
Prvé dva decembrové týždne si malí
aj veľkí Bratislavčania užili zimu,
ako má byť. Mráz a sneh sa v Bra-
tislave udržali nebývalo dlho, uply-
nulý víkend však prišlo výrazné ote-
plenie a dážď zmyl snehovú pok-
rývku. Do akej miery išlo o výni-
močné počasie, na to sme sa spýtali
klimatológa Slovenského hydrome-
teorologického ústavu v Bratislave
Pavla FAŠKA.
- Nie je to nič mimoriadne. December
je prvý zimný mesiac a máva takýto
charakter, keď môže byť veľmi mrazi-
vé počasie. Je normálne, keď takéto
počasie vystrieda oteplenie. V období
okolo Vianoc existuje pravidelný
výkyv počasia vo všeobecnom pokle-
se teploty, ktorý označujeme ako via-
nočný odmäk. Nemusí nastať presne
na Vianoce, môže byť pred nimi alebo
tesne po nich. Tento rok prišiel via-

nočný odmäk o týždeň skôr. Tento rok
sa zima začala začiatkom decembra a
sneh, ktorý sa v Bratislave mimoriad-
ne dlho udržal, cez víkend po oteplení
prakticky úplne zmizol. Bratislava má
takéto klimatické pomery a je normál-
ne, že sa tu striedajú obdobia, keď sa
snehová pokrývka vyskytuje a nevy-
skytuje. K výnimočným zimám patria
tie, keď sa snehová pokrývka v Brati-
slave udrží nepretržite niekoľko týžd-
ňov.
Keďže vianočný odmäk prišiel o týž-
deň skôr, môžeme dúfať, že na Via-
noce bude opäť sneh a mráz?
- Nie je to vylúčené. Veľmi pravdepo-
dobne sa na rozhraní tohto a budúceho
týždňa opäť ochladí, takže mrznúť by
na Vianoce malo. Či však bude sneh, to

závisí od zrážok, ktoré sa budú vysky-
tovať koncom tohto týždňa. V oblasti
Bratislavy budú tieto zrážky zmiešané
a až na začiatku víkendu uvidíme, či
napadne sneh a koľko ho napadne.
Z dlhodobého hľadiska je v Bratisla-
ve málo zrážok, dôkazom čoho je aj
mimoriadne nízka hladina Dunaja.
Je to normálne?
- Celkovo sa dá povedať, že roky 2011
a 2012 sa vyznačovali vleklým defici-
tom zrážok, čo sa zákonite prejavilo aj
na veľtokoch ako je Dunaj, nehovoriac
o menších tokoch, kde je situácia ešte
horšia. Tento stav sa nebude výrazne
zlepšovať, iba ak by v priebehu zimy
bolo veľmi veľa zrážok a tie by padali
nielen vo forme snehu ale aj dažďa. Je
nádej, že v závislosti od toho, aká bude
zima, keď sa vytvoria zásoby snehu, na
jar by sa to pri topení snehu malo zlep-
šiť. Zhováral sa Radoslav Števčík
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BRATISLAVA
Prvú polovicu decembra bola brati-
slavská zima ako vystrihnutá z roz-
právkovej knihy. Aspoň pre tých naj-
menších, ktorí ocenili riadnu snehovú
prikrývku. Tá vďaka teplotám pod
bodom mrazu vydržala v Bratislave
neuveriteľné dva týždne, čo je na toto
mesto a ročné obdobie ojedinelé.
Nemálo Bratislavčanov však sneh a
mráz poriadne nahneval. Autá s letnými
gumami prestali jazdiť, najspoľahlivej-
ším dopravným prostriedkom boli vlast-
né nohy alebo mestská hromadná
doprava. Na prekvapenie, decembrové
sneženie nezaskočilo cestárov. Očaká-
vať, že počas sneženia budú cesty per-

manentne odhrnuté, môže len hlupák.
Napriek tomu radlice jazdili hore-dole
po meste plne vyťažené niekoľko dní.
Na cestách sa tvorili kolóny, ale vzhľa-
dom na ročné obdobie a charakter poča-
sia sa tomu nemohol nikto čudovať.
O niečo horšia bola situácia na chodní-
koch. Napriek tomu, že len nasnežilo,
niektorí správcovia nehnuteľností začali
priľahlé chodníky snežiť ako blázniví.
Pritom stačilo sneh len odhrnúť a ušetriť
soľ, topánky a životné prostredie. V
tejto súvislosti najmä obyvatelia okrajo-
vých mestských častí len krútia hlavami
- keď sa dá vyčistiť chodník od snehu
bez soli u nich, prečo to nevedia urobiť
obyvatelia veľkých mestských častí?

Prečo musia s prvými snehovými vloč-
kami začať na chodníky sypať kvantá
soli? V Rusovciach, Čunove či v Záhor-
skej Bystrici to ide aj bez soli, v Starom
Meste, Petržalke, Novom Meste a v
Ružinove sa jej vysypali tony.
Najmenej schodné boli paradoxne
chodníky v správe mesta a mestských
častí. Kým ostatní vlastníci a správcovia
nehnuteľností priľahlé chodníky usilov-
ne čistili, obecné chodníky neboli vôbec
odhrnuté. 
V piatok a v nedeľu má v Bratislave
opäť snežiť a teplota nemá budúci týž-
deň vystúpiť nad bod mrazu. Ak teda
sneh vydrží, možno budú tohtoročné
Vianoce krásne biele. (ado)

Bratislava si užila biely začiatok zimy
Dva týždne bola Bratislava pod snehom, cez víkend zima na chvíľu skončila. FOTO - Martin Baumann/TASR

Vianočný odmäk prišiel o týždeň skôr

Bratislava chce

predať majetok

za 10,15 milióna
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva v návrhu
rozpočtu hlavného mesta SR Bratis-
lavy na roky 2013-2015 vyčlenila
mestský majetok na predaj. Nachá-
dzajú sa v ňom aj pozemky Kamen-
ného námestia, na čo však ostro rea-
gujú občiansky aktivisti, ktorí proti
predaju vystúpili aj na poslednom
mestskom zastupiteľstve. Vyjadrili
sa, že nesúhlasia so zastavaním ná-
mestia a chcú zachovať jeho súčasný
ráz.
V rámci nedaňových príjmov mesta na
rok 2013 sa počíta aj s kapitálovými
príjmami z predaja majetku. Tie majú
dosiahnuť 10,15 miliónov eur. Tieto
príjmy sa predpokladajú napríklad za
predaj pozemkov na Kamennom
námestí, predaj objektov na Mlyn-
ských Nivách a Svätoplukovej ulici aj
s priľahlými pozemkami medzi týmito
objektmi, za predaj pozemkov v areáli
spoločnosti KSP, s.r.o., za predaj
pozemkov pod budovami na Žehrian-
skej ulici, za pozemky na ulici Na vrát-
kach, za pozemky zverené Mestským
lesom, za priestor nebytového priesto-
ru na Panskej ulici, za pozemky na
Kopčianskej ulici, za pozemky na Pro-
kofievovej ulici či ostatné drobné pre-
daje pozemkov a predaje podľa osobit-
ného zreteľa.
Predaj mestského majetku doteraz
magistrátu nevychádzal podľa pred-
stáv, nakoľko poslanci namietali, že
návrhy nie sú predkladané systémovo.
Primátor obviňoval mestských poslan-
cov z toho, že nechcú predávať mest-
ský majetok a neumožňujú tak mestu
získať príjmy potrebné na plnenie roz-
počtu. Poslanci preto požiadali primá-
tora, aby presne určil majetok, ktorý je
na predaj, a ktorý naopak na predaj nie
je. V návrhu bratislavského rozpočtu
sú tak presne stanovené konkrétne
pozemky, ako aj odhadnutá finančná
suma za ich predaj. 
Predpokladaný príjem za predaj
pozemkov na Kamennom námestí sú
dva milióny eur, za objekty na Mlyn-
ských Nivách a Svätoplukovej ulici
spolu s priľahlými pozemkami 1,5
miliónov eur, za pozemky v areáli
mestského podniku KSP, s.r.o., chce
1,4 miliónov eur, za pozemky pod
budovami na Žehrianskej ulici 1,2
miliónov eur, za pozemky na dúbrav-
skej ulici Na vrátkach 1, 464,5 milió-
nov eur, za pozemky zverené Mest-
ským lesom 500-tisíc eur, za nebytový
priestor na Panskej ulici č. 2 plánuje
magistrát získať 365-tisíc eur. Z preda-
ja pozemkov na Kopčianskej chce
mesto získať 364,4-tisíc eur, za po-
zemky na Prokofievovej 121-tisíc eur
a za ostatné drobné majetkovoprávne
vysporiadanie 3 milióny eur. (mch)

Hanulíková si

vybrala Koníka,

Ftáčnik tretieho

zástupcu nemá
BRATISLAVA
Novela zákona o Bratislave umožňuje
primátorovi a starostom bratislav-
ských mestských častí, aby si vybrali
svojich zástupcov bez ohľadu na vôľu
zastupiteľstva. Ako prvá túto mož-
nosť využila starostka Karlovej Vsi
Iveta Hanulíková (Smer-SD). Za
zástupcu si vybrala mestského poslan-
ca Františka Koníka (Smer-SD).
Karlova Ves nemala zástupcu starostu
takmer rok a pol. Od decembra 2010 do
júna 2011 bola vicestarostkou poslan-
kyňa Petra Nagyová-Džerengová, ktorá
sa funkcie vzdala po tom, čo nastúpila
na post viceprimátorky Bratislavy.
Koník začne pôsobiť vo funkcii zástup-
cu starostu od 1. januára 2013. Podľa
Hanulíkovej bude mať v kompetencii
najmä spoluprácu s poslancami miest-
neho zastupiteľstva.
Ďalším, ktorý chce využiť právomoc
vyberať si zástupcu bez súhlasu zastu-
piteľstva je starosta Lamača Peter
Šramko (KDH). Ten si za zástupkyňu
vybral si Júliu Ondrišovú (SDKÚ-DS),
ktorá je tiež mestskou poslankyňou.
Právomoc vybrať si tretieho námestní-
ka zatiaľ nevyužil primátor Milan Ftáč-
nik (nezávislý). Dvakrát na tento post
poslancom neúspešne navrhoval Jána
Budaja (Zmena zdola DÚ), teraz sa
nevyjadril, či si ho vyberie. Do úvahy
prichádzajú aj mestskí poslanci za
Smer-SD Slavomír Drozd a Martin
Borguľa. Skupina nezávislých poslan-
cov okolo bývalého námestníka primá-
tora Tomáša Korčeka (nezávislý)
navrhuje mestského poslanca Vladimí-
ra Kuboviča (Strana zelených). (ado)

Bratislavské

noviny vyjdú

opäť 10. januára
BRATISLAVA
Toto je posledné tohtoročné vydanie
Bratislavských novín. Po trojtýždňo-
vej vianočnej a novoročnej prestáv-
ke vyjdeme 10. januára 2013 a vstú-
pime už do šestnásteho roku vychá-
dzania najčítanejších novín v Brati-
slave.
Život so sebou prináša zmeny, niektoré
sme si pre čitateľov nechali aj na budú-
ci rok. Azda tou najzásadnejšou bude
od januára 2013 zmena formátu Brati-
slavských novín. Umožní nám to lepší
prístup do poštových schránok, čitate-
ľom komfortnejšie čítanie a väčší stra-
nový rozsah ako doteraz.
Od 10. januára 2013 každé dva týždne
nájdete v poštových schránkach nové
Bratislavské noviny. (ado)
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Požehnané 
Vianoce a 
šťastný nový rok
Máme pred sebou poslednú adventnú
nedeľu, čo je znamením, že Vianoce
sú blízko. Tento rok až mimoriadne
blízko, doslova za dvermi. V nedeľu
zapálime na adventnom venci posled-
nú sviečku a hneď na druhý deň si
sadneme k Štedrej večeri.
Aby som bol presný, nie všetci si zapá-
lia štvrtú adventnú sviečku, nie všetci
privítajú narodenie Ježiša Krista. Židia
majú iné sviatky, pravoslávni oslavujú
s časovým posunom. Nech mi je prepá-
čené, ale Vianoce nie sú len kresťan-
skými sviatkami. Akosi prirodzene ich
rešpektujú a slávia dokonca aj ateisti.
Napriek tvrdým perzekúciám, ktorým
boli na Slovensku za komunizmu vysta-
vení duchovní a veriaci, netrúfli si ich
zrušiť ani komunisti. A tak sa Vianoce
stali sviatkom nielen kresťanským, ale
všeľudovým a celonárodným.
Niektorí slávia narodenie Ježiša Kris-
ta, iní Vianoce vnímajú ako sviatok
mieru, pokoja a lásky. Ďalší ako príle-
žitosť dobehnúť zanedbané a vynahra-
diť najbližším pozornosť, na ktorú ne-
bol po celý rok čas. Pre niekoho sa Via-
noce obmedzujú na darčeky, ktoré pod
vianočným stromčekom nachádzajú
malí aj dospelí. Pre všetkých sú však
Vianoce nepochybne výnimočným a
najkrajším sviatkom roka.
Tak ako sú Vianoce oslavou narodenia
Krista Pána, sú aj sviatkom rodiny a
lásky. Využime tých niekoľko vzácnych
dni v roku, páchajme dobro a rozdávaj-
me lásku. Len vtedy môže byť človek
spokojný a šťastný, keď budú spokojní
a šťastní ľudia vôkol neho.
S blížiacim sa koncom kalendárneho
roka, mi nedá zaželať všetkým čitate-
ľom Bratislavských novín a Bratislav-
čanom veľa šťastia v novom roku. Nie
náhodou si zvykneme na prahu nového
roka želať práve šťastie. Hovorí sa
síce, že zdravie a bohatstvo sú dôleži-
tejšie, ale ako ktosi vtipne poznamenal,
najdôležitejšie je predsa len šťastie,
veď aj na Titanicu boli všetci bohatí a
zdraví, ale iba niektorí mali šťastie.
Takže, ešte raz, požehnané a milostipl-
né vianočné sviatky a šťastný nový rok
2013! Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý)
pri odpočte dvoch rokov vo funkcii
uviedol, že dlh Bratislavy sa za dva
roky podarilo znížiť zo 66 na 58 per-
cent bežných príjmov. Primátor chce
ďalej znižovať dlh, aby klesol na 50-
percentnú hranica.
S tvrdením, že mestu sa darí znižovať
zadlženosť nesúhlasí predseda finančnej
komisie mestského zastupiteľstva Ivo
Nesrovnal (SDKÚ-DS). Podľa neho sa
Bratislava skryto zadlžuje prostredníc-
tvom mestských podnikov. Ako príklad
uviedol úvery, ktoré si berie Dopravný
podnik Bratislava, a.s.,  pričom splácať
ich bude musieť mesto. Ako sa ukázalo
o úveroch mestského dopravcu netušil
ani primátor mesta.
Primátor Milan Ftáčnik tvrdí, že rozpo-
čet mesta na rok 2013 je po dvoch
rokoch konsolidácie a šetrenia mierne
rozvojový. S tým však nesúhlasí najväč-
ší poslanecký klub v mestskom zastupi-
teľstve SDKÚ-DS a Most-Híd, podľa

ktorého sú nereálne najmä rozpočtové
príjmy. Poslanci tiež upozorňujú, že pri-
mátor napriek výzve mestského zastupi-
teľstva nevyužil zákonnú právomoc a
na rokovaní vlády nepredložil návrh na
dotáciu vo výške 10 % rozpočtu Bratis-
lavy za výkon funkcií hlavného mesta.
Ako upozornil poslanec Ivo Nesrovnal,
mesto Bratislava plní funkcie hlavného
mesta, štát však toto žiadnym spôsobom
nezohľadňuje a mestu na to neprispieva.
Až tretí primátorov návrh rozpočtu
mesta na budúci rok poslanci akcepto-
vali. Dva prechádzajúce návrhy totiž
počítali so schodkom, poslanci však žia-
dali vyrovnaný rozpočet. Ten napokon
minulý týždeň schválili, keď akceptova-
li výdavky aj príjmy vo výške 246,012
milióna eur. Šetriť bude musieť mestská
kultúra, ktorá dostane až o 1,6 milióna
eur menej ako tento rok. Pridané dosta-
ne naopak mestská hromadná doprava,
kde sa počíta s nárastom výdavkov o 3,6
milióna eur. O 285-tisíc eur viac pôjde
na budúci rok na budovanie cyklotrás, o

34-tisíc eur viac na budovanie parkova-
cích miest, o 2,28 milióna eur viac
dostane výstavba nájomných bytov, o
100-tisíc menej pôjde na bezpečnosť a
mestskú políciu. na splácanie dlhov má
ísť 22 miliónov eur.
Od marca chce primátor znížiť počet
zamestnancov magistrátu. Zo súčas-
ných 530 by malo odísť 30. „Máme 530
pracovných pozícií, pôjdeme dolu na
500,“ povedal riaditeľ magistrátu Rasti-
slav Gajarský. Na odchodné poslanci
vyčlenili 400-tisíc eur. V roku 2011
odišlo z magistrátu 84 ľudí, z toho 55 do
dôchodku. Na odstupnom im vyplatili
223-tisíc eur. 
Dobrou správou pre Bratislavčanov je,
že vďaka eurofondom sa na budúci rok
začne s rekonštrukciou Starého mosta.
Pôvodne s tým chcel primátor začať už
tento rok, ale mesto nestihlo včas zúra-
dovať žiadosť o čerpanie z európskych
fondov. Počíta sa tiež s rozširovaním
trolejbusových tratí na Patrónku, Tren-
čiansku a Gaštanovú ulicu. (ado)

Podľa primátora mesto znižuje svoj

dlh, poslanci vidia skryté zadlžovanie

STARÉ MESTO
Mestský investor pamiatkovej staro-
stlivosti Paming ani tento rok nepre-
kryl bratislavské fontány. Podľa ria-
diteľa Pamingu Jozefa Hrabinu sa
fontány nezakrývajú, pretože verej-
nosti sa nepáčilo prekrytie lexanom,
ktoré urobili v roku 2008, a odvtedy
už bazény fontán nezakrývajú.
Mestská organizácia Paming k 31. de-
cembru 2012 končí svoju existenciu,
pretože rozhodnutím mestského zastu-
piteľstva bola spojená s inou mestskou
organizáciou Generálny investor Bra-

tislavy. Od januára sa teda o fontány,
sochy a obnovu mestských pamiatok
bude starať GIB.
V minulosti boli bratislavské fontány
prekryté drevenými sukničkami s ople-
chovaním. Bazény fontán tak boli
chránené nielen pred vplyvmi zimy a
mrazov, ale aj pred zásahmi vandalov.
V roku 2008 toto debnenie po 15
rokoch doslúžilo a Paming sa rozhodol
pre kovovú konštrukciu s lexanom,
ktorý boli navyše oblepený komerčný-
mi reklamy. To vyvolalo protesty
verejnosti a po zásahu vtedajšieho

vedenia mesta nevkusné konštrukcie
zmizli. Odvtedy sa fontány na zimu
nezakrývajú. Na jeseň sa vypustí zo
systému voda a tým sa zazimovanie
končí.
V susednej Viedni sú každý rok všetky
fontány vkusne zazimované dreveným
debnením, ktoré býva v niektorých prí-
padoch zdobené aj čečinou. Zostáva
veriť, že GIB spoločne s Mestským
ústavom ochrany pamiatok v budúc-
nosti nájdu také riešenie, aby boli
mestské fontány opäť chránené pred
dažďom, snehom a mrazom. (pol)

Fontány nie sú ani tento rok zakryté,

podľa Pamingu im to nijako neuškodí

Najbližšia generácia triedy S, rovna-

ko ako jej predchodkyne, pozdvihne

technologické štandardy na novú

úroveň nielen pre vozidlá s hviezdou,

ale pre celý automobilový svet. Nová

trieda S, očakávaná už budúci rok,

prinesie viaceré úplne nové alebo

podstatne vylepšené inovatívne bez-

pečnostné, asistenčné a osvetľova-

cie systémy.

Pri vzájomnom prepojení budú spôsobi-

lé i vďaka zlepšenej technike snímania

okolia s 360-stupňovým záberom kom-

plexne analyzovať jazdné situácie a eš-

te lepšie identifikovať potenciálne riziká

v cestnej premávke. Následne chrániť

cestujúcich vnútri vozidla, ale aj ostat-

ných partnerov v cestnej premávke.

Medzi nové, respektíve podstatne

vylepšené systémy novej triedy S budú

patriť napríklad: DISTRONIC PLUS

s asistentom riadenia odbremení vodi-

ča pri jazde v jazdnom pruhu a ovláda

automatické sledovanie vozidiel v záp-

che; asistent brzdenia BAS PLUS

s asistentom prejazdu križovatkou po

prvýkrát rozpozná aj priečnu premávku

a chodcov a zosilní brzdný výkon vodi-

ča pričom v spolupráci s PRE-SAFE®

brzdou dokáže v križovatkách a v prí-

pade chodcov do rýchlosti 50 km/h

zabrániť kolízii autonómnym brzdením,

PRE-SAFE® PLUS dokáže vzadu idú-

ceho vodiča upozorniť na hroziaci

náraz; asistent nočného videnia PLUS

upozorní na chodcov alebo zvieratá

v neosvetlenom pásme a osvetlí blika-

júcim lúčom chodca tak, aby ho vodičo-

vi ukázal a upozornil aj chodca na

nebezpečenstvo; ATTENTION ASSIST

zasa indikuje podľa nastavenej úrovne

citlivosti únavu a nepozornosť vodiča.

Ochranu cestujúcich na zadných

sedadlách zvyšuje aktívny zámok bez-

pečnostného pásu a pásový airbag. 

Nová trieda S bude, ako prvé sériové

vozidlo na svete, bez žiaroviek. Vo sve-

tlometoch využije trvácne svetelné

diódy s farebnou teplotou podobnou

dennému svetlu. Oproti bežným spotre-

bujú iba štvrtinu elektrickej energie.

Svetová premiéra čaká vo vozidle tiež

brzdové svetlá s viacúrovňovou funk-

cionalitou. Intenzita ich svietenia sa pri

zastavení vozidla v noci alebo pri čaka-

ní na semafore stlmí.  

Viac informácií na www.motor-car.sk

Trieda S prináša nové technológie

© 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.

POŽIÈAJTE SI NAJVIAC

NZA NAJ IŽŠÍ ÚROK !

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

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%

Primátora 

opustil ďalší

spolupracovník
BRATISLAVA
Primátora Bratislavy Milana Ftáčni-
ka (nezávislý) v uplynulých dňoch
opustil ďalší blízky spolupracovník.
Výpoveď dal riaditeľ kancelárie pri-
mátora Marián Miškanin. Ide už o
tretieho blízkeho spolupracovníka,
ktorý tento rok odišiel z magistrátu.
Medzi dôvodmi, pre ktorý riaditeľ kan-
celárie primátora odišiel, mali byť
nezhody s hovorcom primátora a vedú-
cim oddelenia marketingu a vzťahov s
verejnosťou Ľubomírom Andrassym.
Ten si okamžite sadol na Miškaninovu
stoličku a je teda aj poverený vedením
kancelárie primátora.
Marián Miškanin bol počas Ftáčnikov-
ho starostovania v Petržalke štyri roky
prednostom miestneho úradu. Keď
Ftáčnik kandidoval na primátora,
Miškanin sa uchádzal ako kandidát
strany Smer-SD o kreslo petržalského
starostu. Vo voľbách prepadol a skončil
až na treťom mieste. Podľa dostupných
informácií išiel pracovať do súkromné-
ho sektora.
Tento rok prišiel Milan Ftáčnik aj o
dvoch riaditeľov magistrátu. Po marco-
vých parlamentných voľbách odišiel z
tejto pozície Viktor Stromček, ktorý sa
stal riaditeľom Kancelárie Národnej
rady SR. Na jeho miesto koncom apríla
nastúpila vedúca právneho oddelenia
Dušana Višňovská. Tá však vydržala
ako riaditeľka magistrátu len tri mesia-
ce a v auguste 2012 odišla na vlastnú
žiadosť. Na jej miesto nastúpil Ftáčni-
kov nominant vo vedení BVS, a.s.,
Rastislav Gajarský. (brn)

Dobrovoľnícke

centrum bude

V Starej tržnici
STARÉ MESTO
Mestskí poslanci jednohlasne schvá-
lili zámer na vytvorenie Bratislav-
ského dobrovoľníckeho centra.
Malo by sídliť v Starej tržnici a bude
zázemím pre dobrovoľníkov a záro-
veň informačným bodom pre všetky
spolupracujúce organizácie. Samo-
správa vyčlenila na jeho prevádzku
na budúci rok 20-tisíc eur.
Návrh predložila námestníčka primáto-
ra Petra Nagyová-Džerengová, ktorá s
dobrovoľníkmi pracuje. Centrum bude
fungovať ako nezávislé občianske
združenie. Malo by zavádzať dobro-
voľnícke programy v mestských, verej-
ných i mimovládnych zariadeniach,
organizovať vlastné dobrovoľnícke
projekty a vysielať aj dobrovoľníkov
na rôzne podujatia.
Využiť pomoc dobrovoľníkov budú
môcť domovy seniorov, nocľaháreň
Mea Culpa, mestská knižnica či galé-
ria, ale aj základné umelecké školy či
centrá voľného času. Centrum chce
osloviť najmä študentov, nezamestna-
ných absolventov, seniorov či zdravot-
ne postihnutých. (mch)
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Cyklotrasa

spojila Čunovo

s Rajkou
ČUNOVO, RUSOVCE
Minulý týždeň bola ukončená
výstavba cyklotrasy Bezenye - Rajka
- Čunovo - Rusovce, ktorá bola chý-
bajúcim úsekom na trase Viedeň -
Budapešť v rámci Európskej cyklis-
tickej asociácie EuroVelo. Nový úsek
cyklistickej trasy má 16,3 km a
nachádza sa na medzinárodnej trase
vedúcej od Atlantického oceánu až
po Čierne more.
EuroVelo je plánom Európskej cyklis-
tickej asociácie na vytvorenie 12 vzdia-
lených cyklotrás, ktoré by sa križovali
po celej Európe. Celková dĺžka týchto
ciest je viac ako 60-tisíc km, z ktorých
je už viac ako 20-tisíc km hotových. 
EuroVelo 6 je dlhá 3653 a vedie od
Atlantického oceánu po Čierne more.
Počas svojej trasy východne križuje
Francúzsko, pokračuje až po jazero
Boden vo Švajčiarsku, pozdĺž Dunaja
prechádza cez Nemecko, Rakúsko, Slo-
vensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko
až po Rumunsko, kde pri ústí Dunaja
končí pri Čiernom mori.
Základný kameň projektu EuroVelo 6,
cyklotrasy Rusovce - Čunovo - Rajka -
Bezenye , bol položený 4. apríla 2012.
Realizácia projektu sa konala od 25.
októbra 2011 do 12. decembra 2012.
Celkové náklady stavby vyšli na 2 161
545,78 Eur, z ktorých 85% je financo-
vaných zo zdrojov Európskej únie.
Trasa tak zabezpečila chýbajúci úsek
podľa predpisov kvality v sieti EuroVe-
lo spájajúci Mosonmagyaróvár-Paprét
a Gabčíkovo-Bratislava.
Práce začali najskôr na maďarskom
úseku. Ako prvý bol dokončený úsek
patriaci Rajke, ktorý bol skolaudovaný
7. septembra 2012. Ako ďalší bol 10.
októbra 2012 dokončený a skolaudo-
vaný úsek vedúci cez Bezenye. Dĺžka
cyklotrasy v Maďarsku má 8,7 km, na
Slovensku 7,6 km. „Úsek v Rusov-
ciach skolaudovali 27. novembra 2012,
v Čunove o deň neskôr,“ uviedla sta-
rosta Čunova Gabriela Ferenčáková.
Ďalej dodala, že cyklotrasa v Rusov-
ciach sa na Irkutskej ulici napája na už
vybudovaný úsek cyklotrasy Servus
Pontis, ďalej  prechádza cez pole a
napája sa na obslužnú komunikáciu
vedúcu pozdĺž priesakového kanála do
Čunova, kde pokračuje prepojovacím
úsekom na hrádzu a vedie až po hrani-
cu s Maďarskom.
„Odpočívadlá sú vybudované v
obciach Rajka v blízkosti kostola  a za
obcou Bezenye, v smere na Mosony-
magyaróvár, kde je aj úschovňa bicyk-
lov. Tri informačné tabule sú umiestne-
né pozdĺž cyklotrasy v  každej z part-
nerských obcí v Maďarsku a v oboch
mestských častiach Bratislavy,“ uvied-
la Ferenčáková.
Bratislavu križuje aj cyklotrasa Euro-
velo 13 - Cesta Železnej opony, ktorá
vedie z Devínskej Novej Vsi a Devína
do Bratislavy a odtiaľ cez Petržalku do
rakúskeho Kittsee. Je dlhá 6800 kilo-
metrov a vedie od Barentsovho mora
až po Čierne more. Martina Chudá

Prácu hasičom 

sťažuje statická

doprava
BRATISLAVA
Hasičom komplikuje situáciu pri ich
zásahu pri požiaroch najmä statická
doprava. Tá totiž ovplyvňuje
dostupnosť k požiaru, ako aj prí-
padnú evakuáciu osôb pomocou
vysokozdvižnej techniky. Najťažšia
situácia je pri hustej koncentrácii
bytoviek, kde je málo parkovacích
miest.
„Najčastejšie obmedzenie nielen pri
postavení výškovej techniky k budo-
vám, ale vôbec v príjazde k miestu
udalosti tvorí statická doprava. Autá sú
často zaparkované na chodníkoch, po
oboch stranách cesty a značne obme-
dzujú prejazdnú šírku cesty,“ uviedol
veliteľ hasičskej stanice Hasičského a
záchranného útvaru hlavného mesta
SR Bratislava Marián Dritomský. 
Dodal, že nie sú ani zriedkavé prípady,
keď hasiči smerujúci k horiacemu bytu
musia vystúpiť z auta a ručne premiest-
ňovať zaparkované vozidlo. Strojníci
musia v úzkych prejazdoch niekedy
znížiť rýchlosť na menej ako rýchlosť
chôdze, aby sa mohli s hasičskou tech-
nikou dostať na miesto zásahu.
Rýchlosť zásahu sa odvíja aj od voľné-
ho priestoru v okolí bytoviek. Čím je
väčší, tým sú podmienky na manipulá-
ciu s technikou lepšie. Na rozloženie
výškovej techniky, ako je otočný
rebrík a plošina, majú v prvom rade
vplyv podmienky nástupnej plochy -
jej šírka, sklon, povrch, a prítomnosť
prekážok v okolí - budovy, stromy,
nadzemné káblové vedenia, prítom-
nosť trolejových vedení. „Nie je
možné stabilizovať techniku podpera-
mi na poklopoch kanálov, na podmá-
čaných, zľadovatených plochách či na
plochách nedostatočne únosných. Pri
nevysunutí stabilizačných podpier na
maximálnu šírku v obmedzenom prie-
store je stále možná manipulácia s
ramenom, ale s obmedzeniami - nižšia
nosnosť koša, menšie bočné vylože-
nie, prípadne menšia dosiahnuteľná
výška,“ uviedol Dritomský.
Medzi ďalšie komplikácie pri zásahoch
patrí aj stav techniky, ktorou je hasič-
ský zbor vybavený. „V zásade moder-
ná technika je rýchlejšia a bezpečnej-
šia. Čas dosiahnutia maximálnej výšky
od zastavenia vozidla môže byť pri
niektorých nových typoch menej ako
minúta, pri iných starších typoch aj
štyri minúty,“ uviedol Dritomský.
Pri kolaudácii stavieb sa robí kontrola
vyhotovenia stavby v súlade s požia-
davkami riešenia protipožiarnej bez-
pečnosti stavby. (mch)

STARÉ MESTO
Upršaná sobota 15. decembra 2012
nedávala Bratislavčanov veľa mož-
ností ako sa zabaviť. Odmäk a dážď
boli skôr dôvodom, prečo nevytiah-
nuť päty z domu. V Starej tržnici
však napriek tomu bolo veselo a
plno. Zabíjačkou tu totiž už po dru-
hýkrát vrcholila bratislavská Župná
jeseň.
Zabíjačkové špeciality prišli počas
celého dňa ochutnať mnohí. „Cieľom
týchto akcií je, aby ľudia z nášho hlav-
ného mesta a okolia uprednostnili skôr
predvianočné návštevy akcií u nás
doma než v priľahlých zahraničných
destináciách,“ povedal predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja Pavol
Frešo. Župnú zabíjačku zorganizovala
bratislavská župa, prvýkrát pri jej orga-
nizácii spolupracovala s Krajskou
organizáciou cestovného ruchu - Brati-
slava Region Tourism.
Svoje výrobky tu ponúkali producenti
z Bratislavy a okolia, nechýbali zabí-
jačkové špeciality, víno, koláče, na pre-

daj už boli aj prvé vianočné kapry. Štu-
denti zo škôl v pôsobnosti BSK a
klienti zariadení sociálnych služieb v
pôsobnosti kraja tu ponúkali výrobky z
tvorivých dielní, takže návštevníci
mohli zakúpením ich produktov pod-
poriť činnosť týchto zariadení.
Župnou zabíjačkou vyvrcholila druhá
Župná jeseň, v rámci ktorej boli v

regióne takmer dve desiatky podujatí -
od tradičných Slávností zelá v Stupave,
Šarkaniády vo Vajnoroch až po Jablko-
vé hodovanie vo viacerých obciach
župy. V polovici novembra sa milovní-
ci vína prešli po pivniciach Malokar-
patskej vínnej cesty a počas celej jese-
ne si Bratislavčania užívali sezónu
husacích špecialít. (brn)

Župná zabíjačka v Starej tržnici opäť

prilákala množstvo Bratislavčanov

Reklamu pribitú na stromoch odstránili

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

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

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

RUŽINOV
Hotel Blue Garni si ešte donedávna
robil reklamu takým spôsobom, že
reklamné tabuľky propagujúce jeho
služby boli pribité na kmeňoch stro-
mov popri mestských cestách. Po
tom, ako sme upozornili magistrát
ako vlastníka stromov, že sa na nich
nachádza pribitá reklama, dali hote-
lu ultimátum na zvesenie reklamy,
ktoré vinník dodržal.
Reklamné pútače boli pribité na dvoch
stromoch na Prievozskej ulici oproti
Apollu Business Centru smerom do
centra mesta, v okolí zastávky MHD
Novohradská. Hotel Blue Garni sa

nachádza na Hontianskej ulici, ktorá je
kolmá na Prievozskú a tabuľky uvá-
dzali vzdialenosť a polohu hotela. 
Išlo o verejnú zeleň, ktorá sa nachádza
pri ceste a je v správe bratislavského
magistrátu. „Pracovníci bratislavského
magistrátu skontrolovali spomínanú
lokalitu a upozornili riaditeľku hotela
na porušovanie zákona pri umiestnení
reklamnej tabule, a zároveň nariadili
jej odstránenie do 24 hodín,“ uviedla
hovorkyňa magistrátu Daniela Rodi-
nová. 
O deň neskôr nás informovala, že
tabule sú už odstránené, o čom sme sa
na mieste aj presvedčili. Rodinová

ďalej dodala, že mesto víta každý pod-
net občana, ktorý upozorní samosprá-
vu na porušovanie pravidiel, zákonov
o umiestnení reklamných pútačov, bil-
bordov či už reklamnými spoločnosťa-
mi, firmami alebo organizáciami. 
„Zároveň súčasné vedenie mesta aktu-
álne rieši nekoncepčné rozmiestňova-
nie nosičov vonkajšej reklamy, ako aj
problémy s umiestňovaním reklam-
ných pútačov, tzv. čiernych bilbordov
na území mesta, a to v úzkej spoluprá-
ci s mestskými časťami, ako aj za
aktívnej účasti podnikateľských sub-
jektov, ktorí v tejto oblasti pôsobia,“
uviedla Rodinová. Martina Chudá



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 24/2012

Na rohu Michalskej ulice so Sedlárs-
kou bola donedávna sieťová kaviareň.
Tá však skrachovala a na jej mieste je
dnes nová reštaurácia s trochu sko-
moleným anglicko-nemeckým náz-
vom SLOVAK HAUSE. Po slovensky
je to Slovenský dom a je to ďalšia z
reštaurácií gastronomického koncep-
tu známeho zo Staroslovenskej reš-
taurácie či Slovenskej reštaurácie U
prasiatka.
Reštauráciu sme navštívili niekoľkokrát
a vždy sme tam boli jediní. Nečudo, veď
podobne ako jej sesterské reštaurácie aj
Slovenský dom sa orientuje na zahranič-
ných turistov a ich sezóna sa už skonči-
la. Verní našej povesti, rozhodli sme sa,
že ochutnáme, akou kuchyňou si chce
Slovak Hause získať chute a peňaženky
návštevníkov Bratislavy.
Interiér reštaurácie je zariadený starožit-
ným mobiliárom v kombinácii s imitá-
ciami starožitností. Na bočných protiľa-
hlých stenách sú gýčové nástenné maľby
znázorňujúce obžerstvo v tej naj-
prízemnejšej podobe. Obrovské nahé
ženské telo obložené rôznymi druhmi
jedál pôsobí doslova nechutne.
O tom, že cieľovou klientelou sú cudzin-
ci, niet pochýb - jedálny lístok je okrem

slovenčiny aj v nemčine, angličtine, ruš-
tine a taliančine (ospravedlňujeme sa, ak
sme na niektorý jazyk zabudli). Hneď na
druhej strane nechýba informácia, že k
účtu je automaticky  pripočítané prepitné
vo výške 5% (po anglicky má byť správ-
ne TIP, a nie TYP). Kým U prasiatka
bola táto informácia zašitá na konci
jedálneho lístka, tú idú na zákazníka
férovo a priamo.
V ponuke jedál sú zo dve predjedlá, tri
polievky, po päť hotových jedál, bravčo-
vých, kuracích, hovädzích, jedlá starých
materí a špeciality ako grilované bravčo-
vé koleno (23,90 €), ktoré však môžete
ochutnať len vtedy, ak si ho objednáte
deň vopred.
Z polievok sme ochutnali slepačiu s
domácimi rezancami, mäsom a zeleni-
nou (4,90 €) a držkovú (4,90 €). Slepačia
bola poctivá, len nás zarazilo, prečo do
nej kuchár dáva ešte aj kel. Namiesto
vegety či sušeného polievkového ko-
renia stačila na dochutenie slepačej po-
lievky obyčajná soľ a mleté čierne kore-
nie. Držková bola chutná, na náš vkus
však bola príliš riedka.

Stopercentná nebola ani Sviečková na
smotane (9,90 €), ktorá síce bola zo
sviečkovice, nebola však na smotane, ale
na mrkvovej omáčke. Chce to viac smo-
tany a knedle neohrievať v mikrovlnke,
ale na pare, aby nemali suché okraje.
Z bravčových špecialít sme si dali plne-
ný batoh plnený klobásou, slaninou a
cibuľkou s varenými zemiakmi (12,90
€). Všetko pokazila klobása, ktorá úde-
ním akosi zhorkla a túto pachuť dala
celému jedlu. Spomedzi jedál starých
materí sme si dali bryndzové halušky so
slaninkou (8,90 €). Potvrdilo sa nám, že
bryndzové halušky sú sezónne jedlo a na
Vianoce by sa nemali vôbec podávať.
Bryndza totiž v decembri nie je čerstvá,
v našom prípade bola akási hrudkovitá.
Na turistov sú cielené nielen jedlá, ale
aj ceny. Našinec sa sem asi ťažko vráti.
Káva tu stojí 2,50 € a minerálka 2,49 €.
S prepitným ešte o 5% viac. Azda jedi-
ným pozitívom našej návštevy bola
vzorná a milá obsluha. Cudzinci to v
lete možno ocenia viac.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama

Slovak Hause je zameraný na turistov

Na ázijské reštaurácie si posvietili hygienici
Úrad verejného zdravotníctva si na
jeseň posvietil na hygienu v ázijských
reštauráciách v Bratislave. Z 33 kon-
trolovaných prevádzok hygienici až v
31 prípadoch zistili nedostatky.
Kontrola sa sústredila na dodržiavanie
osobnej hygieny zamestnancov, kontro-
lu dokladov o odbornej a zdravotnej spô-
sobilosti zamestnancov, pôvod tovaru,
dodržiavanie teplotného, chladiaceho a
mraziaceho reťazca, manipuláciu so
surovinami, polotovarmi, potravinami a
pokrmami a ich skladovanie.
Najčastejšie chýbali doklady o odbornej
či zdravotnej spôsobilosti a údaje o aler-
génoch v jedálnych lístkoch. Najviac
nedostatkov bolo zistených v Garden
Restaurant na Seberíniho ulici 1, kde zis-
tili 10 rôznych nedostatkov vrátane skla-
dovania neoznačeného výsekového
mäsa v mraziacom zariadení, klíčkov vo
veľkospotrebiteľskom balení bez ozna-
čenia a zmrazovania predpečených polo-
tovarov ako kačice, obaľované mäso a
hotové jedlá bez označenia.
Po deväť rôznych nedostatkov zistili
hygienici v Bistre HaNoi na Gassayovej

ulici 18-20 a v Čínskej reštaurácii
LABUŤ na Sabinovskej ulici 15. Chý-
bali tu okrem iného doklady o pôvode
surovín, na Sabinovskej našli hygienici
bravčové mäso po dobe, vajcia boli
uchovávané bez účinku chladenia v
suchom sklade, dvere v suchom sklade
neboli zabezpečené proti vnikaniu hlo-
davcov, steny v sklade znečistené.
Síce menej, ale o to závažnejších zistení
našli hygienici v ďalších prevádzkach. V
Ázijskom bistre na Rajská ulici 14 našli
znečistené chladiace a mraziace zariade-
nia, steny a podlahy, vajcia boli sklado-
vané mimo chladiaceho zariadenia a v
prevádzke boli muchy. V Čínskej reštau-
rácii VEŽA na Františkánskom námestí
3 bolo znečistené chladiace zariadenia a
mäso bolo zmrazované voľne bez obalu.
V Ázijskom bistre na Obchodnej ulici
25 boli vajcia, múka, strúhanka po dobe
spotreby, v kuchyni bolo nefunkčné
umývadlo a jedlo našli hygienici ulože-
né v nádobe na podlahe.

V Čínskej reštaurácii Ázia na Ulici M.
Sch. Trnavského 4 našli hygienici oble-
čenie položené na polici pri potravi-
nách, suroviny a polotovary neboli
skladované podľa hygienických požia-
daviek na osvetleniach v kuchyni chý-
bali kryty, v mraziacom zariadení našli
suroviny po dátume spotreby a na zemi
v hrnci na zemi masť s neidentifikova-
teľnou surovinou, ktorou polievajú
kačky.
V Bratislavskom kraji bolo počas tejto
mimoriadnej kontroly udelených 16 blo-
kových pokút v sume 2480 eur.
V novembri pri opakovanej kontrole
tých istých prevádzok došlo k výrazné-
mu zlepšeniu. Hygienici zistili v Brati-
slavskom kraji nedostatky iba v štyroch
z 33 kontrolovaných prevádzok. Opako-
vane boli zistené nedostatky v hygiene v
Čínskej reštaurácii HVIEZDA na Štefa-
novičovej ulici 6, v Ázijskej reštaurácia
na Prešovskej ulici 45, v Sunshine Ázijs-
ké opekané špeciality na Eisteinovej 18
a v Ázijskom bistre Mekong na Zápo-
rožskej ulici 2. Marián Brezňanský

(Spracované z podkladov ÚVZ SR)

Parkovanie 

na bratislavský

spôsob
LIST ČITATEĽA
Ak si niekto myslí, že v Bratislave je
nedostatok parkovacích miest, alebo
problém zaparkovať, tak sa hlboko
mýli. Zostáva len na vodičovi, ktoré
historické námestie v centre mesta si
vyberie.
Parkujúcim na Františkánskom námes-
tí nemožno poprieť vkus a cit pre dobrú
adresu. Veď zaparkovať kdekoľvek v
Európe na námestí v susedstve kostola
a kláštora postavenom v 13. storočí je
nemožné. V Bratislave to možné je.
Parkuje sa vedľa kostola a kláštora, na
vysviacky ktorého sa v roku 1290
zúčastnil kráľ Ondrej III. 
Františkánske námestie bude o malú
chvíľu naplnené a bolo potrebné v
predstihu vyhľadať nové parkovacie
miesta. Samozrejme, že kritériá zostali
rovnaké, tzn. exkluzívna adresa najlep-
šie v samotnom historickom centre
mesta. Miesto sa našlo. Je ním Rybné
námestie. Adresa v susedstve Katedrá-
ly svätého Martina sa neodmieta. 
Všetko nasvedčuje tomu, že pre Rybné
námestie sa našlo plné využitie. V lete
počas nasledujúcich troch rokov tam
bude stáť montovaná zmenšená replika
bývalej židovskej synagógy. Po jej
demontáži námestie poslúži ako parko-
vacia plocha. Netreba ešte zabudnúť na
doterajšie využitie Rybného námestia a
síce ako legálnej skládky mestskej časti
Staré Mesto, ktorú tvorí hromada sute a
dlažobných kociek.

Peter Vavro, Staré Mesto

Poďakovanie

revízorovi DPB

za jeho dôveru
LIST ČITATEĽA
Koncom novembra som si, ako vždy,
išla zaplatiť pokračovanie trojme-
sačného lístka, nech nezabudnem
koncom roka, keď budú všade
„fofry“. Už sa mi končila aj platnosť
električenky, takže som chvíľu čaka-
la, kým mi ju pani pri okienku spra-
ví s tým, že by som, ako vždy, chcela
pokračovanie predošlej.
Keď mi ju podala aj s potvrdenkou,
udivil ma dátum až od konca decem-
bra, hoci som tam chcela aj pokračova-
nie zo starej električenky a to tam
nebolo. Upozornila som na danú sku-
točnosť. Pani vzala starú električenku,
niečo s ňou robila v počítači, vrátila mi
ju a ja som spokojne odišla. Doma som
starú električenku vyhodila s tým, že je
vynulovaná.
A tu, zrazu, revízor DPB, ktorý nastú-
pil 6. 12. 2012 do autobusu č. 21 smer
Patrónka pred 7.00 h, pozerá a vidí, že
mám kredit až od konca decembra a
idem si len tak v MHD. Veľmi ma to
prekvapilo. Zmätene som vysvetľova-
la, čo sa dialo pri pokladnici. Uveril mi,
za čo som mu veľmi vďačná. Obávala
som sa pokuty a jej spätného vymáha-
nia, pretože som v skutočnosti decem-
ber zaplatený mala. Na jeho radu som
potom vec dala na Olejkárskej do
poriadku a na novú električenku mi
tam dali aj zostatok kreditu, pretože v
počítači mali aj info, že som ho ozaj
mala zaplatený. Ešte raz pánu revízoro-
vi úprimná vďaka za dôveru.

Margareta Binderová, Bratislava 

Bratislava naša,

kedy budeš

krajšia?
LIST ČITATEĽA
V poslednom období poukazujú Bra-
tislavčania na neporiadok v meste. Je
to neodškriepiteľný fakt, že mesto je
špinavé, pooblepované, počmárané.
Najjednoduchšie je konštatovať, že
príčinou je nedostatok peňazí. Magi-
strát a mestské časti určite potrebujú
dostatok finančných prostriedkov,
aby vedeli poriadok zabezpečiť. No...
Podstatou je, prečo je vlastne v meste
neporiadok, špina, prečo sú verejné
zariadenia pooblepované, steny počmá-
rané? Má to širší súvis a hlbšie korene.
Hodnoty sa zmenili, sme ovládaní trho-
vým hospodárstvom. Mnohé veci dnes
už nemajú hodnotu. Preto nájdete pri
kontajneroch všetko od výmyslu sveta.
Máme síce zberné dvory, ale jednoduch-
šie je to odložiť ku kontajnerom. Naria-
denie síce stanovuje, že za poriadok
okolo kontajnerov zodpovedá objedná-
vateľ, teda správcovské organizácie
alebo spoločenstvá vlastníkov, ale po-
vedzme si, ktoré mestské časti vykoná-
vajú pravidelne kontrolu prostredníc-
tvom inšpektorov verejného poriadku, a
teda aká je početnosť postihov. Asi malá.
Veď výška postihov je smiešna, ich apli-
kácia, ich spôsob vymožiteľnosti a pod.
A tak sú mnohé stanovištia kontajnerov
po celý rok znečistené a budú, pokiaľ sa
legislatíva nezmení.
Ačo verejné zariadenia ? Predsa inzercia
v médiách nie je zadarmo, ale koľko
stojí inzercia na verejných zariadeniach?
Nič. Nanajvýš pokutu do 33 eur, no
smiešne. Ak nebude pokuta od 333 do
3000 eur a novelizácia zákona, tak poria-
dok na verejných zariadeniach nebude.
Preto si mnohí dovoľujú povylepovať
tisíce plagátov, inzerátov na verejné
zariadenia beztrestne a celý rok.
Určite mi dáte za pravdu, že distribúcia
reklamných letákov prináša v meste
značnú špinu. Kôpka letákov sa položí
pred vchod a vo veternom počasí sa
postupne rozletia po okolí. Takéto prak-
tiky majú mnohí roznášači letákov.
Značnou mierou špinu spôsobujú obča-
nia, prehrabávajúci sa v kontajneroch.
Neštítia sa povyberať vrecia, roztrhnúť
ich, čo sa hodí, zobrať, zvyšok dajú do
kontajnera alebo vedľa. Vzorom nech sú
uzamknuté stanovištia alebo kontajnery
uzatvorené reťazou.
O fľašiach PET, ktoré nie sú vratné, sa
popísalo už veľa. Ak by mala fľaša vrat-
nú hodnotu čo len 20 centov, tak by ich
bezdomovci všetky vrátili do predajní.
Opak je však pravdou, tisíce sa povaľu-
jú po uliciach, parkoch, na verejných
priestranstvách. Nájdeme ich všade.
Sklené od piva nenájdeme...
Istý starší Bratislavčan podotkol, že
mestské orgány sú proti neporiadku a
špine už imúnne. Nechcem s ním po 60
rokoch bývania v Bratislave zatiaľ
súhlasiť. Všetko sa to nedá zmeniť
výchovou, tá nám už po 23 rokoch od
revolúcie nie je nič platná. Jediné, čo to
zmení, je prísnejšia legislatíva, kontrola,
postihy, aby MY, čo dbáme o poriadok,
sme mali dobrý pocit, že to nerobíme
nadarmo. Lebo skĺznuť do pesimizmu je
to najjednoduchšie. Preto patrí vďaka
občanom, ktorí cez víkend DOBRO-
VOĽNÍCTVA, vyzbierali stovky vriec
odpadu v Bratislave. Tisíce ešte po Bra-
tislave ostali. Kto ich vyzbiera? Bratisla-
va naša, kedy budeš krajšia?

Peter Bella, Ružinov

Veľa zdravia v roku 2013!

Staráme sa o všetky generácie počas celého roka,
po celý váš život

PhDr. Melánia Baroková
riaditeľka krajskej pobočky v Bratislave
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Cestu III/50310 medzi
Malackami a Rohožníkom

kraj opraví
Po ceste z Rohožníka vyvezú dva milió-
ny ton tovaru ročne. Ak by nebola zre-
konštruovaná, ohrozilo by to konku-
rencieschopnosť veľkých zamestnáva-
teľov regiónu.
„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia cesty je
nevyhnutná. Vďaka spolupráci so spoločnosťa-
mi, ktoré cestu medzi Rohožníkom a Malackami
využívajú, župa ušetrí 150-tisíc eur na projekto-
vej dokumentácii,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.
Zmluvu o spolupráci pri riešení technického stavu
cesty III/50310 medzi BSK a spoločnosťami Hol-
cim (Slovensko), a.s., Baumit, spol. s r.o., a ALAS
SLOVAKIA, spol. s r.o., schválili krajskí poslanci
na zastupiteľstve v piatok 7. decembra 2012. Na
základe nej bude dôležitá spojnica malokarpatské-
ho podhoria s mestom Malacky a cez diaľnicu D2
s hlavným mestom opravená. Vďaka rekonštruk-
cii sa smerovo aj výškovo cesta dostane do súladu
s predpismi. Trasa odbremení Kuchyňu aj Pernek. 
Cestu III/50310 môžu nákladné autá využívať už
len jedným smerom. Na cestu späť musia využí-
vať 13 kilometrov dlhú obchádzku cez Podhorie.
Ak by cestu pre nákladnú dopravu uzatvorili
úplne, distribučné náklady na jednu tonu cementu
by sa zvýšili o jedno euro. To by malo dosah na
konkurencieschopnosť veľkých zamestnávateľov
v regióne. Nákladná doprava by navyše musela
využívať cestu II/501 medzi Rohožníkom a Perne-
kom, ktorej rekonštrukcia by v konečnom dôsled-
ku bola omnoho nákladnejšia.

Súťažou Život v Bratislavskom kraji chce BSK
vtiahnuť ľudí do diania v regióne a ukázať, že
bratislavská župa je modernou, atraktívnou a
aktívnou turistickou destináciou.
„Súťažou chceme osloviť čo najviac aktívnych ľudí,
ktorí trávia svoj čas v Bratislavskom kraji. Je to zároveň
možnosť, ako spoznať krásy našej župy a stráviť čas v
príjemnom prostredí,“ priblížil projekt podpredseda BSK
a predseda KO CR Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uviedol,
súťažiť chcú prostredníctvom cestovného ruchu, ktorý je
jednou z priorít župy a tiež jednou z najrýchlejšie sa roz-
víjajúcich a najefektívnejších oblasti priemyslu, vytvára
pracovné miesta a zvyšuje životnú úroveň. „Chceme
predstaviť kraj ako kultúrne, historicky a priemyselne
atraktívny región, ktorý má čo ponúknuť nielen návštev-
níkom ale aj svojim obyvateľom,“ dodal Ivo Nesrovnal. 
Do fotosúťaže sa dá zapojiť na portáli www.e-photo.sk do
30. decembra 2012. Súťaží sa v troch kategóriách -
Pamiatky a architektúra, Kultúra a šport, Ľudia. Fotogra-
fie, 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 foto-
grafia 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 darčekové
poukážky na tlač fotografií v hodnote 70 €. Z víťazných
fotografií bude vo februári inštalovaná výstava.

Do fotosúťaže BSK sa stále
zapájajú noví súťažiaci
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PETRŽALKA
Samospráva najväčšej bratislavskej
mestskej časti je v polovici volebného
obdobia, preto sme o uplynulých
dvoch rokoch, ale najmä tom posled-
nom pozhovárali zo starostom Petr-
žalky Vladimírom BAJANOM (ne-
závislý).
- Uplynulý rok by som charakterizoval,
ako rok väčšej čistoty. Keď som prišiel
pred dvoma rokmi, v Petržalke bolo 100
lavičiek a 200 smetných košov. Za tento
rok sme osadili rovnaký počet smetných
košov a lavičiek. Zdvojnásobili sme tak
kapacitu a všimli si to aj občania, ktorí to
veľmi oceňujú. Snažil som sa zmeniť
filozofiu starostlivosti o čistotu verej-
ných priestorov a som rád, že sa mi
podarilo presvedčiť poslancov, aby sme
napríklad v Sade Janka Kráľa v čase
podujatí vyprázdňovali smetné koše aj
2- až 3-krát za deň, aby sme častejšie
kosili verejné trávniky, aby naši pracov-
níci raz týždenne prešli okolie Chorvát-
skeho ramena a pozbierali odpad. Ohľa-
dom čistoty boli ťažké dohody najmä s
dodávateľmi, ktorí na to neboli zvyknu-
tí. Niektorí odišli, iní pochopili a spolu-
pracujeme ďalej. Som rád, že sa nám
podarilo zlepšiť sociálnu starostlivosť
najmä o sociálne odkázaných Petržalča-
nov. Naša výdajňa potravín pre odkáza-
ných je príkladom pre celé západné Slo-
vensko. Otvorili sme šieste seniorcen-
trum, zabezpečovali sme obsluhu 800
odkázaných ľudí. To všetko ma napĺňa
optimizmom, že ak pôjdeme takto ďalej,
na budúci rok budeme ešte úspešnejší.
Po 20 rokoch v komunále ma potešilo,
že sme sa konečne výrazne posunuli s
výstavbou nosného dopravného systé-
mu. A to aj napriek tomu, že projekt
električky do Petržalky nemá len priaz-
nivcov, ale aj najmä politických oponen-
tov. Zrevitalizovali sme Vlastenecké
námestie, začali sme opravovať Ovsišts-
ké námestie a pripravujeme revitalizáciu
Námestia hraničiarov.
V súvislosti s čistotou sa vynára otáz-
ka, ako sa vám darí riešiť psie exkre-
menty?
- Tento problém sa nedá vyriešiť, ale
našou úlohou je zmierniť jeho dosahy na
občanov. Je to spor medzi zodpovedný-
mi a nezodpovednými psičkármi, nie
medzi psami. Bratislavčania sledujú
zmenu legislatívy týkajúcu sa chovu
psov. Snažíme sa, aby zákon riešil aj
problematiku chovu psov v husto zasta-
vaných a obývaných oblastiach, ako je
sídlisková zástavba. Domnievam sa, že
pes, ktorý denne potrebuje odbehnúť  12
kilometrov, nepatrí na sídlisko. Na dru-
hej strane má pes aj spoločenskú funk-
ciu, ktorú plne rešpektujeme. Riešili sme
desiatky ťažkých pohryznutí, kde ľudia
už strácajú trpezlivosť a dôveru v štát, že
tento problém dokáže riešiť. Vážnym
mementom bol nedávny prípad, keď
práve v Petržalke na Černyševského
ulici zobral občan situáciu do vlastných
rúk a riešil to streľbou. Je to extrémny
prípad, ale naznačuje, kam to všetko
speje. Verím preto, že nový zákon nám v
tom pomôže. Samospráva podľa zákona
zodpovedá za poriadok v obci. Nie je
predsa možné, aby sme si nevedeli
pomôcť s problémom, ktorý má starost-
ka v Čunove, kde uprostred obce je

chovná stanica s vyše 250 psami. To je
absurdné. To nie je možné nikde na
svete. Očakávam sa, že legislatíva sa
zmení a aktívne k tomu prispievam.
Pokiaľ ide o psie exkrementy, problé-
mom je vymožiteľnosť práva. Nemy-
slím si, že by sme dokázali prevychovať
všetkých psičkárov v Petržalke. Tým, že
sme začali vyprázdňovať koše vo vlast-
nej réžii, budeme musieť vymyslieť sys-
tém, ako kontrolovať, že psičkári po
psoch upratujú. No pod inou sankciou,
ako je to teraz. Majiteľ musí byť zodpo-
vedný za to, čo jeho pes nechá na trávni-
ku alebo na chodníku. Výchova občanov
trvá roky, musí tam byť však aj vyššia
sankcia, ktorá bude pre psičkárov moti-
vujúca. Podobne ako to riešili vo Fran-
cúzsku či v Nemecku. Košov máme
stále málo, ale podľa vyjadrenia minis-
terstva životného prostredia je možné
psie exkrementy vyhodiť aj do košov na
zmesový komunálny odpad, čo nám
môže pomôcť zlepšiť situáciu. Od nové-
ho roku je povinnosťou majiteľov mať
psov začipovaných, čo nám tiež zjedno-
duší situáciu a ľahšie zistíme, ktorý pes
komu patrí. V súvislosti so zmenou
zákona sa bude meniť aj nariadenie o
veterinárnej činnosti, kde niektoré  čin-
nosti zabezpečuje mesto prostredníc-
tvom Slobody zvierat. Mám výhrady
voči systému a jeho transparentnosti,
preto budeme pripomienkovať zmluvu
medzi mestom a Slobodou zvierat, aby
bola transparentná a kontrolovateľná.
Prečo ste sa rozhodli zabezpečovať
vyprázdňovanie smetných košov vo
vlastnej réžii?
- Od januára to ideme robiť prostredníc-
tvom Miestneho podniku verejnopros-
pešných služieb Petržalka. Je to flexibil-
nejšie, pretože nestačí pravidelne
vyprázdňovať koše, treba ich vysypať,
keď sú plné. Ak zistíme, že niekde treba
kôš vysypať prednostne, tak to operatív-
ne urobíme. Očakávam, že sa situácia
zlepší. Žiada si to však peniaze a pracov-
nú silu. Vidíme to na iných segmentoch
VPS, kde sa postupnou obmenou pra-
covníkov zlepšuje kvalita. Ideálne to

však nikdy nebude, pretože 80 pracovní-
kov nedokáže zabezpečiť čistotu po 110-
tisíc obyvateľoch Petržalky. Neporiadok
nám nerobia mimozemšťania,  robíme
so ho sami. Kým si neuvedomíme, že
musíme byť k vlastnému okoliu priateľ-
skejší, tak sa to nezlepší. Prekážali nám
nezateplené paneláky, už sa to zlepšilo.
Ľudia sa začínajú starať o predzáhradky
a pristupujú k tomu ako vlastníci k svoj-
mu majetku. Potrebujeme tento prístup
dostať na chodníky a na cesty.
Spomenuli ste výrazný posun v budo-
vaní nosného dopravného systému. Z
pohľadu občana sa však nič nedeje.
Starý most stále stojí, aj keď primátor
v januári sľuboval, že na jeseň už
bude rozobratý. Kde vidíte posun?
- Za 20 rokov som počul niekoľko termí-
nov, takže každý z nich beriem s rezer-
vou. Doteraz sme každý rok liali do pro-
jektov, ktoré skončili v šuflíkoch, 300
miliónov korún. Teraz už je stavebné
povolenie vydané a ide sa realizovať
prvá etapa – Bosákova – Šafárikovo
námestie, čiže rekonštrukcia Starého
mosta. Mesto už požiadalo Európsku
úniu o peniaze a po tom, ako som podpí-
sal stavebné povolenie, som optimista. 
Napriek kríze a nedostatku finanč-
ných prostriedkov ste sa pustili do
veľkých investícií. So spoluúčasťou
samosprávy sa dokončuje zimný šta-
dión na Ulici M. Curie-Sklodowskej,
vrcholia prípravy na začiatok výs-
tavby verejnej plavárne, na Dudovej
má vyrásť multifunkčná športová
hala. Utiahne to samospráva, keď
peňazí bude opäť menej?
- Samospráva je tu aj na to, aby vytvára-
la podmienky na investície súkromného
kapitálu do športovej infraštruktúry.
Stojí to veľa síl a nervov vysvetliť
poslancom, že nie je dôležité prenajať
pozemky čo najdrahšie, ale tak, aby
investor mohol dýchať a poskytnúť aj
verejnoprospešnú investíciu. Jednou z
takých investícií je multifunkčná hala
pre loptové hry, ktorá by sa mala začať
stavať na budúci rok. Podobne friendly
je prenájom pozemkov pre hokejovú

halu na Sklodowskej, ktorá by mala byť
otvorená v najbližších týždňoch. Som
rád, že sa nám podarilo od mesta získať
pozemok pre verejnú krytú plaváreň, aj
keď nás to stálo veľa kriku a podozrieva-
nia. Realizácia už výrazne pokročila –
vysúťažili sme projektovú dokumentá-
ciu a vďaka elektronickej aukcii sme len
na tom ušetrili desiatky tisíc eur. Na bu-
dúci rok by sme mali začať stavať. Pod-
mienkou je, že nám prejde rozpočet na
budúci rok. Už polroka máme platné uz-
nesenie, že si môžeme zobrať úver 500-
tisíc eur, predajom akcií Dexia Banky
sme získali 1 milión eur, takže finančne
to máme pokryté. Verím, že vďaka elek-
tronickej aukcii to bude lacnejšie ako
predpokladaných 1,5 milióna eur. Keď
nebudeme zbytočne špekulovať, investí-
cie Petržalčanov potešia. Mať plaváreň
či zimný štadión v Petržalke, to je výraz-
ný pokrok v kvalite života za 20 rokov.
Pán primátor mal predstavu  50-metro-
vého bazéna, čo by sa relatívne mohlo,
ale problémom by bola jeho prevádzka.
Bez toho, aby nebolo vstupné 3 až 5 eur,
by to nebolo možné. Chceme postaviť
plaváreň pre naozaj širokú verejnosť, a
to aj na úkor športových klubov. Potre-
bujeme to najmä pre verejnosť. Som rád
že sa ujal projekt revitalizácie malých
ihrísk – dve sme už zrevitalizovali, do
konca volebného obdobia by sme chceli
zrekonštruovať malé ihrisko v každom
zo šiestich volebných obvodov.
Vo vašom predchádzajúcom voleb-
nom období sa uskutočnila prvá etapa
revitalizácie Sadu Janka Kráľa. Keď
tu starostoval váš predchodca – súčas-
ný primátor Bratislavy – revitalizácia
nepokračovala. Od návratu do staros-
tovského kresla ste začali s druhou
etapou revitalizácie. Vymenili ste
lavičky. Kedy budú vymenené aj
smetné koše?
- Niektoré sme už vymenili. Nie je to
finančne jednoduché. Keď zvyšujeme
počet smetných košov, vzniká potreba
ich častejšieho vyprázdňovania. To je o
dostatku peňazí a  pracovníkov. Musíme
kúpiť novú techniku, pretože tá súčasná
je opotrebovaná. Nemá teda zmysel
dávať nový kôš, ak nebude vysypaný.
Chcem to robiť komplexne, nie ako sa
robila revitalizácia detských ihrísk, keď
sa pekne urobilo 47 ihrísk a potom sa
zistili, že sa o ne treba aj starať. V súvi-
slosti so Sadom Janka Kráľa zvažujeme
aj možnosť jeho prevádzkovania, ako je
to bežné v zahraničí, alebo, povedzme, v
prípade Medickej záhrady. Miera vanda-
lizmu sa znížila, stále tam však chýbajú
sochy, ktoré tam kedysi boli. Zatiaľ nie
sme presvedčený, že by sa sad mal pre-
vádzkovať ako uzatvorený park. Ďalšia
revitalizácia je podmienená európskymi
peniazmi, ktoré ak nebudú, tak sa to spo-
malí, chceme v nej však pokračovať.
Pred rokom ste ohlásili zámer riešiť
problém parkovania a výstavby par-
kovacích domov, keďže v Petržalke je
nedostatok parkovacích miest. Ako
ste za ten rok pokročili?
- Za úspech považujem, že som dokázal
mesto presvedčiť, aby sa s parkovaním
konečne začalo niečo robiť. Výsledok je
pre mňa sklamaním, pretože posledný
materiál o celomestskom parkovacom
systéme mestská rada jednoznačne

odmietla. Centralizácia parkovacej poli-
tiky znamená popieranie špecifík mest-
ských častí. Iné potrebuje Staré Mesto,
iné Petržalka. Preto sme sa štyri najväč-
šie mestské časti – Petržalka, Ružinov,
Staré Mesto a Nové Mesto - dohodli, že
do toho pôjdeme sami. Predpokladám,
že za štvrťroka by sme mohli začať čin-
nosť. Pripravujeme vlastné parkovacie
politiky, ktoré budú porovnateľné a
kompatibilné. Susedné mestské časti
musia začať spolupracovať. Ružinov s
Novým Mestom a Petržalka so Starým
Mestom, pretože Dvory sú dnes priro-
dzenou súčasťou širšieho centra Bratis-
lavy. Verím, že so starostami ďalších
troch mestských častí pohneme v polo-
vici budúceho roku.
Znamená to, že predstava mesta spus-
tiť k 1. aprílu 2013 celomestský par-
kovací systém padá?
- Dnes to vnímam ako prvý apríl, preto-
že si neviem predstaviť, čo chce mesto
spustiť? Mesto už síce vie, ako bude
vyzerať karta rezidenta, či koľko bude
stáť, ale nevie, kto bude rezident a ako to
bude fungovať.
Ako ste pokročili so zámerom výstav-
by parkovacích domov?
- Spoplatnenie parkovania je z hľadiska
Petržalky ten posledný krok. Najskôr
musíme zvýšiť kapacitu parkovacích
miest. Máme 17-tisíc parkovacích miest,
ale potrebovali by sme dvojnásobok.
Potrebovali by sme desiatky parkova-
cích domov. Ak bolo kedysi jedno auto
na 2 - 3 byty, dnes sú 2 - 3 autá na jeden
byt. Musíme ich niekde upratať. Ak má
byty Petržalka naskladané do výšky, ne-
môžeme dať 40-tisíc áut do priestoru.
Logika nepustí. Navyše po výstavbe
vodného diela Gabčíkovo máme vysokú
spodnú vodu, takže pod zem s garážami
ísť nemôžeme. Musíme dosiahnuť, aby
si ľudia zvykli na parkovacie domy.
Prečo by zamestnanec Digital Parku par-
koval v parkovacom dome, ktorý je
poloprázdny, keď môže na Röntgenovej
ulici parkovať zadarmo? Tieto anomálie
musíme zrušiť. Aby mohli prednostne
parkovať ľudia, ktorí tam bývajú.
Nechcem deliť vodičov na bratislav-
ských a nebratislavských, ale rezidenčné
parkovanie funguje všade na svete a má
svoju logiku. Postupne sa nám darí
vyvrátiť predstavu niektorých ľudí, že na
parkovanie majú nárok. Nemajú, no
našou povinnosťou je zmierniť tento
problém. Parkovacie domy nebude sta-
vať obec, mesto môže poskytnúť po-
zemky. Budú PPP projekty alebo súk-
romné investície. Musí to však ísť ruka v
ruke s nastavením parkovacím pravidiel.
Občania chcú parkovacie domy, ak
nestoja pod ich oknami. Tu však musí ísť
skupinový záujem bokom a treba upred-
nostniť verejný záujem. A to je dostať
autá z chodníkov a z trávnikov.
Kedy to chcete spustiť?
- Plánujeme v polovici budúceho roku.
Tomu musí v Petržalke predchádzať
zmena organizácie dopravy a prijatie na-
riadenia, ktoré umožní asistenciu mest-
skej polície. Spoločne s ministerstvom
vnútra chceme vyriešiť problém, ako od-
tiahnuť vozidlo, ktoré je v zóne nespráv-
ne zaparkované, ale netvorí prekážku.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

V. Bajan: Neporiadok nám nerobia

mimozemšťania, robíme si ho sami
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Hľadáme pre predajňu v Bratislave

vedúcich/zástupcov a predavačky

TEDi diskont je jedným z popredných dodávateľov spomedzi

jednoeurových diskontov a so zastúpenímv Nemecku, Rakúsku

a Slovinsku tvoríme sieť s 1398 pobočkami a plánujeme ju

rozšíriť.

Náš cieľ je Slovensko.

Naše filiálky, ktoré sú vo farbách žltej a modrej, presvedčia svojim

upraveným vzhľadom, vyznačujú sa svojim prehľadným formátom 

a príjemným vystupovaním voči zákazníkom. Ponúkame všetko,

čo je potrebné v bežnom živote: od potrieb domácich, párty 

a kutilovských, elektrospotrebičov cez kancelárske potreby, hračky,

bižutériu ako aj drogériu a sezónny tovar.

V tejto funkcii ste zodpovedný za úspech a staráte sa o vedenie

predajne v duchu diskont-konceptu. Vytvárate obraz filiálky 

a organizujete celý jej priebeh.

Naše požiadavky:

Ukončené stredoškolské vzdelanie, skúsenosti v oblasti malo-

obchodu a s vedením ľudí. Ste angažovaný, flexibilný, zvyknutý 

na samostatnú prácu. Máte príjemné vystupovanie. Znalosť 

nemčiny nie je podmienkou.

Ponúkame:

Objemné zapracovanie, plat zodpovedajúci výkonu a veľmi dobrá

pracovná klíma, ako aj zaujímavá možnosť kariérneho postupu.

Pokiaľ predpokladáte, že vyhovujete našim požiadavkám, zašlite

nám svoju žiadosť spolu so životopisom v nemeckom jazyku 

a v slovenskom jazyku ako aj fotku na adresu:

Albert-Schweitzer-Gasse 5, 1140 Wien

jobs@tedi-discount.com

www.tedi-discount.com

Kenwort: SK

V meste je 13

multifunkčných

automatov
BRATISLAVA
V obchodných reťazcoch a na letis-
ku pribudlo dokopy 13 multifunkč-
ných samoobslužných automatov, v
ktorých si budú môcť Bratislavčania
kúpiť jednorazový, ale aj predplat-
ný cestovný lístok, dobiť elektrickú
peňaženku či si zistiť informácie o
cestovných poriadkoch.
Samoobslužné automaty s dotykovou
obrazovkou sú v OD My Bratislava na
Kamennom námestí (hlavný vchod pod
zvonkohrou), v Podunajských Biskupi-
ciach v Bille na Kazanskej 6, v Ružino-
ve v OC Avion Shopping Park (hlavný
vchod od zastávky MHD),v Bille na
Bajkalskej 19, v OC Shopping Palace
(hlavný vchod od Tesca) a na letisku M.
R. Štefánika (2 ks v príletovej hale), v
Karlovej Vsi v OC Galérii na Lamač-
skej cetse 1 (na poschodí vedľa banko-
matov) a v Bille na ulici Ľudovíta Fullu,
v Dúbravke v Bille na Saratovskej 2/A,
v Petržalke v Bille na Nobelovom ná-
mestí 1, na Muchovom námestí 1 a aj na
Jantárovej ceste. Automaty sú už osade-
né, plne sfunkčnené a testované budú
počas decembra.
V automatoch si budú môcť cestujúci
zakúpiť jednorazový a aj predplatný
cestovný lístok, dobiť elektronickú pe-
ňaženku na čipovej karte (regionálna
doprava), zapísať na čipovú kartu pred-
platný cestovný lístok zakúpený na
internete, prezrieť si informácie o
meste a úradných oznamoch a získať
informácie o cestovných poriadkoch
MHD, regionálnej a leteckej dopravy.
Platiť sa dá hotovosťou, platobnou kar-
tou či elektronickou peňaženkou na či-
povej karte. 
Mesto zrealizovalo projekt vďaka fi-
nančnému príspevku z Európskej únie.
Náklady dosiahli 325 433 eur. (mch)

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava (DPB),
a.s., spúšťa pre cestujúcich nonstop
telefónnu linku, na ktorej budú môcť
vyjadriť svoju nespokojnosť. DPB
chce touto formou zlepšiť a skvalit-
niť služby poskytované verejnosti.
Cieľom je poskytnúť cestujúcim
okamžité riešenie problému, ktorý

mohol nastať v komunikácii s DPB.
Ide predovšetkým o podávanie sťaž-
ností v súvislosti s neadekvátnym sprá-
vaním sa zamestnancov DPB, s ktorý-
mi prichádza verejnosť do kontaktu,
teda na obsluhu predajných miest, pra-
covníkov prepravnej kontroly,
ombudsmana, vodičov či pracovníkov
na vrátnici.

Prostredníctvom telefónneho čísla 0917
101 102 bude možné podať sťažnosť na
všetky služby, ktoré verejnosť bude
považovať za nedostačujúce. Príslušný
odbor bude sťažnosť okamžite riešiť a
volajúceho informovať.
Cestujúca verejnosť bude o tejto forme
kontaktu informovaní na zastávkach a
vo vozidlách MHD. (mch)

DPB spúšťa nonstop telefonickú linku Mesto vyčlenilo 

46-tisíc eur

pre komunity 
BRATISLAVA
V nasledujúcom roku pôjde na pro-
jekty bratislavských komunít v
rámci participatívneho rozpočtu 46-
tisíc eur. Rozhodli o tom mestskí
poslanci, ktorí túto sumu vyčlenili z
rozpočtu na rok 2013. Zaplatiť by z
toho mohli šesť projektov.
Do výberu projektov sa zapojilo asi 300
Bratislavčanov a projekty na internete
získali vyše 1900 hlasov. Prihlásených
bolo 14 projektov, no po zostavení reb-
ríčka v internetovom hlasovaní vyjdú fi-
nancie len na prvých šesť.
Najviac hlasov získal projekt Kultúrne-
ho a komunitného centra ZORA v Tr-
návke. Kultúrny stánok v mestskej
budove bývalého kina už rekonštruujú,
projekt sa začal realizovať tento rok a
plánujú v ňom pokračovať.
Ďalším projektom je vytvorenie pracov-
nej skupiny a katalógu verejných dát
magistrátu. Skupina z občanov a
zamestnancov úradu by mala informo-
vať verejnosť o fungovaní samosprávy
a v katalógu by zverejňovala napríklad
register majetku mesta, zmlúv i infor-
mácie o dotáciách či grantoch.
Ďalej by mali ísť peniaze na starostli-
vosť o stromoradia pozdĺž ciest. Má sa
vytvoriť aj Komunitné centrum generá-
cií, ktoré bude slúžiť na stretávanie sa
komunít, vzdelávanie a poradenstvo.
Projekt sa už realizuje. 
Posledným projektom je revitalizácia
stanice Bratislava Filiálka. Zámerom je
zdokumentovať areál krátkym videodo-
kumentom a výstavou fotografií, ako aj
priestor upratať.
Zo 41 prítomných poslancov participa-
tívny rozpočet podporilo 27. Ostatní
poslanci mu vyčítali, že projekty obča-
nov len dupľujú aktivity samosprávy
mesta a mestských častí. (mch)

Dak&Wand is a Belgian company with many years of experience in the construction and

finishing of roofs for industrial, public and the private sector, offering a range of roofing

services from simple repairs right through to new roofs.

Insulation, coating, roofing, plating, finishing, construction or installation of photovoltaic cells as

well as the application of green roofs: Dak&Wand provides technologically advanced and

durable solutions respecting the deadlines and financial capabilities of it’s clients.

To support his continuous growth, the company Dak&Wand, is looking for subcontractors. If you

have a team of workers experienced as well in pitched roofs as in flat roofs and you speak flu-

ently English, German or French, send us your coordinates and we will get in contact with you

shortly to discuss the details of our future cooperation. CONTACT: hans@faderi.be
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Basketbalisti

Interu odvolali

trénera Vidina
BRATISLAVA
Oliver Vidin už nie je trénerom BK
Inter Bratislava. O odvolaní srbské-
ho kouča rozhodlo na pondelkovom
rokovaní vedenie klubu, ktoré tak
reagovalo na sériu neuspokojivých
výsledkov a pokles výkonnosti.
Inter po sľubnom štarte, keď po sérii
štyroch víťazstiev viedol extraligovú
tabuľku a zostával posledným nezdola-
ným tímom, prehral deväť z nasledujú-
cich jedenástich stretnutí a v tabuľke sa
prepadol až na šiestu priečku. Aj keď to
nie je výlučne vina trénera, vedenie
klubu pristúpilo k radikálnemu rieše-
niu. Keďže nie všetci hráči podávajú
optimálne výkony a napĺňajú očakáva-
nia, ktoré do nich klub vkladá, je
možné, že čoskoro príde aj k zásahu do
hráčskeho kádra.
Trénerské povinnosti si po odvolanom
Oliverovi Vidinovi dočasne rozdelia
jeho doterajší asistent Marek Adamčík
a generálny manažér Michal Ondruš.
Kým Michal Ondruš už v minulosti
pôsobil ako dočasný kouč žlto-čier-
nych, pre 28-ročného Mareka Adamčí-
ka ide o novú skúsenosť. V uplynulej
sezóne doviedol B-tím Interu Bratisla-
va k víťazstvu v prvej lige a vybojoval
s ním postup do najvyššej súťaže, preto
voľba vedenia klubu nebola náhodná.
Trénerský tandem absolvuje premiéru
v stredajšom zápase v Spišskej Novej
Vsi.
Na domácej palubovke sa žltočierni
basketbalisti predstavia v sobotu 22.
decembra 2012, keď o 18.00 h v Hant
Aréne na Pasienkoch privítajú hráčov
Astrum Levice. O týždeň neskôr - v
sobotu 29. decembra 2012 nastúpia v
rovnakom čase na Pasienkoch proti
ŠKP Banská Bystrica. (int)

Na Slovan do

Prahy sa pôjde

aj vlakom
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava odohrá dňa
15. januára 2013 v pražskej O2
aréne zápas KHL s HC Lev Praha.
Autobusový dopravca Slovak Lines
Express pripravil netradične na
tento zápas mimoriadny vlak z Bra-
tislavy.
Chcete zažiť skvelú hokejovú atmosfé-
ru a spolu s vyše 17-tisíc divákmi fan-
diť dobrému hokeju? Máte skvelú prí-
ležitosť. Pripravený je špeciálny vlak
Slovan Express s kapacitou 750 cestu-
júcich. Vlak bude vypravený 15. 1.
2013 o 12.30 h zo Železničnej stanice
Bratislava hlavná stanica, z nástupišťa
č. 1. Príchod do stanice Praha Libeň je
cca o 17.30 h. Odtiaľ sa fanúšikovia
presunú peši pred O2 arénu, ktorá je od
vlakovej stanice vzdialená len 10
minút pešej chôdze. Po skončení zápa-
su je opäť potrebné prejsť na železnič-
nú stanicu Praha Libeň, odkiaľ naspäť
odchádza vlak plný fanúšikov o 23.30.
Všetci cestujúci budú mať vo vlaku
svoje ležadlo a kto bude unavený,
môže sa cestou späť vyspať v čistej
posteľnej bielizni. Predpokladaný
návrat do Bratislavy je o 5.30 h. 
Mimoriadny vlak je určený fanúšikom
Slovana. V cene lístka je cestovné aj
vstupenka na hokej v O2 aréne. Každý
vozeň bude mať svoj bufet a v strede
vlaku bude veľkopriestorový (otvore-
ný) vozeň s dvoma barmi, určený na
zábavu a povzbudzovanie.
Cestovné lístky sú už v predaji na
www.slovaklines.sk. Aj takýto lístok
môže byť zaujímavým darčekom pod
stromček. (sls)

Slovanisti

začnú prípravu

3. januára
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
začnú zimnú prípravu na jarnú časť
Corgoň ligy hneď 3. januára 2013.
Do 11. januára sa budú pripravovať
na Pasienkoch, potom pôjdu na týž-
deň na sústredenie do Vysokých
Tatier.
Prvý prípravný zápas odohrajú 25.
január 2013 v Dubnici. V stredu 30.
január privítajú na Pasienkoch druholi-
govú Dunajskú Stredú. (ado)

BRATISLAVA
Finálový turnaj European Trophy
hokejistom bratislavského HC Slo-
van absolútne nevyšiel. Vo štvrťfiná-
lovom zápase nestačili na švédsky
Färjestad BK, s ktorým prehrali
hladko 1:4. Napriek tomu, že tréner
Rostislav Čada sľuboval, že slova-
nisti pôjdu do súboja v najsilnejšej
zostave, viacerí kľúčoví hráči nena-
stúpili a tí, ktorí v Slovnaft Aréne
nastúpili proti Švédom, nepredviedli
výkon, na ktorý si bratislavskí fanú-
šikovia zvykli zo zápasov KHL.

„Nechytal som bohvieako, hneď prvá
strela bol gól, druhý gól sa odrazil nie-
komu od chrbta, kým som sa do toho
dostal... Ťažko sa mi to hodnotí. Hráči
súpera lepšie korčuľovali, rozhodol
najmä dôraz pred bránou. Takto sme si
to určite nepredstavovali, chceli sme
odohrať lepší zápas, ale nepodarilo sa
nám to. Hráči Färjestadu boli rýchlejší
a musím povedať, že švédsky tím
vyhral zaslúžene,“ priznal brankár Slo-
vana Branislav Konrád.
Švédi potom v semifinále porazili fín-
sky tím Tappara Tampere, no vo finále

nestačili na iný fínsky tím Lulea HF,
ktorý sa stal víťazom European Trophy
- Red Bulls Salute.
Tento týždeň sa už opäť naplno rozbie-
ha kolotoč zápasov základnej časti
KHL. V stredu 19. decembra 2012 o
19.00 h slovanisti privítajú doma Sla-
vat Julajev Ufa, v piatok 21. decembra
o 19.00 h nastúpia v Slovnaft Aréne
proti Metallurgu Magnitogorsk a v
sobotu 22. decembra o 17.30 h ich čaká
opäť na domácom ľade vedúci tím
Východnej konferencie AK Bars
Kazaň. (ado)

Vo finále European Trophy hokejisti

Slovana vybuchli, opäť ich čaká KHL

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842
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Čo robiť  so

stromčekom

po sviatkoch?
BRATISLAVA
Napriek tomu, že vianočné sviatky sú
ešte len pred nami a mnohé vianočné
stromčeky ešte nie sú ozdobené, je
dobré si pripomenúť, čo so stromček-
mi po sviatkoch. Ako obvykle, posta-
rá sa o ne mestský podnik Odvoz a
likvidácia odpadu, a.s., Bratislava.
Stačí, keď vianočný stromček dôklad-
ne „odzdobíte“ a necháte pri vašom
kontajneri, alebo na kontajnerovom
stojisku. OLO ich bude postupne za-
darmo zvážať od januára do polovice
februára 2013. 
Väčšina vianočných stromčekov končí
v drvičke, aby sa mohli ďalej ekologic-
ky spracovať na kompostovanie. Ak
však vianočné stromčeky zostanú
ozdobené, nie sú vhodné do kompostu.
Skončia v spaľovni a poslúžia na výro-
bu elektriny pre bratislavské domác-
nosti. (olo)

BRATISLAVA
Silvester 2012 v Bratislave sa bude aj
tento rok niesť v znamení dobrej
zábavy, oživenia námestí v centre
mesta vystúpeniami populárnych
hudobných skupín, v znamení tanca,
spevu, lúčenia sa so starým rokom a
oslavami vítania nového roku 2013.
Mesto už tradične pripravuje vítanie
nového roka v historickom centre
metropoly. Projekt Silvester 2012 si
tento rok zaknihuje už svoj 13. ročník.
Hudobné podujatia budú na Hlavnom
námestí a Hviezdoslavovom námestí,
pričom v spojitosti s 20. výročím vzni-
ku samostatnej Slovenskej republiky
bude polnočný ohňostroj odpálený z
Bratislavského hradu. Samospráva na
tomto projekte spolupracuje s Národ-
nou radou SR. 
Silvestrovský program bude bohatý aj
na rôzne atrakcie. Tento rok bude
počas silvestrovskej noci k dispozícii

ľadová plocha na Hviezdoslavovom
námestí, ukončenie zábavy na ľade sa
očakáva o 2.30 h. Centrálnym ťahá-
kom osláv bude Hlavné námestie,
ktoré ožije o 19.00 h a pestrá mozaika
programu vyvrcholí o 1.30 h. 
Počas Silvestrovského koncertu vystú-
pia hudobné skupiny POLEMIC,
HEX, AMO & BAND, CIGÁNSKI
DIABLI, PARNO GRASZT. Očakáva
sa, že do staromestských ulíc zavíta
viac ako 40-tisíc ľudí. 
Nový rok, 1. január 2013 sa v centre
Bratislavy ponesie v znamení osláv 20.
výročia hlavného mesta Slovenskej
republiky. Festival pod holým nebom
so začiatkom o 15.00 h, bude nielen
prehliadkou video produkcie, ktorá
poukáže na významné udalosti v živo-
te Bratislavy za posledných 20 rokov,
ale na pódiu sa vystriedajú bratislavské
kapely, speváci, tanečné súbory, ktoré
sa spájajú s kultúrnym životom mesta

od roku 1993. Vystúpi napríklad džezo-
vá legenda Peter Lipa, Bratislava Hot
Serenaders či Spevácky zbor mesta
Bratislavy.
Všetkých Bratislavčanov, návštevní-
kov mesta, domácich i zahraničných,
pozýva bratislavská samospráva spolu
s Bratislavským kultúrnym a informač-
ným strediskom a partnermi mesta na
oslavy vítania nového roku 2013. Príď-
te sa zabaviť spolu s nami, všetci ste
pozvaní! (mag)

~     ~     ~
31. decembra 2012
17.00 - 2.30 h - silvestrovský program
na Hviezdoslavovom námestí
19.00 - 1.30 h - silvestrovský program
na Hlavnom námestí
23.45 - 0.15 h - ohňostroj na nábreží

~     ~     ~
1. januára 2013
15.00 h - oslava 20 rokov samostatnos-
ti Slovenska na Hlavnom námestí

Bratislava aj tento rok všetkých pozýva

na silvestrovské oslavy do centra mesta

Na trhoch sa

rozdalo 50 000

použitých kníh
STARÉ MESTO
Viac ako 50-tisíc zachránených kníh
našlo nový domov na vianočných tr-
hoch v Bratislave prostredníctvom
stánku občianskeho združenia Do-
mov použitých kníh. Knižný stánok
sa nachádza neďaleko vianočného
stromčeka na Hlavnom námestí a
bude otvorený do 20. decembra.
Knihy z „vianočného upratovania“
môže priniesť a uložiť do stánku kaž-
dý. Knihy bolo možné priniesť priamo
do stánku na námestí alebo zavolať na
Linku záchrany kníh (02/6231 8163).
Darované knižky potešia ďalších čita-
teľov, ktorí nájdu obľúbenú tvorbu pod
vianočným stromčekom.
Po skončení trhov bude občianske
združenie ďalej pokračovať v šírení
tohto nápadu. Dobrovoľníci budú
pokračovať v budovaní knižných miest
ako je to na Vianočných trhoch. (knh)

Pred každými Vianocami riešime
otázku, čím obdarujeme svojich
blízkych. Asi nikdy nebudeme mať
stopercentnú istotu, či sme kúpili
správne, či to, čo sme vybrali, obda-
rovaný ocení. Ak sa chcete zbaviť
podobných pochybností, možno
nájdete inšpiráciu v rozhovore
s Ing. Adrianou KUČEROVOU,
okresnou riaditeľkou Prvej staveb-
nej sporiteľne.

Blížia sa sviatky pokoja, ale uplynu-
lé dni vám priniesli dosť pracov-
ných povinností...
- Máte pravdu, organizovali sme
množstvo podujatí, ktoré súviseli s 20-
ročným pôsobením našej banky na
slovenskom finančnom trhu. Potešilo
nás, že význam Prvej stavebnej spori-
teľne ocenili aj odborníci - náš úver do
40-tisíc eur bez zábezpeky nehnuteľ-
nosťou a skúmania bonity získal Zlatú

mincu a v ankete Banka roka sme
medzi viac ako 20 bankami na sloven-
skom trhu obsadili 3. miesto. To všet-
ko svedčí aj o tom, že stavebné spore-
nie nestráca na svojej kvalite, je
vyhľadávané a dostupné pre všetkých. 

Mám vašu poslednú vetu chápať
tak, že stavebné sporenie môže byť
,,univerzálnym” darčekom?
- Áno. Darčekom, ktorý skôr alebo
neskôr ocení a využije každý, pretože
stavebné sporenie je určené predovšet-
kým na financovanie bývania. To, že
tento druh investícií je v porovnaní
v našimi platmi ešte stále veľmi nároč-
nou položkou v rodinnom rozpočte,
vie asi každý. Na to nemusíte byť
finančným analytikom, ani realitným
maklérom. Ponúkame recept, ako si
postupne a najmä výhodne pripravo-
vať peniaze na bývanie. 

Pre mnohých je podstatné aj to,
koľko taký darček stojí. Ako je to so
stavebným sporením?
- V súčasnosti zaplatíte za uzatvorenie
zmluvy poplatok iba 20 €, a to bez
ohľadu na to, pre akú sumu sa rozhod-
nete. Každý stavebný sporiteľ môže
získať štátnu prémiu, ponúkame ne-

menné úrokové sadzby na vklady aj
úvery a čerešničkou na torte je zákon-
ný nárok na stavebný úver s úrokovou
sadzbou už od 2,9 % ročne. Takže sta-
vebné sporenie sa určite oplatí.

Spomínali ste štátnu prémiu. Aké
mám šance získať ju?
- Šanca, a nie iba šanca, ale reálny
nárok je 100 %. Musíte, samozrejme,
sporiť, veď preto má náš produkt
v názve slovo ,,sporenie“. Výška vkla-
dov ovplyvňuje aj výšku štátnej prémie.
Maximálna štátna prémia má v tomto
roku hodnotu 66,39 € a predstavuje
10 % z ročných vkladov. Takže ak vlo-
žíte na svoju zmluvu o stavebnom spo-
rení 663,90 €, pripíšeme k vašim vkla-
dom aj plnú štátnu prémiu. A navyše až
dvojpercentné úroky z vkladov a štátnej
prémie. Zdôrazňujem však, že stavebné
sporenie nie je iba o štátnej prémii, ale
najmä o dostupných a vyhľadávaných
úveroch na bývanie.

Hovorili sme, že hľadáme darček
užitočný pre všetkých. Môže byť
zmluva o stavebnom sporení užitoč-
ná, povedzme, aj pre dieťa?
- Vaše deti dnes ešte asi nebudú uvažo-
vať o tom, načo je stavebné sporenie.
No vďaka vkladom, štátnej prémii, úro-
kom a stavebnému úveru získate
potrebnú sumu na bývanie. Nemusí to
byť len to vaše bývanie, ale aj vašich
detí. Keď začnú o niekoľko rokov uva-
žovať o vlastnom bývaní, verte, že toh-
toročný darček bude pre ne nadmieru
užitočným a nadčasovým súčasne.

Viac informácií o výhodách staveb-
ného sporenia získate v kanceláriách
obchodných zástupcov PSS, a.s., na
adresách:
AUPARK, Einsteinova ul.- Allianz,
tel.: 6345 1665
Ovsištské nám. 1, tel.: 0918 679 417
Technopol, Kutlíkova 17, tel.: 0915
813 003

V novom roku za novým bývaním

Hlavné námestie

Hviezdoslavovo námestie
od 17:00

1. jjjaaannuuárr 2001133, HHlaavvnéé náámmeesstie 115555::0000
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Polus sa zmenil

na štyri týždne

na Svet kávy
NOVÉ MESTO
Mlynček na kávu a váhy v nadroz-
mernej veľkosti. Historické exponá-
ty, informačné panely, netradičné
lavičky, veľká interaktívna mapa a
malé kino s poučným filmom. Toto
všetko mohli počas štyroch týždňov
obdivovať návštevníci Polusu, kde
sa od 12. novembra do 9. decembra
2012 uskutočnila unikátna výstava
Svet kávy.
Výstava, ktorá vznikla v spolupráci so
sociálnym hnutím Fair Trade, priniesla
vzácne historické exponáty kávových
setov, ako i kávové šálky z rôznych
kútov sveta. Nechýbali ani rôzne
pomôcky a náradia, veľká interaktívna
mapa a informačné panely, ktoré u
návštevníkov vzbudili veľký záujem.
Krátky poučný film v malom kine
návštevníkov zaviedol okrem iného aj
do krajín, kde sa káva najviac pestuje.
A fotografiu na pamiatku si mohol
každý urobiť pri nadrozmernom mlyn-
čeku na kávu alebo váhach, či na lavič-
ke v tvare kávového zrnka. 
Počas 4 týždňov sa návštevníci nielen
veľa dozvedeli o káve, ale mohli ju aj
ochutnať. A to vďaka pravidelnej
ochutnávke od edukačnej predajne
Cafepoint a dobrú šálku kávy ponúkali
aj v stánku nadácie Integra. Polus,
ktorý je známy širokou ponukou prí-
jemných kaviarní, pripravil aj 2 dni v
GreenTree, kde sa záujemcovia zúčast-
nili na pražení kávy a samotný majiteľ
kaviarne všetkým sprostredkoval o
tomto nápoji zaujímavé informácie. V
rámci ochutnávok si na svoje prišli i
veľkí znalci kávy. A to vďaka premie-
taniu dokumentu od cestovnej kancelá-
rie Bubo z poslednej výpravy po Afric-
kom rohu. Zároveň sa podávala aj káva
z Etiópie, kde ju podľa povesti v roku
800 pred Kristom objavil pastier kôz. 
Záver výstavy patril skutočne význam-
nej udalosti. V kaviarni Cafe Dias sa
uskutočnila beseda ku knihe Arabský
svet od Emire Khidayer. Na diskusii sa
zúčastnila i samotná spisovateľka a
nielenže predstavila svoju knihu, ale
zároveň poodhalila zaujímavosti o pra-
vej arabskej káve. Tú dokonca sama
pripravovala. (pcc)

Prvú etape 

Tarjanne

skolaudovali
DÚBRAVKA
Prvá fáza rezidenčného projektu
Tarjanne v Dúbravke prešla kolau-
dáciou. Oznámil to fínsko-slovenský
investor projektu spoločnosť YIT
Reding. Schválenie kolaudačného
rozhodnutia sa však omeškalo opro-
ti plánu o dva mesiace. Noví majite-
lia sa tak môžu začať sťahovať do
prvých dokončených bytov.
V rámci prvej etapy projektu bolo pos-
tavených 42 bytov, z čoho je už  37 pre-
daných. Kolaudáciu druhej etapy in-
vestor naplánoval na budúci rok. O ter-
mínoch pre tretiu etapu zatiaľ investor
neinformoval.
Projekt Tarjanne prinesie do mestskej
časti Dúbravka celkovo 139 bytov v 7
nízkopodlažných bytových domoch.
Väčšina budov sa bude v energetickej
triede B. (brn)

Dôležitosť reči v

Aristofanových

Oblakoch
STARÉ MESTO
Slogan Myslite na budúcnosť- inve-
stujte v Grécku, ktorý je na obálke
bulletinu a tiež transparentne visí
nad javiskom činohry SND počas
predstavenia Oblaky, je rovnako
sarkastický a provokatívny ako sa-
motná hra antického majstra komé-
die Aristofana.
Hlavný predstaviteľ Strepsiades, ktoré-
ho s mimoriadnym zanietením stvárňu-
je Emil Horváth, sa ocitne v nepríjem-
nej situácii. Je zavalený dlhmi, z kto-
rých viní svoju aristokratickú ženu. Tá
ho svojimi vysokými nárokmi vytrhla
z idylického vidieckeho života. Obvi-
ňuje aj syna (Alexander Bárta), ktorý si
kúpil drahého koňa v presvedčení, že
vyhrá preteky. Nielenže nič nevyhrajú,
ale priam sa topia v dlhoch.
Strepsiades sa usiluje zbaviť dlžôb
podvodom, a to tak, že verí v magickú
moc slova a obratnej reči, pomocou
ktorej presvedčí veriteľov, že im nič
nedlhuje, a tak sa zo všetkého vykrúti.
Zájde preto do starogréckej mysliarne,
v ktorej v 5. storočí pred naším leto-
počtom vedie kurz rétoriky múdry
Sokrates. Nádeja sa, že ak jeho lenivý
syn absolvuje vzdelávanie v chýrnej
Sokratovej škole, určite sa im plánova-
ný zámer podarí. Nerátal však s tým, že
synovi vysoké vzdelanie ublíži. Zmení
ho na surovca, ktorý bez zábran zmláti
vlastného otca a vlastne so Strepsiade-
som zaobchádza ako s otrokom. Od-
strašujúci príklad toho, ako sa vzdela-
nie môže obrátiť proti žiakovi a jeho
okoliu. Hra o rétorike je istým filozo-
fickým zamyslením nad morálkou a
vzdelanosťou, ak sa frekventant dosta-
ne do nesprávnych rúk.
Názov inscenácie Oblaky obsahuje však
aj širšie súvislosti. Ide o špecifický druh
komédie, skôr krutohry, v ktorej režisér
Martin Čičvák využije variabilnosť
oblakov, ich kopovitosť a rôzne zosku-
penia spôsobené fyzikálnymi javmi pre
nádhernú exhibíciu tanečných a artistic-
kých prvkov známej skupiny Debris
Company. Ich vzdušné kreácie na posú-
vajúcich lanách dodajú textovej a
hudobnej časti nevšednú a mimoriadne
príťažlivú formu, na ktorej si diváci
popasú oči. Anna Sláviková

~     ~     ~
Najbližšie predstavenie Aristofanových
Oblakov je v Sále činohry SND na Pri-
binovej ulici vo štvrtok 27. decembra
2012 o 19.00 h.

STARÉ MESTO
Hudba neraz zohráva v činohernom
žánri mimoriadne dôležitú úlohu. Nie-
lenže podfarbuje hovorený text, ale
navodzuje aj vhodnú atmosféru. V
prípade predstavenia Je úžasná! sa
bez nej jednoducho nedá zaobísť, pre-
tože tvorí jadro divadelnej hry.
Keď sa súčasný anglický dramatik Peter
Quilter pustil do písania hry, ani netušil,
že s touto komédiou zožne úspechy nie-
len doma, ale v priebehu šiestich rokov
ju uvidia diváci vo viacerých krajinách,
ba aj na Slovensku. Milovníci komediál-
neho žánru si v nej isto prídu na svoje a
pomohol tomu nielen vtipne napísaný
scenár o kvalitách a nekvalitách niekdaj-
šej opernej divy Florence Fosterovej
Jenkinsovej, ktorá žila a pôsobila v 40.
rokoch minulého storočia v New Yorku.
Jej zarážajúco naivná veta: „Ľudia môžu
povedať, že neviem spievať, ale nikto
nemôže povedať, že som nespievala“,
korunovala jej nekritický náhľad na
svoje spevácke umenie, ktorým dokáza-
la pobaviť, ba až nadchnúť, tisícky divá-
kov.
Mladý režisér Jakub Nvota ponúkol

hlavnú rolu speváčky Florence herečke
Kamile Magálovej. Klaunom v cirkuse
sa môže stať iba človek, ktorý perfektne
ovláda artistické kúsky. Pre Kamilu
Magálovú, ktorá naspievala už niekoľko
populárnych piesní a účinkovala aj v
muzikáloch ako spievajúca herečka, je
isto veľmi náročné spievať vari najkraj-
šiu a celému hudobnému svetu známu
áriu postavy Kráľovnej noci z Mozarto-
vej opery Čarovná flauta o pol tónu niž-
šie, ako predpisuje notový part. Magálo-
vá alias Florence Jenkinsová vyludzuje
koloratúrne škreky, na ktorých sa obe-
censtvo náramne zabáva, hoci musí dbať
na to, aby si nepoškodila hlasivky.
Keďže Kamil Mikulčík disponuje širo-
kým záberom, spĺňa v tejto hre až štyri
funkcie. Ako rozprávač vovedie divákov
do dobového deja, herecky stvárni rolu
klaviristu Cosmu, ochotného za slušné
peniaze sprevádzať madam na koncer-
toch, čiže interpretuje hudbu W. A
Mozarta, ba aj scénickú hudbu, ktorú pre
toto predstavenie skomponoval. Takže je
zároveň rozprávač, herec, klavírny inter-
pret aj autor hudby.
St. Claira, partnera veľkej hviezdy, stvár-

ňuje Marián Geišberg. Bezhranične
obdivuje milovanú Florence a vonkon-
com mu neprekáža, že jej hlas sa nesie
kdesi úplne inde, mimo tóniny. „Je úžas-
ná!!!“ - zvolá vždy, keď má vyjadriť svoj
názor na jej umelecký prejav. A takto ju
chvália všetci okolo, hoci odborníci si
myslia čosi celkom iné.
Našťastie, ide iba o ojedinelý úkaz v
dejinách svetovej opernej hudby, a bolo
šťastím aj pre Petra Quiltera, že vo wa-
shingtonskej knižnici objavil zopár
informácií v novinách o tejto „veľkej
speváckej dive“, ktorá sa do popredia
divákov zapísala ani nie tak talentom
ako skôr nevšedným postojom ku
kumštu. Riadila sa heslom: „Ak chceš
spievať, spievaj! Nepočúvaj kritikov,
rob, čo máš rád, ži svoje sny!“ Svojráz-
na Florence ukázala svetu, že radosť a
nadšenie z čohokoľvek, v jej prípade z
operného spevu, môžu zavážiť viac, ako
neviem aký perfektný profesionálny
výkon. Anna Sláviková

~     ~     ~
Predstavenie Je úžasná! najbližšie
hrajú v Štúdiu SND na Pribinovej ulici
v stredu 26. decembra 2012 o 19.00 h.

Florence síce spieva falošne, ale je úžasná

Zabuchli ste si auto?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

má sto rokov

a stále slúži
Málokto vie, že v Karloveskom ramene
kotví súčasník legendárneho Titanicu. Je
to lodenica Fakulty telesnej výchovy a
športu UK a kanoistického klubu Slávia
UK Bratislava. Pedagógovia a športovci
si v októbri spoločne si pripomenuli sto-
ročnicu plavidla LIPTOV.
LIPTOV bol pôvodne jedným z najvýkonnej-
ších parníkov Československej plavby dunaj-
skej s domovským právom v bratislavskom
prístave. Postavili ho v roku 1912 v lodeni-
ciach v Linci ako bočnokolesový parný
remorkér pod menom WIEN. Bol jedným z
prvých československých remorkérov pre-
vzatých po prvej svetovej vojne od Nemeckej
paroplavebnej spoločnosti (DDSG). Pôvodne
malo byť v rámci versailleských dohôd na
základe rekviračného patentu pridelených
Československej republike do bezplatného
užívania 19 remorkérov. Plavebné spoločnos-
ti porazeného Rakúsko-Uhorska však neboli
ochotné lode odovzdať, a tak Československý
dopravný úrad v roku 1922 remorkér WIEN
za 4 872 685 korún odkúpil.
V období prvej ČSR bol premenovaný na
LABE, v roku 1939 na R-II a v roku 1945 na
LIPTOV. Celé desaťročia spoľahlivo slúžil v
najnáročnejšom úseku Dunaja v Železných
vrátach na rumunsko-srbskej hranici v prielo-
me Dunaja cez Karpaty. Dunaj široký 2 km sa
v týchto miestach náhle zužoval do 150 m
širokého koryta a dosahoval rýchlosť vyše 20
km/h. LIPTOV ako kataraktový remorkér tu
pomáhal ťahať proti prúdu celé zostavy
nákladných lodí aj s remorkérmi.
Vroku 1958 v rámci generálnej opravy prebu-
dovali uhoľné pece remorkéra na hospodár-
nejšie pece spaľujúce mazut. Bola vymenená
dnová časť obšívky a trup lode natreli v tej
dobe revolučnými zinkovými a hliníkovými
nátermi. Krátko po ukončení opravy mal LIP-
TOV vážnu nehodu. Časopis Náš Dunaj uve-
rejnil 1. 12. 1959 svedectvo vtedajšieho kapi-
tána lode Karola Bróda, v ktorom opisuje
okolnosti nehody. Pri poskytovaní pomoci
inej lodi uviaznutej na plytčine posádka omy-
lom spustila kotvu, ktorá sa dostala pod dno
lode a doslova ho rozpárala. Po nehode bol
trup lode opravený a parník spoľahlivo praco-
val až do vyradenia z prevádzky v roku 1966.
V roku 1967 z iniciatívy doc. Ladislava Čep-
čianskeho, pedagóga na FTVŠ UK a úspešné-
ho reprezentanta v rýchlostnej kanoistike, bol
remorkér LIPTOV v bratislavskom prístave
prebudovaný na lodenicu FTVŠ UK. Demon-
tovali mu bočné kolesá, parné kotle, komíny
aj kapitánsky mostík a namiesto nich vybudo-
vali šatne pre študentov a na palube hangár
pre lode. Domov tu v roku 1968 našiel aj
oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bra-
tislava. Počas 44-ročnej činnosti klubové
dresy obliekali desiatky majstrov bývalého
Československa, viacerí vynikajúci reprezen-
tanti a účastníci majstrovstiev sveta a Európy,
olympionici Ľubomír Kadnár (Mníchov
1972), Ľubor Štark (Montreal 1976), Martina
Kohlová a Marián Ostrčil (Peking 2008).
LIPTOV dlhé roky kotvil pod internátmi
Družba. Nánosy štrku pod loďou spôsobili, že
už viac „sedel“ na plytčine ako plával. V roku
2008 počas vysokej hladiny Dunaja bol pre-
miestnený na nové kotvisko v ústí ramena,
kde športovcom naďalej dobre slúži. Svojpo-
mocne je udržiavaný v prevádzkyschopnom
stave, no bez zásadnej obnovy trupu, najmä
jeho častí nachádzajúcich sa pod hladinou, je
len otázkou pár rokov, keď sa jeho plavba
definitívne skončí. Roman Buček,

člen klubu Slávia UK Bratislava

Z trhoviska je veľká vianočná krčma
Skoro všetky európske mestá sa
postupne vyvinuli z trhovísk, z osád
na križovatkách obchodných ciest.
Rovnako vznikla aj najstaršia cen-
trálna časť terajšej Bratislavy. Cesta
zo severu na juh sa križovala s ces-
tou pozdĺž toku Dunaja (západ - vý-
chod). Koryto Dunaja bolo v prave-
ku aj v rannom stredoveku omnoho
plytšie a širšie ako teraz. Severný
breh Dunaja sa z línie približne
Panská-Laurinská-Dunajská do 19.
storočia posunul ľudským pričine-
ním až na úroveň Rázusovho a Faj-
norovho nábrežia. 
Pôvodná križovatka obchodných ciest
je preto dnes pomerne vzdialená od
dunajského brehu (vyústenie Ventúr-
skej ulice do Panskej). Trhovisko leža-
lo pod jazykovitým výbežkom masívu
hradného kopca. Na návrší nad trhovi-
skom stál minimálne od začiatku 13.
storočia kostol svätého Martina, od 20.
rokov 13. storočia aj kostol zasvätený
Spasiteľovi, prenesený z Hradu.
V 13. storočí sa ukázala potreba oveľa
rozľahlejšieho trhoviska. Mešťania sa
rozhodli presťahovať trh o kúsok na
východ, na miesto terajšieho Hlavného
námestia. Vytýčili tam pomerne pravi-
delnú skoro štvorcovú plochu, do kto-
rej sa zo severu pripájalo iné staršie
trhové priestranstvo, určené výlučne na
predaj rýb. Ani výsekové mäso sa
nepredávalo na hlavnom trhovisku. To
predávali na priestore východne, na
mieste neskoršieho Primaciálneho
námestia. Keď neskôr predaj mäsa
odsunuli na iné miesto, predával sa
pred rezidenciou arcibiskupa chlieb. A
chlebový trh na konci 18. storočia pre-
sťahovali ešte ďalej, na miesto terajšej
Starej tržnice.
Obchod – trhovanie – patril k základ-
ným zdrojom príjmov mestskej
pokladnice. Na hlavnom trhovisku sa
dali kúpiť najmä tovary privezené z
cudziny, ktoré museli mestským úze-
mím prechádzajúci kupci povinne
vybaliť a prednostne ponúkať tunajší
obyvateľom. Soľ, koreniny, kože,
kožušiny a výrobky z nich, vzácne tka-
niny, južné ovocie, nože a meče a iné
kovové predmety, keramické výrobky,
niekedy aj kone či dobytok, to všetko
sa tu dalo kúpiť. A ešte mnoho iných

lákavých tovarov. Drevo, seno, dreve-
né uhlie, vápno a iné špecializované
tovary sa predávali na vyhradených
trhoviskách za hradbami.
Hlavné trhovisko bolo aj miestom
iných udalostí ako len trhov. Ľudí pri-
ťahovali popravy, aj iné druhy trestov,
ktoré sa tam verejne konali. Hrávali sa
tam aj divadelné predstavenia, naprík-
lad pašiové hry. Občas sa tu objavil
panovník a meštianstvo mu pred radni-
cou vzdávalo hold. Mládež v 16. až 19.
storočí asi najčastejšie obdivovala
vojakov, ktorí pochodovali do strážnice
uprostred námestia. Na konci 18. storo-
čia sa mešťania rozhodli trhovisko pre-
niesť na terajšie Námestia SNP.
Na konci 19. storočia prišiel ktorýsi
dobrák z Prešporského okrášľovacieho
spolku na nápad urobiť z trhoviska
park. V 80. rokoch 20.storočia bolo jas-
né, že z hľadiska pamiatkovej starostli-
vosti je tam park úplne nezmyselný. Po
roku 1990 sa podarilo vrátiť námestiu
aspoň čiastočne jeho pôvodnú funkciu
trhoviska. Pôvodne sa uvažovalo so
skutočným každodenným trhom, ta-
kým, aké radi navštevujú ľudia vo
Viedni či v Brne. Nie len vianočné či
veľkonočné trhy, ktoré nemali v Brati-
slave nikdy tradíciu, na rozdiel naprík-

lad od Lipska, kde sa konali trhy pred
vianocami od nepamäti.
V Bratislave za 20 rokov prerástli tak-
zvané vianočné trhy do veľkej krčmy
pod holým nebom. Okrem jedla a alko-
holu asi nie je čo predávať. Len v nie-
koľkých búdach neuveriteľné gýče „od
výmyslu sveta“. Tohoročné trhy obo-
hatil „bukinista“, ktorý pred jezuit-
ským kostolom ponúka antikvárne
knihy. Na ploche Františkánskeho
námestia sa prvý raz objavili aj prenos-
né záchody. Postavené na nevhodnom
mieste, ale aspoň tam sú a konkurujú
odstavenej, ale nezakrytej nedávno
obnovenej fontáne zo 16. storočia.
Po zrušení mestskej príspevkovej
organizácie PAMING nemal totiž kto
zakryť fontány ochrannými strieška-
mi. Na Maximiliánovu fontánu
namontovali osvetlenie ako na prezi-
dentskom paláci, ale to nezabráni
vode, aby natiekla do nádrže a tam
nezamrzla. Nie je zakrytá ani vzácna
kamenná nádrž Ganymedovej fontány
pred divadlom. Pre niekoho je zrejme
dôležitejšia prevádzka klziska okolo
vianočného stromčeka, z tej sa dá
možno vytĺcť pár voličských hlasov.
Že sa kultúrna pamiatka poškodzuje a
ničí ? To v tejto chvíli asi nikoho
nezaujíma. Tak teda: Veselé Viano-
ce!!! Štefan Holčík

FOTO - Martin Červeňanský

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

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

NA ULICI POD ZÁHRADAMI sa v
dopoludňajších hodinách našlo telo
muža, ktoré nejavilo známky života.
Policajti zistili, že mŕtvym je 36-ročný
Martin z Bratislavy. Na mieste zaistili
aj zbraň, ktorú zaslali na kriminálnu
expertízu. Privolaný lekár na mieste
nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil
vykonať pitvu. Polícia začala trestné
stíhanie vo veci zločinu zabitia v súbe-
hu s trestným činom nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so zbra-
ňami.
NA TRNAVSKOM MÝTE v pod-
chode prepadli záložňu. O 8.25 h
vošiel do záložne maskovaný ozbroje-
ný páchateľ, ktorý ukradol zlaté šperky
v hodnote približne 12 až 15-tisíc eur.
Lúpež sa zaobišla bez zranení, nakoľko
sa v záložni nenachádzal žiaden zákaz-
ník. Páchateľ ušiel z podchodu smerom
na Vajnorskú ulici, polícia po ňom
pátra. 
NA ULICI M. SCHNEIDERA TR-
NAVSKÉHO prepadli stávkovú kan-
celáriu.  Páchateľ vošiel do stávkovej
kancelárie okolo 8.30 h. Pod hrozbou
použitia zbrane si odniesol približne 1
500 eur. V čase prepadu sa priestoroch
stávkovej kancelárie nenachádzala
žiadna ďalšia osoba. Lúpež sa zaobišla
bez zranení. Páchateľ následne ušiel na
doposiaľ neznáme miesto, polícia po
ňom pátra.
V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI v koľa-
jisku neďaleko železničnej stanice
našli zamestnanci železníc pri údržbe
trate mužské telo bez známok života.
Podľa doterajších zistení muž pravde-
podobne podľahol zraneniam, ktoré
utrpel následkom zrážky s vlakom.
Presné príčiny smrti bude možné určiť
až na základe výsledkov nariadenej
pitvy. Polícia už začala trestné stíhanie
vo veci prečinu usmrtenia.
NA METODOVEJ ULICI odcudzil
neznámy páchateľ v reštaurácii v ob-
chodnom centre z vnútorného vrecka
bundy prevesenej na stoličke koženú
peňaženku. Okrem hotovosti spolu s
peňaženkou ukradol aj doklady od auta
a platobné karty. Poškodenému vznikla
škoda vo výške približne 340 eur.
V RAMENE RIEKY DUNAJA
našiel náhodný okoloidúci v popolud-
ňajších hodinách telo bez známok
života. Vzhľadom na stav tela nebolo
možné na mieste určiť príčinu, okol-
nosti, ani čas smrti. Tie bude možné
zistiť až na základe výsledkov nariade-
nej pitvy. Za účelom zistenia totožnos-
ti bude vykonaná analýza DNA nebo-
hého. Polícia začala trestné stíhanie vo
veci prečinu usmrtenia. (brn)
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vyjdú o tri týždne

10. januára 2013

ŠTVRTOK 20. decembra
� 10.00 - Rainer Lewandowski: Hamlet
dnes nebude, Mestské divadlo, Laurinská
ulica
� 18.30 - A Cappella Night, koncert, Istro-
polis, Trnavské mýto
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži majú
svoje dni, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - Michal David: Mejdan roku
2012, koncert, Športová hala Pasienky
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.00 - Celeste Buckingham, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Jose Carreras, koncert, Zimný
štadión O. Nepelu, Ulica odbojárov
� 21.15 - Michal David: Mejdan roku
2012, koncert, Športová hala Pasienky

PIATOK 21. decembra
� 10.00 - G. Spiró: Kvarteto, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
17.00 - Princ a Večernica, muzikál, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - D. Mamet: November, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Rainer Lewandowski: Hamlet
dnes nebude, Mestské divadlo, Laurinská
ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Nefť-
chemik Nižnekamsk, hokejový zápas
KHL, Slovnaft Aréna
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej fil-
harmónie, Koncertná sieň SF, Reduta
� 20.00 - Vianočný koncert Inekafe, kon-
cert, Majestic Music Club, Karpatská ulica

SOBOTA 22 decembra
� 15.00 - VT Unicef Bratislava - Ljublja-
na, Stredoeurópska liga vo volejbale
mužov MEVZA, Športová hala Pasienky
� 17.30 - HC Slovan Bratislava - AK Bars
Kazaň, hokejový zápas KHL, Slovnaft
Aréna
� 18.00 - BK Inter Bratislava - Astrum
Levice, basketbalová extraliga mužov,
Športová hala Pasienky

� 18.00 - Dansovia, Vianočný večierok
tanečnej akadémie Jána Ďurovčíka a Petra
Modrovského, Towerstage, Tower 115,
Pribinova ulica 
� 18.00 - BK Petržalka - MBK Ružombe-
rok, basketbalová extraliga žien, Športová
hala Domkárska ulica
� 20.30 - Swing Society Orchestra, via-
nočný koncert, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad

NEDEĽA 23. decembra
� 10.30 - O Jakubovi a veľkom dare, Dom
kultúry Dúbravka, Saratovská ulica
� 10.30 - Vianočné matiné, Mirbachov
palác GMB, Františkánske námestie
� 16.00 - Luskáčik na ľade, balet/krasokor-
čuľovanie, Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Ulica odbojárov
� 19.00 - Luskáčik na ľade, balet/krasokor-
čuľovanie,Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Ulica odbojárov

PONDELOK 24. decembra
�ŠTEDRÝ VEČER

UTOROK 25. decembra
�PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ

STREDA 26. decembra
� 15.00 - Vianočný koncert v Dóme sv.
Martina, účinkujú Slovenský komorný
orchester a Slovenský spevácky zbor
Adoremus, Dóm sv. Martina
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, Historická
budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdio
SND, Pribinova ulica

ŠTVRTOK 27. decembra
� 17.00 - M. Dubovský: Veľká doktorská
rozprávka, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 17.00 - Princ a Večernica, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála činohry
SND, Pribinova ulica

PIATOK 28. decembra
� 17.00 - Princ a Večernica, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - H. S. von Lovenskjold: Sylfida,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú 
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica

SOBOTA 29. decembra
� 18.00 - BK Inter Bratislava - ŠKP
Banská Bystrica, basketbalová extraliga
mužov, Športová hala Pasienky
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Vianočný šansónový koncert 
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

NEDEĽA 30. decembra
� 10.30 - Dráčik Ohniváčik, Dom kultúry
Dúbravka, Saratovská ulica
� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koščú-
rik, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica

PONDELOK 31. decembra
�15.00 - Silvestrovský koncert, Slovens-
ká filharmónia, O. Dohnányi (dirigent),
O. Klein (tenor), E. Hornyáková
(soprán), Koncertná sieň SF, Reduta
� 16.00 - Silvestrovský koncert Opery a
Baletu SND , Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
�17.00 - Sanitárny Deň - Silvestrovský gala-
večer, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 17.00 - Silvestrovský program na
Hviezdoslavovom námestí
� 19.00 Silvestrovský program na
Hlavnom námestí
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Moliére: Lakomec, Historická
budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v Spo-
kane, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 23.45 Novoročný ohňostroj na
dunajskom nábreží

UTOROK 1. januára
�15.00 - Oslava 20. výročia vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky, Hlavné námestie

STREDA 2. januára
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica

ŠTVRTOK 3. januára
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činohry
SND, Pribinova ulica

PIATOK 4 januára
� 19.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Avto-
mobilist Jekaterinburg, hokejový zápas
KHL, Slovnaft Aréna

SOBOTA 5. januára
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koščú-
rik, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koščú-
rik, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo námes-
tie
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajk, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�20.00 - Thomas Anders & Modern Tal-
king Band, koncert, Športová hala
Pasienky, Trnavská cesta

NEDEĽA 6. januára
�17.00 - HC Slovan Bratislava - Metallurg
Magnitogorsk, hokejový zápas KHL, Slov-
naft Aréna

PONDELOK 7. januára
�19.00 - G. Bizet: Carmen, Historická budo-
va SND, Hviezdoslavovo námestie

UTOROK 8. januára
�19.00 - T. Williams: Konečná stanica túžba,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Traktor
Čeľabinsk, hokejový zápas KHL, Slovnaft
Aréna
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP

STREDA 9. januára
�18.00 - BK Inter Bratislava - BC Prie-
vidza, zápas basketbalovej extraligy
mužov, Športová hala Pasienky, Trnavs-
ká cesta
� 19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého dňa do
noci, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
�19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v Spo-
kane, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činohry
SND, Pribinova ulica

�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk


