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Primátor opäť
sľubuje opravu
Starého mosta

Magistrát ďalej
spolupracuje
s BPS Park

BRATISLAVA
Prioritou vedenia mesta Bratislava je v tomto roku opäť začatie opravy, resp. výstavby
Starého mosta. Rovnaký zámer
ohlásil primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) aj pred rokom, slovo
však vlani nedodržal.
"Prechádzame od plánov k realizácii projektov. Rok 2013 bude
kľúčový v tomto volebnom období. Chceme viac využívať MHD,
celkove odľahčiť dopravu v meste, mať zdravšie a zelenšie mesto," povedal primátor Ftáčnik.
Podľa neho do konca januára
budú platné všetky povolenia a
schválená dokumentácia na stavbu. Mesto v medzinárodnej súťaži vyberie zhotoviteľa, aby sa od
polovice tohto roka mohla začať
výstavba. Tá je plánovaná na 24
mesiacov a z európskych fondov
chce získať nenávratný finančný
príspevok vo výške 84 miliónov
eur. Päť percent (4,2 milióna eur)
dá mesto z rozpočtu počas troch
rokov.
Most dostane novú konštrukciu,
aby bola jeho životnosť 100 rokov. Po oboch stranách budú 4,5
metra široké lávky pre chodcov a
cyklistov. O starú konštrukciu
mosta majú záujem štyri mestá z
východného Slovenska. (brn)

STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát predĺžil spoluprácu s BPS Park,
a.s., na prevádzku parkovania
na mestských komunikáciách
s centre Starého Mesta. Predĺženie spolupráce garantuje
BPS Park, a.s., výnos s parkovaného v najlukratívnejšej
časti Bratislavy na ďalších 7
mesiacov.
Pôvodne zmluva o prenájme
zhruba 650 mestských parkovacích miest súkromnej spoločnosti vypršala koncom septembra,
magistrát potom predĺžil spoluprácu do konca januára. Primátor
totiž sľuboval, že od januára
bude v Bratislave platiť nový
celomestský parkovací systém.
Neskôr bol termín jeho spustenia
presunutý na apríl, predĺženie
zmluvy s BPS Park naznačuje, že
magistrát nebude schopný nové
pravidlá parkovania zaviesť skôr
ako v septembri 2013.
BPS Park vyberá poplatky za
parkovanie aj na komunikáciách
v správe mestskej časti Staré
Mesto na základe spornej zmluvy, ktorú s BPS Park podpísal na
20 rokov niekdajší starosta Peter
Čiernik. Staré Mesto sa o neplatnosť zmluvy s BPS Park od roku
2010 súdi.
(brn)

Bratislava niekoľko dní pripomínala snehové kráľovstvo.

FOTO - Štefan Puškáš/TASR

Zima sa v Bratislave riadne vybláznila
BRATISLAVA
Bratislavčania tento rok nemusia za snehom cestovať do
Tatier či Álp. Takú snehovú
nádielku, akú zažila Bratislava
v uplynulých dňoch, jej môžu
závidieť aj vychýrené lyžiarske
strediská. Bratislavská Koliba
sa opäť na niekoľko dní stala
najobľúbenejším miestom v
meste. Tisíce malých aj veľkých
Bratislavčanov sa tu lyžovali a
sánkovali od rána do večera.
Všetko sa raz skončí a tak sa nate-

raz skončila aj bratislavská snehová kalamita. Oteplenie a dážď
v pondelok zmyli väčšiu časť
snehu a soli z ulíc mesta. Pribudlo opäť pár stoviek nových
výtlkov, ktoré preveria pozornosť
vodičov a dajú zabrať bratislavským servisom a pneuservisom.
Vďaka upchaným kanalizačným
vpustiam začiatkom týždňa topiaci sa sneh zaplavil cesty a chodníky a Bratislavčania sa tak po boji
so snehovými závejmi, museli
brodiť slanej špinavej brečke,

ktorá len pomaly stekala do mestskej kanalizácie.
V druhej polovici týždňa sa má
opäť ochladiť, v nedeľu a v pondelok má opäť snežiť. Zostáva
veriť, že tohtoročná zima sa v
Bratislave už dostatočne vybláznila a jej ďalší priebeh bude miernejší.
Z prvých 20 dní tohto roka bola
Bratislava pod snehovou pokrývkou až 12 dní, pričom maximálna
výška snehu dosiahla na bratislavskom letisku 26 cm. (pol)


Pozývame Vás na Valentínsku degustáciu
vín z produkcie VILLA VÍNO RAČA, a.s.,
ktorá sa bude konať
v stredu 30. januára 2013
od 11.00 do 20.00 h – počas celého dňa.
Miesto konania: Salón vín Rača,
Detvianska ulica č. 3, v historickom
centre Rače
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Súčasťou bude riadená degustácia vín za prítomnosti Ing. Vladimíra Hronského, ktorý predstaví
tajomstvá originality račianskych vín v čase: od
18.00 do 19.00 h.
Cena degustačného pasu je 5 € (obsahuje 10 degustačných lístkov v hodnote 0,50 eur / vzorka ).
Záloha za degustačný kalich je 2 €.
MALÉ PREKVAPENIE
PRE ZAMILOVANÉ PÁRY.

Nákup vín so zľavou 10%
Termín platnosti kupónu:
24. 1. - 5. 12. 2013
(Zľava Vám bude poskytnutá
pri predložení tohto kupónu
v uvedenom termíne)

Rovnakú možnosť nákupu vín z
produkcie VILLA VÍNO RAČA, a.s.,
ponúknu aj naše partnerské
vinotéky v Bratislave
v termíne platnosti kupónu:
Navino (Lednárova 2/D,
Ľudovíta Fullu 62),
LL Wine (Bosákova 7)



Valentínska degustácia račianskych vín
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Dobre sa sneh
odhŕňa, keď to
platia druhí
Ak mesto doteraz šetrilo na
údržbe a upratovaní ciest, po
tohtoročnej zime bude musieť
poriadne načrieť do mestskej
kasy. To, čo magistrát ušetril v
lete, preplatí za odhŕňanie a posýpanie bratislavských ulíc v
zime.
Nejeden z obyvateľov mesta si
pri rannom, obednom či večernom odhŕňaní snehu určite povzdychol, prečo musí takto lopatovať a lopotovať. Prečo musí
mestský chodník pred svojim domom odhŕňať a magistrát a
mestské časti tie svoje chodníky
okolo parkov, záhrad a mestských budov nemusia? Chválabohu, ak by to mestskí páni nebodaj začali odhŕňať, aj tak by sme
to zaplatili my všetci, opäť by to
išlo len z vrecák daňových poplatníkov. Všetko, čo mesto a
mestské časti robia, totiž ide z
peňazí, ktoré od Bratislavčanov
vyberie samospráva či štát.
To, čo magistrát zanedbal pri odhŕňaní chodníkov a priechodov
pre chodcov, vynahradil obyvateľom tohto mesta vzorným vyčistením Hlavného a Primaciálneho námestia. Ak Bratislavčania nevedia, ako má vyzerať
vzorne odhrnuté verejné priestranstvo, nech sa ráčia prísť pozrieť pod okná pána primátora.
Tu si na tom dali mestskí dodávatelia poriadne záležať. Však to
bolo za peniaze všetkých Bratislavčanov.
Radoslav Števčík
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Priechody nemal kto odhrnúť,
prioritu malo Primaciálne námestie
BRATISLAVA
Snehová kalamita, akú v uplynulých dňoch zažila Bratislava, nebýva často. O to dôležitejšie je, ako s ňou dokážu
vysporiadať obyvatelia a samospráva mesta. Viacerí
Bratislavčania boli z prístupu
samosprávy sklamaní.
V meste síce jazdili odhŕňače,
aby sprejazdnili zapadnuté cesty a uvoľnili tak prejazd verejnej aj individuálnej doprave,
samospráva však zlyhávala pri
údržbe priechodov pre chodcov
a chodníkov. Haldy snehu
odhrnuté na krajnicu vozovky
spravidla vytvorili bariéru,
ktorú chodci zdolávali len s
ťažkosťami. To však neplatilo
napríklad o Hlavnom či Primaciálnom námestí, ktoré takmer
nonstop odhŕňalo mestskí
dodávatelia.
Vrcholom všetkého bolo, keď v

nedeľu 20. januára 2013, teda v
čase keď už dva dni nesnežilo,
spred budovy Primaciálneho
paláca cestári odvážali predpoludním sneh. V tom čase však
väčšina frekventovaných priechodov pre chodcov nebola vôbec odhrnutá či upravená, aby
sa Bratislavčania nemuseli brodiť v snehových závejoch pri

prechode na druhú stranu ulice.
Slová primátorovho hovorcu,
že mesto zmluvný partner
mesta čistí aj priechody pre
chodcov neznejú dôveryhodne.
Ešte šťastie, že pondelňajšie
oteplenie a dážď roztopili tie
najväčšie bariéry na priechodoch pre chodcov.
(pol)
FOTO - Slavo Polanský

Mestská polícia začala čistiť chodník
na Vajanského nábreží od áut
STARÉ MESTO
Prekvapení zostali mnohí obyvatelia Vajanského nábrežia a
okolitých ulíc, keď si v sobotu
12. januára 2013 na svojich autách Vajanského nábreží našli
papuče. Mestská polícia sa činila a na chodníku od Múzejnej
po Kúpeľnú osadila celkom 20
imobilizérov. Pritom k žiadnej
zmene v organizácii dopravy
nedošlo a autá tu na chodníku
medzi stromami parkovali roky.
Vajanského nábrežie sa nachádza
v tzv. Polomovej zóne, teda v
zóne s dopravným obmedzením,
kde je možné parkovať iba na parkovacích miestach, ktoré spravuje
súkromná BPS Park, a.s., bývalého staromestského miestneho
úradníka Petra Polomu. Podľa
vyhlášky tu teda nie je možné parkovať, dobre o tom vedeli aj

mestskí policajti, ktorí do niekoľko rokov tolerovali. “O zjednanie
nápravy a postih vodičov motorových vozidiel parkujúcich v rozpore z platným zvislým dopravným značením nás požiadal
občan,” potvrdil pre Bratislavské
noviny Martin Fabian, zástupca
veliteľa Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava - Staré
Mesto .
Podľa jednej z policajných hliadok konali mestskí policajti na
podnet občana Bakoša z jedného z
priľahlých domov. Ako nám
potvrdili vlastníci z označeného
domu, žiadny Bakoš tam nebýva.
Faktom je, že občan bol v práve a
mestskí policajti konali v súlade
so zákonom. Komu však prekážali autá parkujúce na chodníku medzi stromami, kde netvoria chodcom prekážku? Navyše zásah

mestskej polície bol v sobotu, keď
na chodníku parkovali len domáci
vodiči...
Mestskí policajti na Vajanského
nábreží zakladali papuče aj celý
uplynulý týždeň. Zrejme sa prejavil bumerangový efekt, keď políciu volali vodiči, ktorí dostali
papuče v sobotu. V uplynulých
dňoch mali zamknuté kolesá aj
autá na ľavej strane Múzejnej
ulici, kde tiež parkovali na chodníku medzi stromami.
Mestská polícia odporúča, aby sa
vlastníci obrátili na magistrát
resp. mestskú časť, aby umožnili
parkovanie áut na chodníkoch v
tých miestach, kde to situácia so
šírkou chodníkov umožňuje. V
tom prípade by však tieto parkovacie miesta pripadli BPS Park,
ktorá má v centre na uličné parkovanie stále exkluzivitu...
(pol)

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY
Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,
staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Nultý
kilometrovník
niekto ukradol
STARÉ MESTO
Neznámy páchateľ 28. decembra 2012 ukradol časť Nultého
kilometrovníka spod Michalskej brány. Polícia zlodeja
nechytila, nezachytil ho ani
kamerový systém. Mestská
časť Staré Mesto chce turistickú atrakciu obnoviť, hľadá
sponzorov.
„Bezpečnostná kamera snímajúca priestor Michalskej ulice
nemá dosah na miesta pod
samotnou Michalskou bránou,
kde bol umiestnený takzvaný
nultý kilometer,” priznal pre
Bratislavské noviny hovorca
Mestskej polície Bratislava Peter
Pleva. Bezpečnostný kamerový
systém mestskej polície tak rovnako, ako ani v prípade ukradnutých železných roštov okolo
stromov na Františkánskom
námestí a Námestí SNP, chytiť
vinníka nepomohol.
Staré Mesto, ktoré turistickú
atrakciu spravuje, dalo demontovať zostávajúcu časť kilometrovníka, aby neprišlo k odcudzeniu
jeho ďalších častí. „Je zarážajúce, že niekto dokáže zničiť
známu turistickú atrakciu, či
poškodiť kultúrnu pamiatku.
Staré Mesto požiadalo o väčšiu
súčinnosť mestskú políciu spolu
s možnosťou využitia kamerového záznamu,“ uviedol pre Bratislavské noviny hovorca mestskej časti Staré Mesto Tomáš
Halán.
Samospráva mestskej časti Staré
Mesto plánuje túto bratislavskú
turistickú atrakciu s finančnou
pomocou partnerov a sponzorov
opraviť a zabezpečiť osadenie
kilometrovníka takým spôsobom, aby v budúcnosti už nedochádzalo k jeho zničeniu alebo
krádeži.
Martina Chudá
www.prestahujeme.to
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e-mail: plusim@plusim.sk
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Toalety v podchode
sú v nedeľu zatvorené
STARÉ MESTO
Na drahé verejné toalety v
podchode na Hodžovom námestí, ktoré v nedeľu v núdzi
potreboval využiť a boli zatvorené, nás upozornil čitateľ.
Opýtali sme sa správcu, spoločnosti IPR Slovakia, ktorá
tento podchod rekonštruovala,
prečo je to tak.
Verejné toalety v podchode na
Hodžovom námestí sú otvorené
v pondelok až piatok od 8.00 do
19.00 h a v sobotu od 8.00 do
13.00 h. V nedeľu sú toalety zatvorené celý deň.
Podľa mediálnej zástupkyne
spoločnosti IPR Slovakia Márie
Adamovej dochádzalo počas 24hodinovej prevádzky k poškodeniam sociálnych zariadení vandalmi. Nešlo však len o graffiti,

ale niekoľkokrát boli vraj toaletné misy rozkopané a povytrhávané, pričom podobne dopadli aj
umývadlá. „Nájomca sa preto
rozhodol obmedziť prevádzku
toaliet mimo nočných hodín,
keď k vandalizmu dochádzalo a
spoplatniť využitie sociálnych
zariadení sumou 50 centov,“
uviedla Adamová.
Vzhľadom na zachovanie súkromia nie je možné na verejných
toaletách osadiť kamery, ako je
to vo verejných priestoroch podchodu. Podľa Adamovej boli
toalety v nočných hodinách
využívané len ojedinele. „V každom prípade podchod je nonstop
stráži bezpečnostná služba,
takže v prípade potreby je
možné požiadať ju o sprístupnenie toaliet,“ dodala.
(mch)

Verejných toaliet je
málo, peňazí ešte menej
STARÉ MESTO
Magistrát momentálne spravuje len jedny verejné toalety - na
Uršulínskej ulici za budovou
magistrátu. „Vybudovanie toaliet s bezbariérovým vstupom
stálo viac ako 300-tisíc eur, ich
ročná prevádzka vyjde na takmer 12-tisíc eur,” uviedla Martina Halušková z referátu mediálnej komunikácie magistrátu. Otvorené sú denne od 9.00
do 21.00 h, platí sa 30 centov za
osobu, pričom deti neplatia.
Staré Mesto spravuje štyri verejné toalety v centre mesta - na Šafárikovom námestí, na Námestí
E. Suchoňa (pred Redutou), v
Medickej záhrade a v Grassalkovichovej záhrade. V roku 2011
zatvorilo verejné toalety na Americkom námestí, na Kapucínskej
ulici, na Ulici 29. augusta a na
Kollárovom námestí. Okrem nevyhovujúceho technického stavu
bola podľa hovorcu Starého
Mesta Tomáša Halána dôvodom
uzatvorenia aj nízka vyťaženosť
toaliet.
Návštevníci verejných toaliet v
správe mestskej časti neplatia. O
prevádzku sa stará spoločnosť
Vepos a priemerné náklady na
prevádzku jednej verejnej toale-

ty sú mesačne 2600 eur. „V rozpočte na rok 2013 je na prevádzku a údržbu verejných toaliet
vyčlenených 111 500 eur,“ uviedol Halán.
Vicestarosta Starého Mesta Peter
Osuský odkázal turistom a Bratislavčanom, aby na toaletu chodili do reštaurácií a krčiem. Tie
však často neposkytujú verejnosti takéto služby ani za poplatok.
„Staré Mesto nemá žiadne príjmy z turistického ruchu a nemá
ani podiel z príjmov z dane za
ubytovanie, všetky idú magistrátu, ktorý má plne v kompetencii
podporu a rozvoj cestovného
ruchu v Bratislave. Príjmy z cestovného ruchu by mal prioritne
používať na jeho samotný rozvoj, napríklad aj na prevádzkovanie verejných toaliet,“ uviedol
Halán.
Dodal, že z finančných dôvodov
nie je teraz možné, aby mestská
časť vybudovala nové verejné
toalety. „Ak sa však presadí
návrh, aby časť dane za ubytovanie bola príjmom mestskej
časti, Staré Mesto je pripravené
použiť takto získané finančné
zdroje aj na skvalitnenie verejných toaliet,“ uviedol hovorca
mestskej časti.
(mch)

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Je nevhodné
prevziať záštitu
nad plesom

Maximilián Restaurant má dve tváre

LIST ČITATEĽA
Ples v opere je, pokiaľ viem,
uzavretý firemný ples pre
pozvaných hostí - vstupenky
nie sú voľne v predaji a nemôžu sa ho zúčastniť významné
osobnosti podľa vlastného
uváženia.
Preto je podľa mňa nevhodné,
aby primátor, mesto Bratislava a
teda my všetci Bratislavčania
sponzorovali a niesli záštitu nad
neobyčajne slávnostným a v dobe krízy neprijateľne honosným
súkromným večierkom súkromnej firmy.
Hlavne, ak sa do roboty denne
boríme snehom a závejmi, lebo
mesto Bratislava nemá peniaze,
aby zaplatilo pár vysokoškolákov ako brigádnikov na odpratanie snehu z ulíc.
Eva Stančíková, Bratislava

dálnom lístku a v chladiacich vitrínach na náš vkus dominujú
talianske jedlá a suroviny.
Istá dvojtvárnosť interiéru sa prejavuje aj v kvalite služieb Maximilián Restaurant. Taký je aspoň
záver našich dvoch návštev, ktoré
dopadli totálne rozdielne
Prvýkrát sme sem prišli v nedeľu.
Na stole sme mali jedálny lístok,
kartu s ponukou pizze a ďalšiu
kartu s talianskymi špecialitami
Luigiho (Specialita Italiane con
Luigi). Na pizzu a talianske jedlá
sme zvedaví neboli, tak sme chceli ochutnať prešporské špeciality rybaciu polievku podľa Maximilána (1,80 €), prešporský teľací
rezeň so zemiakovým šalátom
(10 €), bravčovú panenku na dubákoch a pečené zemiaky na rozmaríne (10 €). Na dunajského jesetera pečeného v soľnej kruste
(3,50 g/100 g, minimálna váha
3,5 kg) sme radšej hneď zabudli,
pretože je podávaný len na objednávku.
Ako nám oznámil mladý roztržitý
čašník, zabudnúť sme mali aj na
ostatné jedlá. Od piatka do nedele
tu totiž varí Luigi a on varí len
talianske jedlá. Tie boli navyše
uvedené len po taliansky, takže
sme poriadne netušili, čo si ob-

Socha Juliusa
Satinského
už hrdzavie
LIST ČITATEĽA
Pred Vianočnými sviatkami
som mal v Bratislave návštevu
zo zahraničia, ktorá chcela
vidieť poctu (sochu) slávnemu
rodákovi z Dunajskej ulice Julkovi Satinskému.
Verte mi, že pri pohľade na
spodnú časť jeho sochy, ktorá
začína hrdzavieť, som sa necítil
príjemne! V Bratislave nie je
nik, kto sa o takéto významné
diela stará?
Karol Macháček, Bratislava
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Na Obchodnej ulici to žije,
dôkazom čoho je nielen obmena obchodov, ale aj reštaurácií.
Pre niekoho by to bolo možno
dôkazom, že to tu práve nežije,
na druhej strane je sympatické,
že kde jedni končia, ďalší začínajú. Na mieste kaviarne Cafe
Central je už niekoľko mesiacov nová reštaurácia MAXIMILIÁN RESTAURANT.
Nachádza sa dome na Obchodnej
52, kde sa údajne pred 100 rokmi
nachádzalo obchodné centrum
Maximiliánov dvor. Toľko k
pôvodu názvu, od toho sa však
odvíja aj kuchyňa, ktorá sa orientuje na tradičnú prešporskú a slovenskú kuchyňu. V ponuke však
je aj pizza a od piatka do nedele
výlučne talianska kuchyňa podľa
Luigiho.
Interiér je iný v barovej časti a iný
v zrekonštruovanej pivnici. Kým
hore to pripomína skôr americký
motorest z 60-tych a 70-tych
rokov, keď boli v móde červené
kožené či koženkové stoličky,
pivnica vracia návštevníka na
začiatok minulého storočia. Do
podzemia sa však nedostane
každý, hore je totiž zväčša prázdno a tak hostí dole nepúšťajú.
Pokiaľ ide o kuchyňu, napriek
tomu, deklarujú, že ide najmä o
slovenskú kuchyňu a 90% surovín je slovenského pôvodu, v je-

jednávame. Dali sme cestoviny s
darmi mora, stredne prepečený
steak entrecote (15 €) a šafranové
rizoto, ktoré malo byť s klobásou,
Luigi nám ho však urobil s cukinou! Netušil to čašník ani my,
keď sme si však vďaka chytrému
telefónu preložili talianske názvy
jedál, žiadali sme vysvetlenie.
Klobása vraj bola pikantná, tak
nám dal cukinu.
Nedeľná návšteva bola katastrofálna. Jediné jedlo, ktoré znieslo
prísnejšie hodnotenie, boli cestoviny so slávkami, rizoto bolo bez
chuti, steak bol prepečený do
sucha. Na druhý deň sme teda prišli opäť a tentoraz sme mali šťastie - namiesto Luigiho varil
kuchár, ktorý nám pripravil vynikajúcu bravčovú panenku na
dubákoch a skvelé jahňacie kotlety na rozmaríne so špenátom (10
€) a pečenými zamiekmi (2,50 €)
Hovorí sa, že netreba dať na prvý
dojem, v gastronómii to však asi
celkom neplatí. Nebudete predsa
dvakrát vyhadzovať peniaze za
jedlo, čo vám nechutí. My sme pri
druhej návšteve mali šťastie, iný
zákazník ho však mať nemusí, ani
ho nemusí pokúšať.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Billa predražila morčacie o 28 percent
Slovenská obchodná inšpekcia
naparila obchodnej sieti
BILLA ďalšiu mastnú pokutu.
Pri kontrole v predajni potravín na Záhradníckej ulici totiž
predávajúci hneď dvakrát poškodil spotrebiteľa, za čo dostal
pokutu 1000 eur.
Pri kontrole 17. októbra 2012 inšpektori SOI pri kontrole v prevádzke BILLA potraviny, na
Záhradníckej 95 zistili porušenie
zákazu predávajúceho prekrývať
iné údaje uvedené výrobcom a
informovať spotrebiteľa o cene
predávaného výrobku tak, aby
informácia o cene nevzbudzovala
dojem, že cena je nižšia, ako je
skutočná cena.
Predávajúci prekryl údaje o predajnej a jednotkovej cene uvedenej výrobcom Gallfood Kecskemét na výrobku morčacie horné

stehno chladené bez kosti a kože,
chladené vzduchom a v jednom
prípade bol dokonca zistený rozdiel v cenovej informácii uvedenej na cenovke výrobku (4,65
€/1,084 kg, 4,29 €/kg) a cenou
účtovanou (5,95 €/1,084 kg, 5,49
€/kg). Tento rozdiel predstavoval
28 percent ceny v neprospech
zákazníka.
Ešte počas kontroly predajňa prijala nápravné opatrenie na odstránenie nedostatkov a bránila sa
tým, že v žiadnom prípade nešlo
o úmyselné porušenie povinnosti
informovať spotrebiteľa o aktuálnej cene na cenovke, ale o zlyhanie zamestnanca. Keďže obchodný reťazec nespochybnil zistené porušenie zákona, ale uvie-

dol iba príčiny jeho vzniku, SOI
výšku pokuty potvrdila.
Ešte mastnejšiu pokutu dostala
predajňa BILLA na Kazanskej
ulici. pokutu 1500 € dostala
BILLA za to, že 8. septembra
2012 predávala nápoje v obaloch,
ktoré nie sú opakovane použiteľné, ale nepredávala nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch. Podľa zákona o obaloch je totiž každý, kto
uvádza do obehu nápoje v obaloch, ktoré nie sú opakovane
použiteľné, je povinný v mieste
predaja uvádzať do obehu nápoje
rovnakého druhu aj v opakovane
použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje na trh uvádzajú.
Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Jedny verejné
toalety by sa
veru uživili
LIST ČITATEĽA
Zarobili by si na seba. Kto?
Súkromné toalety. Kde? V novom obchodnom centre Centrál. Prečo? Nuž, keď po nákupe doputujete „100 jarných kilometrov“ k plániku a zisťujete, kde je toaleta, putujete nesúc nákup k miestu na plániku
označenom piktogramom „toaleta“. Cestou nijaké usmernenie. Keď prídete k danému
miestu - nič - služobný východ
či vchod...
Obehnete pol bloku poschodia,
konečne schody a idete na vyššie
poschodie. Podobná tortúra. Pýtate sa jednej z predavačiek: Nie,
na tomto poschodí WC nie je.
Zasa musíte prejsť s nákupom už
s riadne boľavými už nohami
pol bloku celého poschodia,
vyhľadať schody a vystúpiť vyššie... Vzdáte to. Dáte si kávu v
jednej z kaviarničiek, čo oprávňuje k návšteve jej toalety určenej jej hosťom. Tá tam našťastie
bola. Nuž v obchodnom centre
Centrum je to tak.
Vera Dovyšková, Bratislava

Toľko výtlkov
sme tu veru
dlho nemali
LIST ČITATEĽA
Táto zima veru nie je k bratislavským cestám ohľaduplná.
Prudké zmeny počasia ničia
cesty a výtlky pribúdajú ako
huby po daždi.
Som zvedavý, čo kedy ich tento
rok páni na magistráte dajú opraviť. Výhovorky, že nie sú peniaze, počúvame už roky...
Vojtech Malík, Bratislava

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 na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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Hasiči v meste
zhadzovali
cencúle
STARÉ MESTO
O cencúle na budovách sa
majú starať ich majitelia a
správcovia. Napriek tomu k
nim boli na niektorých bratislavských uliciach v nedeľu a v
pondelok privolaní hasiči, aby
ich odstránili.
„Plne uvedomujeme zodpovednosť správcov objektov za ich
odstránenie, ale zároveň je našou
úlohou poskytovať pomoc pri
ohrození života, zdravia a majetku,“ povedala hovorkyňa Hasičského a záchranného útvaru
hlavného mesta Bratislava
Daniela Kapustová.
Hasiči zasahovali na Medenej,
Legionárskej, Mickiewiczovej a
Gorkého ulici a Vajanského
nábreží. „Zásahy boli vykonané
nielen na podnet občanov, ale aj
na podnet mestskej polície, ktorá
situáciu monitorovala,“ povedala
Kapustová. Zásahy boli bezplatne
a hasiči vyšli do ulíc viac ako
desaťkrát.
(mch)
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Na konci Rače sa chystá výstavba
novej obytnej štvrte Račany Rosso
RAČA
Do pondelka 28. januára 2013
majú Bratislavčania, najmä
však obyvatelia Rače, možnosť
pripomienkovať Urbanistickú
štúdiu Račany Rosso. Štúdia
počíta s výstavbou obytnej a nákupnej zóny s kapacitou do 850
bytov, ktorých však môže byť v
závislosti od počtu izieb menej.
Štúdiu vypracoval investor Grafobal Group Development, a.s., a
má overiť všetky možné dôsledky
navrhovanej zmeny, ktorá sa týka
možnosti navýšenia podlažnosti
bytových domov z 2 na 4 nadzemné podlažia a v spodnej časti
pri Púchovskej ulici na 9-podlažné bytové domy.
Proti výstavbe sa ozvali hlasy,
ktoré tvrdia, že výstavbou dôjde k
neúmernému zahusteniu dopravy.
Podľa predsedu predstavenstva
Grafobal Group Development
Pavla Komorníka projekt zásadne
neovplyvní zahustenie dopravy
na Púchovskej ulici. Napojenie na
Račany Rosso totiž bude riešené

svetelnou križovatkou, ktorá má
zaručiť bezpečné odbočovanie.
„Zaťaženie bude podobné ako pri
iných projektoch. Pre obyvateľov
vnútornej Rače sa nič nezmení.
Púchovská ulica je upchaná už
teraz, takže situácia sa podľa
odborníkov už nezhorší,“ povedal
Pavol Komorník. Nová zóna má
navyše vyrásť v bezprostrednom
kontakte s konečnou zastávkou
električiek, ktoré novým obyvateľom poskytnú bezkolízne spojenie s centrom mesta. Súčasťou
nákupnej časti Račany Rosso je

totiž pohodlný vstup na nástupište
električiek. Nákupná zóna zároveň poslúži na ochranu bytov od
hluku z obratiska električiek.
Investor má za sebou výstavbu
susednej zóny Račany Bianco,
kde pribudlo 168 bytov a drvivá
väčšina bytov je už predaná.
Časť projektu Račany Rosso je v
súlade s územným plánom, pre
zvyšok chce investor požiadať o
jeho úpravu. Investor počíta s výstavbou vo viacerých etapách,
najskôr však o 3-5 rokov. (ado)
VIZUALIZÁCIA - Expo Line

Električkový
tunel majú
otvoriť v máji
STARÉ MESTO
V máji má byť obnovená
doprava cez električkový tunel
pod Hradom. Ohlásil to primátor Milan Ftáčnik. Má sa
tak skončiť ročná výluka električkovej dopravy cez tunel a
Kapucínsku ulicu.
Tunel uzatvorili vlani vo februári pre praskliny v ostení, ktoré
údajne vznikli z rozpínavosti zamrznutej vody. Po dvoch mesiacoch ich opravili, ale prieskum
ukázal potrebu komplexnejšej
opravy. Tú potom zdržal Úrad
pre verejné obstarávanie. Práce
majú byť dokončená na jar, aby
mohol byť tunel v máji opäť v
prevádzke. Rekonštrukcia vyjde
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., na 1,734 milióna €.
Takmer 800 metrov dlhý tunel sa
skladá z 80 tunelových pásov,
pričom každý je dlhý 10 metrov.
poškodených bolo podľa mestského dopravcu až 13 tunelových blokov.
(brn)

Nastal čas, keď je na mieste hovoriť o zlate!
Hodnota unce zlata by mohla čoskoro prekonať hranicu 1400 eur a v súčasnosti sa drží na úžasnej rekordnej úrovni. Ak by ste mali predať zlaté šperky, ktoré sa Vám už nepáčia, striebro alebo mince – teraz je ten najlepší čas! Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov
z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.
Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. A že je to pravda, dokazujú aj dejiny: V priebehu 10 rokov vzrástla hodnota jednej unce zlata o viac než 500
percent! Spolu s kurzom zlata, prirodzene, vzrástla aj hodnota starých
šperkov, zlomkového zlata, roztrhnutých retiazok, príliš malých prsteňov –
šperkov od bývalého priateľa alebo
pokladov zdedených po starých rodičoch. Mnohých týchto vecí sa môžete
vzdať, pretože aj tak iba ležia bez
povšimnutia, zabudnuté a nenosené v
zásuvke alebo šperkovnici. Všetky
teraz môžete predať so ziskom –
vďaka vysokej cene zlata je možné, že
dostanete oveľa vyššiu cenu, ako ste
za ne zaplatili v minulosti. Spoločnosti
Goldparty však môžete predať aj
zubné zlato z poslednej návštevy
zubára alebo mince.
Testy predaja potvrdzujú –
nie všetci platia férové ceny!
Čo všetko si za predaj týchto vecí
budete môcť dovoliť, ˙závisí od toho,
komu predávate. Testy dokazujú: Nie
pre každého nákupcu zlata sú samozrejmosťou férové a denne aktualizované ceny a seriózna a transparentná
realizácia obchodu. Práve v posledWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

nom čase sa čoraz viac objavujú
poštou zasielané reklamy rozličných
nákupcov zlata, v ktorých však vo väčšine prípadov okrem telefónneho čísla
nie sú žiadne firemné údaje. Práve od
takýchto firiem by ste mali dať ruky
preč.
Mag. Maria Hell-Höflinger, majiteľka
Goldparty, hovorí: „Denne aktualizovaná a férová štruktúra ceny je pre
nás rovnako dôležitá ako transparentná realizácia obchodu a dobré poradenstvo pre zákazníkov. Množstvo
zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú len
na základe odporúčania iných, dokazuje, že naši klienti cítia, že u nás je o
nich dobre postarané.“
Goldparty platí
najférovejšie ceny
Naši zákazníci dostanú priemerne od
300 do 1000 eur – táto suma zodpovedá množstvu starých zlatých šperkov,
ktoré sa doma povaľuje takmer každému. Naši zákazníci sú vždy prekvapení, koľko môžu u Goldparty dostať za
„… tie staré veci …“!
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna
realizácia obchodu, žiaľ, nie sú samozrejmosťou u všetkých nákupcov zlata,
potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z

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

Bratislavy 1: „Najprv som bola u jedného nákupcu z Bratislavy, ktorý vykonal
skúšku zlata a ponúkol mi cenu 26 eur
za gram. Potom som si nechala zlato
preskúšať aj od Goldparty a dostala
som ponuku, ktorá bola nižšia. Vrátila
som sa teda späť k prvému nákupcovi,
aby som dostala „dobrú“ cenu. Keď
som však prišla, chcel mi zaplatiť omnoho nižšiu sumu, než mi povedal
predtým, pričom bola nižšia ako suma,
ktorú by som dostala od Goldparty. Výhovorkám nákupcu som neverila a išla
som naspäť do Goldparty, kde som zlato aj predala. Tím z Goldparty bol seri-

ózny, priateľský a nakoniec som bola
veľmi spokojná aj so sumou za zlato.“
Transparentnosť,
kompetencia a istota
Mag. Walter Hell-Höflinger, konateľ
Goldparty, vysvetľuje: „Špecializujeme
sa na recykláciu starého zlata, striebra
a platiny, sami ho roztavíme, a preto

môžeme zákazníkom z Bratislavy
ponúknuť najlepšie podmienky. Zamestnanci Goldparty sú špecialisti v
overovaní pravosti, a preto môžeme
vykupovať všetky druhy drahých kovov
– a teda aj nepuncované šperky! Naši
zamestnanci zákazníkom vysvetlia
skúšku drahých kovov pomocou špeciálnych testovacích kyselín, pričom
zákazník sa môže prizerať. Pracujeme,
samozrejme, výlučne s kalibrovanými,
štátom kontrolovanými váhami od
nemeckého výrobcu. Za najdôležitejšie
považujeme čo najvyššiu spokojnosť
zákazníkov, férové ceny a transparentnú realizáciu obchodu pre našich
zákazníkov.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a
kontrolovaná na Puncovom úrade SR
a bola testovaná aj zo strany televízie
a novín. Táto jednotka v oblasti mobilného výkupu zlata získala najlepšie
známky a zožala mnoho chvály aj za
transparentnú realizáciu obchodov a
veľmi dobré poradenstvo.

GoldParty je tu pre Vás – 28. a 29. januára 2013 v CityHotel
Bratislava na Seberíniho ulici 9 (Ružinov) a 30. januára 2013
v Hoteli Barónka na Mudrochovej ulici 2 (Rača).
Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html
alebo info@goldparty.at
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Táňa Rosová: Staromestská komunita je pre mňa prvoradá
STARÉ MESTO
Polovicu volebného obdobia má
za sebou vo funkcii starostky
bratislavského Starého MestaTáňa ROSOVÁ (SDKÚ-DS).
Pri tejto príležitosti sme sa jej
spýtali, ako by zhodnotila najmä
uplynulý rok z pohľadu svojich
priorít?
- Rok 2012 ma naučil, že prežiť v
kríze bez väčšej ujmy sa dá len
vtedy, ak sa k nej postavíme ako k
výzve. Heslom tohto obdobia sa
pre mňa stalo „Keď nie sú peniaze,
musí prísť tvorivosť“. Hľadali sme
teda spôsoby, ako bez zásahov do
našej kasy zrealizovať alebo
odštartovať nové projekty. Darí sa
to najmä vďaka ľuďom, ktorým
záleží na ich okolí, nasadeniu
mojich kolegov a aj sponzorom.
V Starom Meste tvoria veľkú
skupinu obyvateľov seniori. Ako
ich vnímate z pohľadu starostky?
- Vyrastala som v domácnosti s
mojou prababičkou, preto ak
hovorím, že seniorov nemáme vnímať ako záťaž, ale ako výhodu,
myslím to úprimne. A snažím sa
tieto slová dokazovať deň čo deň.
Zriadila som Radu seniorov a
sama sa čudujem, aké skvelé nápady prinášajú. Často sú omnoho
progresívnejší, než takzvaní aktivisti, ktorí bránia každej zmene.
Na základe ich podnetu sme zriadili prepravnú službu. Počúvala som,
že sa to nedá, že na to treba to či
ono. Ale úrad mal auto, ktoré zväčša stálo na dvore, a tiež vodiča,
ktorého by inak čakala výpoveď.
Využili sme teda, čo sme mali
„doma“ a náklady sú minimálne.
Za rok sme na cestách k lekárovi
pomohli 810 seniorom. Tento projekt ocenilo aj Ministerstvo práce a
sociálnych vecí. Pre tých seniorov,
ktorí potrebujú pomoc, sme výrazne rozšírili opatrovateľskú službu.
V minulosti fungovala iba cez pracovný čas, dnes je funguje v režime 7x24, teda neustále. Vďaka
lepšiemu hospodáreniu a aj darom
sa veľa zlepšilo v našom Zariadení
pre seniorov na Podjavorinskej.
Vymenili sme podlahy, vymaľovali, zakúpili nový nábytok. Seniori
si tu vytvorili samosprávu. Vyjadrujú sa ku všetkým chystaným
aktivitám i k dennému jedálničku.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Predsa však najväčšie očakávania
vkladám do projektu nového Seniorcentra pri Železnej studničke.
Veľkú časť príprav máme za
sebou, tento rok chceme začať s
výstavbou. Domov tam nájdu tí,
ktorí potrebujú trvalú či dočasnú
opateru, ale v menších bytoch aj
jednotlivci či manželské páry, pre
ktorých budú sociálne služby pod
jednou strechou vítanou oporou.
Ale čo tí seniori, ktorí sa o seba
postarajú, lenže väčšinu času
trávia sami medzi štyrmi stenami?
- V Starom Meste sa aj v minulosti organizovali pre aktívnych
seniorov koncerty, výlety či divadelné predstavenia. Všimla som si
však, že na nich bolo vídať stále tie
isté tváre. Akoby šlo najmä o formálne vykázanie akcie. Myslím,
že práve toto sú príležitosti na pritiahnutie ľudí, ktorí sa stránia organizovaných aktivít klubov seniorov či Jednoty dôchodcov. Na jednej strane sme teda rozšírili záber
takýchto aktivít. Vznikla Akadémia staromestského seniora,
zatraktívnili sme ponuku vzdelávania v informačných technológiách a aj v angličtine. Klubom
seniorov sme dali k dispozícii
nový priestor na Kýčerského, kde
začala pôsobiť aj Poradňa zdravia.
Predovšetkým sa však snažím priniesť do činnosti klubov nového
ducha, aby oslovili čo najširší
okruh seniorov. Myslím, že činnosť klubov seniorov by nemala
mať charakter schôdzí, ale stretnutí priateľov, susedov či spriaznených duší. Som veľmi rada, že túto
ponuku prijali viaceré komunity a
v priestoroch staromestských klubov si našli miesto na stretnutia
bývalí spolužiaci či kolegovia.
Rozšírila sa aj ponuka spoločenských podujatí. V spolupráci s
hotelom Carlton usporadúvame
seniorské tanečné zábavy. Každomesačné gratulácie jubilantom v
Zichyho paláci sa zmenili z formálneho aktu na skutočnú oslavu,
dnešným jazykom povedané
„žúrku“, kde si dáme pohárik vína,
zaspievame, ba občas aj zatancujeme. Medzi seniormi v Starom
Meste sú mimoriadne vzácni
ľudia, skutočné celebrity. Preto
som iniciovala, aby sme vlani

okrem Starej mamy Starého Mesta
volili aj Starého otca. Nestačí však
aktivity pre seniorov vymyslieť a
uskutočniť, dôležité je, aby sa ich
mohol zúčastniť každý, kto chce.
Preto trvám na tom, aby sme hľadali a využívali všetky možné
informačné kanály, od novín až po
osobný kontakt.
Ako je to však s mladými rodinami? Nesmerujú skôr do okrajových častí Bratislavy, pretože
sa im zdá, že v Starom Meste je
málo možností na rodinný život?
- Pre Staré Mesto je životne dôležité udržať tu mladé rodiny. Mojím
cieľom nie je vytvárať kulisu pre
turistov, ale miesto pre život.
Pokiaľ viem, sme jedinou mestskou časťou, ktorá má dvoje detské
jasle. V našich osemnástich škôlkach nájdete už len staromestské
deti, výnimkou môže byť iba
voľná kapacita. Vlani sme začali
projekt novej materskej školy na
Heydukovej, tento rok sa tam presťahuje škôlka z Medenej. Na
nájomnom usporíme ročne takmer
37-tisíc eur, ktoré poslúžia v iných
škôlkach a na detské ihriská. No a
na ihriská zameriavame osobitnú
pozornosť. Spolupráca s firmou
DELL priniesla v Medickej záhra-

de nové ihrisko , ktoré spĺňa prísne
európske normy. Onedlho ho rozšírime o prvky pre staršie deti. Do
projektu obnovy ihrísk zapájame
všetkých zainteresovaných, rodičov z okolia či z rodinného centra
Prešporkovo, a aj deti. Hracie
prvky pribudli aj na Šafárikovom
námestí, zreparovalo sa ihrisko na
Jedlíkovej a vďaka dobrovoľníkom sa o niečo vylepšili aj detské
ihriská na Jakubovom námestí a na
Fajnorovom nábreží. Ihneď, ako to
počasie dovolí, pustíme sa s dobrovoľníkmi do ďalšej fázy ich obnovy. Novú tvár dostane tiež Slubekova záhrada.
Spomínate sponzorov a dobrovoľníkov. Ako možno ľudí motivovať k tomu, aby pomáhali a
navyše zadarmo?
- Staré Mesto dýcha síce históriou,
žijú tu praví Prešporáci, ale za prácou do centra mesta chodia tisíce
ľudí. V oboch skupinách sa nájdu
takí, ktorí majú nápady a chuť
zlepšovať svoje okolie. My sme im
vytvorili priestor. Začali sme opravou lavičiek v Medickej záhrade.
Pokračovali sme brigádami počas
dňa otvorených dverí samosprávy
a podujatiami Naše mesto. S dobrovoľníkmi sme vypratali a vyčis-

tili chátrajúci Pisztoryho palác,
ktorý Bratislavčania poznajú skôr
pod názvom Leninovo múzeum.
Dnes začína slúžiť verejnosti,
zakrátko v ňom dokonca otvoríme
malé kino. Obrátila som sa na
veľké firmy, ktoré u nás sídlia. S
obrovským nadšením nás prijali v
spoločnosti DELL. Ich reakcia
bola: pracujeme v Starom Meste a
záleží nám na tom, do akého prostredia každý deň chodíme. Keďže
najbližšie majú k Medickej záhrade, začali ju pravidelne čistiť a
upratovať. Finančný príspevok na
ihrisko bol iba začiatok. Počas leta
dobrovoľníci z DELL-u pomáhali
v letnej čitárni, chodia pomáhať do
našich škôlok. Odkedy sme dostali
do správy Šafárikovo námestie,
upratujú aj tam. Naša spolupráca
sa stala príkladom pre mnoho
iných firiem. Niektorí pomôžu
finančne, iní svojou prácou.
Zamestnanci firmy Johnson Controls finančne podporili naše detské jasle na Čajkovského ulici a
púšťajú sa do skrášlenia Jakubovho námestia. Všetci títo ľudia
dokazujú, že veci sa dajú pohnúť
dopredu aj bez veľkého balíka
peňazí a hlavne, oni na rozdiel od
mnohých nekritizujú, ale konajú.

Som vďačná dobrovoľníkom,
ktorí odpracovali stovky hodín
zadarmo. Ukázali, že majú obrovské srdce. Vďaka týmto a mnohým
iným aktivitám sme koncom
minulého roka dostali ocenenie
Srdce na dlani v kategórii Mesto
priateľské dobrovoľníctvu. Práca,
ktorú v priebehu dvoch rokov dobrovoľníci v Starom Meste odviedli, má hodnotu najmenej 60 tisíc
eur. Predovšetkým si však ňou
vytvárajú vzťah k svojmu mestu.
V poslednom čase sa zdá, že
Staré Mesto začalo ožívať aj
vďaka mnohým podujatiam,
ako je napríklad Dobrý trh.
- Staromešťania aj hostia mali už
päťkrát možnosť stretnúť sa na
Dobrom trhu na Panenskej ulici.
Dobrý trh sme vytvorili s občianskym združením Punkt, tiež na
dobrovoľníckej báze. Prídete,
nakúpite a pochutnáte si na dobrotách a zároveň stretnete suseda, s
ktorým inokedy nemáte čas porozprávať sa. Na trhu funguje aj môj
stánok Dobrý úrad, priestor na
stretnutia s občanmi. Bola som
milo prekvapená, že viac než sťažnosti tu počúvam podnety, ako
veci zlepšiť, či posunúť vpred.
Trhy vnímam ako miesto na vytvá-

ranie komunity, preto sme investovali aj do nového charakteru Staromestských vianočných trhov na
Hviezdoslavovom námestí. Klzisko pred divadlom je splnený sen,
verím že nielen môj, ale aj mnohých Bratislavčanov. V charitatívnom stánku Punč pomoci dávame
šancu dvom desiatkam neziskových organizácií. Na svoje projekty vyzbierali v decembri 2012 takmer 8400 eur, skoro trojnásobok
toho, čo rok pred tým.
Zmenil sa podľa Vás aj prístup
miestneho úradu, úradníkov ku
Staromešťanom odkedy ste starostkou?
- Sme otvorenou samosprávou a
chceme to dokazovať každý deň.
Zásadne sme predĺžili stránkové
hodiny Kontaktného pracoviska,
na bráne už cez pracovnú dobu
nenájdete mreže. Zaviedli sme
Linku čistoty, kde prijímame podnety nielen týkajúce sa čistoty na
uliciach, ale aj na úrade. Nájomníkom, majiteľom a správcom bytov
slúži bezplatná poradňa, všetky
informácie zverejňujeme na webovej stránke, za ktorú sme získali
ocenenie Zlatý erb. Úplne sme
zmenili Staromestské noviny,
ktoré informujú obyvateľov o všetkom dôležitom, čo sa u nás deje.
Za minulý rok to boli tretie najlepšie samosprávne noviny na Slovensku. Nájdu sa aj nedostatky, ale
teší ma, že počúvam na adresu
kolegýň a kolegov slová chvály za
ústretovosť. Tým skôr, že nás rozpočet donútil významne znížiť
počty pracovníkov úradu.
Staré Mesto „boduje“ aj v oblasti informatizácie. Je to tradícia,
alebo novinka?

- Keď som nastúpila na úrad,
mala som pocit, že tam vo využívaní moderných technológií
zastal čas. Dá sa povedať, že sme
za niekoľko mesiacov preskočili
desaťročia, a to bez mimoriadnych nákladov. Ba naopak, technológie prinášajú úspory úradu i
občanom. Kto sa zaregistruje,
môže vybavovať úradné záležitosti z pohodlia domova, osud
svojho podania môže sledovať
cez internet. Prehľadne zverejňujeme zmluvy, objednávky a faktúry, čo opäť neostalo bez povšimnutia – ocenili nás ako jednu z
najtransparentnejších samospráv.
Internet nám pomáha aj pri vymáhaní dlhov, zverejňovanie neplatičov prináša ovocie.
Čo čaká staromestskú samosprávu tento rok? Už dlho sa
napríklad hovorí o zmene parkovania.
- V tomto roku ostávajú mojou
prioritou 3P – parky, parkovanie,
poriadok. Čo sa týka parkovania,
hoci zmenu ešte nevidno, pracujeme na nej usilovne už takmer dva
roky. Chceme sa vyvarovať chýb
našich predchodcov a nerobiť rozhodnutia od stola. Dali sme urobiť
podrobnú analýzu a riadime sa radami expertov. V týchto dňoch sa
dostáva do finále súťaž na partnera, ktorý bude parkovací systém
prevádzkovať. Ak nenastanú
komplikácie, nové pravidlá by
mohli začať platiť už v lete. Cieľ
je jasný, prioritu majú rezidenti a
návštevníci majú prísť do centra
mesta autom naozaj iba vtedy,
keď to nevyhnutne potrebujú.
Učíme sa od iných, napríklad od
Viedne či Prahy. Staromešťania

Na Dobrom trhu funguje aj Dobrý úrad, kde si starostka Táňa Rosová
vypočuje aj mnohé dobré nápady od občanov na zlepšenia v Starom Meste.

budú parkovať na základe parkovacej karty a návštevníci budú za
parkovanie platiť. Princípy našej
parkovacej politiky sú totožné s
celomestskou parkovacou politikou, hoci mi prekáža, že mesto
svojimi vyhláseniami vnáša do
tejto témy zbytočné šumy. Mojím
cieľom je, aby sme na celom
území Starého Mesta mali podľa
možnosti jeden systém. Tam smerujú moje rokovania s BPS Park,
ktorá má v prenájme podstatnú
časť našich ulíc, a aj s hlavným
mestom, ktoré je správcom tých
najvýznamnejších ciest a námestí.
A čo Šafárikovo námestie? Aj
tam majú vzniknúť parkovacie
miesta.
- Projektom Šafárikovho námestia
chceme najmä dostať autá z ulíc v
centre pod zem a na povrchu
vytvoriť krásny park. O tom, ako
by to malo vyzerať a aké funkcie
by mal tento priestor plniť, budeme intenzívne diskutovať s obyvateľmi. Už teraz zapracúvame ich
podnety z prvej verejnej debaty na
túto tému, našli sme vďaka nim
lepšie dopravné riešenie. Do funkcie starostky som šla s presadzovaním politiky „Doprava pod zem,
zeleň na zem“ a myslím, že ideme
správnou cestou. Veď príklady
máme z Budapešti či z Viedne,
ktoré majú oveľa väčšie historické
centrá pretkané podzemnými garážami. A nebránia v raste mohutným stromom, napríklad v parku
pri viedenskej radnici. Keď hovoríme o doprave, verím, že v tomto
roku spustíme s našimi partnermi
Propeler, ktorý by sa mal stať
súčasťou mestskej dopravy a čiastočne odbremeniť centrum od áut,
podobne ako nový cyklookruh
pešej zóny.
Vráťme sa k parkom a poriadku. Už dlho nebol v Bratislave
vybudovaný nový park, ktorý by
obyvatelia, ale aj návštevníci
využívali na oddych. Pribudne
nová zeleň?
- Vybudovať nový park stojí nemalé peniaze a bez mimorozpočtových zdrojov to jednoducho nepôjde. Okrem už spomínanej Medickej či Slubekovej záhrady a Šafárikovho námestia sa uchádzame o
prostriedky na zásadnú premenu
Fajnorovho nábrežia. Najmä však

chystáme veľký projekt nového
parku v Prüger-Wallnerovej záhrade v Horskom parku. Toto miesto
mnohí nepoznajú, je to územie, o
ktoré sa roky nikto nestaral. Vzniknúť by mal park s rozlohou viac
ako 5-tisíc metrov štvorcových.
A prejdime k tretiemu P –
Poriadku. Práve tento problém
trápi mnohých v Starom Meste
najviac.
- Máte pravdu, najmä koncom
roka sme mali problémy s čistotou. Nie je mi ľahostajný pohľad
na neupratané ulice. Dohodli sme
sa už s našim zmluvným partnerom na upravených podmienkach.
Chceme kúpiť nový čistiaci stroj,
ktorý bude upratovať najmä historické centrum. Počas jednej
zmeny dokáže dvakrát obísť celú
pešiu zónu a priľahlé ulice a
námestia. Aj tak však treba systém
upratovania nastaviť nanovo.
Dnes má totiž každá komunikácia
v Starom Meste iného správcu,
niektoré aj viacerých. Výsledkom
je, že čistenie nemá jedného pána.
Občania samozrejme vinia najmä
Staré Mesto, veď ide o naše územie. S primátorom chcem preto
rokovať o vytvorení spoločného
podniku na upratovanie. Určite by
to bolo efektívnejšie a ľudia by
jednoznačne vedeli, kto je za čistotu zodpovedný. V tomto roku
chceme doriešiť aj otázku zberného dvora. Máme vhodný pozemok, ktorý by pár rokov mohol na
tento účel slúžiť, mesto však stále
váha s povoleniami. Lepší poriadok plánujeme zaviesť aj do nášho
hospodárenia. Zmapovali sme
efektívnosť správy našich budov a
zistili sme, že existujú obrovské
rezervy, najmä v energiách. Ak sa
podarí zaviesť aj nový systém fungovania školských jedální, získame viac peňazí na opravy a rozvoj
škôl. S dobrovoľníkmi - kvalifikovanými manažérmi z firmy DELL
– pripravujeme projekt „fiktívny
klient“ na skvalitnenie služieb
úradu. Na Poľnej ulici pribudne
nový pekný trh, občasný Dobrý
trh si tiež nájde aj nové miesta,
napríklad na Jakubovom námestí.
Verím, že bilancia na záver tohto
roku bude dlhá a pestrá.
Zhováral sa Michal Lauko
FOTO - Rasťo Mišík
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Zelenú kocku
chcú dokončiť
do leta
STARÉ MESTO
V novembri 2011 sa začala na
Hodžovom námestí výstavba
polyfunkčného skleneného domu. Zelená kocka, ktorá sa
stavia medzi Tatracentrom a
hotelom Crown Plaza, mala
byť postavená v lete 2012. Stavebné práce však budú ukončené do konca júna tohto roku.
Na Zelenej kocke sa v súčasnosti opäť pracuje. Koncom minulého roku sa skončilo pracovať
na streche budovy, v najbližších
týždňoch sú naplánované práce
na fasáde. „Časový sklz bol spôsobený rokovaniami o dispozičnom riešení a využití vnútorných priestorov s potenciálnymi
záujemcami a pravdou je tiež to,
že uplynulú zimu došlo z technologických príčin k menšiemu
omeškaniu,“ uviedla mediálna
zástupkyňa projektu Mária Adamová. V Zelenej kocke budú
kancelárske priestory a občianska vybavenosť ako lekáreň či
kaviareň.
S dokončením stavby sa na
pôvodné miesto vráti zastávka
MHD, ktorá bude zastrešená a
integrovaná do objektu Zelenej
kocky. Momentálne totiž stavebné práce obmedzujú chodcov a
cestujúcich MHD. Zastávka je
zatiaľ presťahovaná približne 20
metrov smerom k hotelu Crown
Plaza.
Budova bude celá presklená a
súčasťou jej konštrukcie sú
masívne črepníky pre popínavé
rastliny, ktoré ju majú postupne
obrásť. V centre mesta tak má
vzniknúť nový zelený priestor.
„Zelené rastliny pôsobia ako
izolant proti prehrievaniu a aj
ako protihluková ochrana,“
uviedla Adamová. Zelená kocka
je navrhnutá bezbariérovo a stavebník Green Cube, s.r.o., sa zaviazal vybudovať aj nájazdové
rampy zo strany hotela Crown
Plaza, ako aj zo strany Tatracentra.
Celkové náklady výstavby sa
vyšplhali na 2,1 milióna eur.
Pozemky, na ktorých sa stavia,
patria mestu, pričom stavebník
má vecné bremeno s právom
stavby a trpenia stavby. (mch)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

10

Nová autobusová stanica má byť
postavená najskôr v roku 2017
RUŽINOV
Bratislavčania si budú musieť
na novú autobusovú stanicu
počkať ešte niekoľko rokov.
Pre Bratislavské noviny to
potvrdil Roman Karabelli z HB
REAVIS Group, ktorá je investorom severnej aj južnej časti
Twin City. Autobusová stanica
má byť súčasťou severnej časti
projektu. S jej výstavbou sa
počíta najskôr v roku 2015 a s
dokončením v roku 2017.
Invester čakal na zmeny a
doplnky územného plánu a postoj
mesta k urbanizácii tohto územného celku. „Koncept Twin City
Sever sme v hrubých rysoch pripravili a dokumentáciu sme predložili pre posudzovanie vplyvov
na životné prostredie,“ povedal R.
Karabelli. Posudzovanie zámeru
Autobusovej stanice sa začalo
začiatkom decembra 2012.
V suteréne má byť umiestnené
technické zázemie pre prevádzku
autobusovej stanice. Na úrovni
terénu má byť parkovanie autobu-

sov (86 miest), zariadenie rýchleho servisu a umyváreň. Na
poschodí má byť prekryté kruhové nástupisko pre odchody liniek
prepojené rampou, výstupisko a
zázemie pre cestujúcich. Tu má
byť 86 parkovacích miest. V časti
orientovanej k Svätoplukovej
ulici sa nachádza nad úrovňou
prvého poschodia 3-podlažný
prevádzkový objekt so sociálnym

zázemím pre vodičov a administratívne priestory.
V prvej fáze chce HB Reavis
začať s výstavbou južnej časti
Twin City na mieste bývalej
Káblovky, kde je plánovaných
prvých sedem etáp. Severná časť,
ktorej súčasťou je aj autobusová
stanica, bude tvoriť 8.-10. etapu
projektu.
(ado)
VIZUALIZÁCIA - HB Reavis

VÝNIMOÈNÝ GALAKONCERT
SVETOVÝCH HVIEZD BALETU

2. 3. 2013 o 19.00 hod.
NOVÁ BUDOVA SND

Vstupenky v sieti

Exkluzívne vystúpia sólisti baletu
LE BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS
BAYERISCHES STAATSBALLETT, MNÍCHOV
STAATSBALLETT BERLIN
MICHAILOVSKIJ TEATR, PETROHRAD
BO¼ŠOJ TEATR, MOSKVA
MARIINSKIJ TEATR, PETROHRAD
HET NATIONALE BALLET, AMSTERDAM
a na www.ticketportal.sk

www.opengala.sk

Je tu uzávierka
prihlášok
do Supertriedy
BRATISLAVA
Občianske združenie Supertrieda pripomína bratislavským základným a stredným
školám, že uzávierka prihlášok
do súťaže Supertrieda je 31. 1.
2013. Do súťaže sa triedy prihlasujú vyplnením formulára
na webstránke www.supertrieda.sk.
Ciele projektu Supertrieda je
zvyšovať kultúrnosť detí, učiť
ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť
sa zo života. Všetkým deťom
dáva rovnakú šancu objaviť
svoju šikovnosť, v každom dieťati nájsť jeho talent. Supertrieda skvalitňuje vzťahy v detskom
kolektíve, učí predchádzať šikane, motivovať deti k aktivite a k
spolupráci s učiteľom. Podporuje a rozvíja kreativitu a osobnostný vývoj detí, ich schopnosti a prezentačné zručnosti pre
školu, ale aj pre ich pracovnú
perspektívu.
Formuje osobnosť detí a mladých ľudí tým najprirodzenejším
spôsobom – prácou, tvorivosťou,
rozvíjaním fantázie. Tým, že
každé dieťa z triedy sa musí
zapojiť, nájsť si svoju rolu, projekt prispieva k stmeleniu triedneho kolektívu, zlepšuje vzťahy
v triede, pôsobí ako prevencia
proti šikane.
Že to nie sú len frázy, potvrdili aj
riaditelia základných škôl na
Drieňovej a Dudovej ulici rovnako ako bratislavskí učitelia, ktorí
sa na projekte zúčastnili. Téma
pre základné školy je Moje
mesto, moja obec. Téma pre
stredné školy Ja Európan.
Žiaci v triedach základných škôl
v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom diele - vymýšľajú scenáre, skladajú melódie,
texty, spievajú, tancujú, maľujú
kulisy, šijú kostýmy, filmujú.
Výsledkom je hudobno-scénické
predstavenie a videoklip.
Stredoškoláci sa prezentujú
autorským umeleckým dielom
spájajúcim najmenej dva druhy
umenia (hudobné, dramatické,
filmové, literárne, výtvarné) s
možnosťou využitia multimédií
alebo videoklipom na spoločenské témy.
(bod)
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Plaváreň by
mohli otvoriť
v roku 2014
PETRŽALKA
Petržalčania sa pomaly môžu
tešiť na novú plaváreň. Jej
výstavbu schválili petržalskí
poslanci vlani na jar, pozemok
poskytlo mesto Bratislava. Ak
všetko pôjde podľa plánu, plaváreň by mohli otvoriť v druhej polovici roka 2014.
Zámer postaviť plaváreň schválili petržalskí poslanci vlani v
apríli. Koncom júna 2012 mestskí poslanci zverili mestskej
časti pozemok, na ktorom má
plaváreň stáť - v blízkosti Jiráskovej ulice neďaleko bývalého
divadla Ludus.
Mestská časť už vybrala aj projektanta, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie. O stavebné povolenie
požiadajú na jar. Keď ho získajú,
vypíšu súťaž na dodávateľa
stavby.
„Plaváreň bude Petržalka financovať čiastočne z predaja akcií
Dexia banky a čiastočne z
úveru,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Grebeňová-Laczová. Náklady na výstavbu budú
známe až po spracovaní realizačného projektu.
(mch)
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Bratislavské fontány budú budúcu
zimu možno opäť zimovať s krytmi
BRATISLAVA
Od januára 2013 sa mestský
investor pamiatkovej obnovy
Paming zlúčil s mestskou
organizáciou Generálny investor Bratislavy (GIB), ktorá
tak prebrala aj starostlivosť o
bratislavské fontány.
Zaujímalo nás, či nový správca
fontán neplánuje na zimu zakrývať fontány, ako je to napríklad
vo Viedni, a predchádzať tak ich
ničeniu, keďže zmeny teplôt v
zimnom období, sneženie a roztápanie snehu fontánam neprospieva.
„GIB sa v priebehu januára
oboznamuje s technickým stavom fontán a pamiatok vrátane
kompletnej agendy pamiatok,

ktoré prevzal. Otázku zakrývania fontán sme zatiaľ neriešili,“
uviedla Dana Zálešáková, ktorá
je poverená vedením organizácie GIB.
Paming zazimovával fontány
zvyčajne v novembri. Fontány
sa od roku 2000 zakrývali oplechovanými „sukničkami“. Tie v
roku 2007 nahradili nové kryty mohutné prístrešky, ktoré boli
vyhotovené z oceľovej konštrukcie so zinkovou povrchovou úpravou, opláštenie a zastrešenie bolo z číreho polykarbonátu. Na základe kritiky a po
mediálnom tlaku o nevhodnosti
takéhoto riešenia Paming v roku
2009 rozhodol, že fontány budú
zimovať bez prekrytia.

„Je pravda, že kryty určitým
spôsobom chránia nielen kamenné teleso fontány a vodovodné potrubia proti nepriaznivým účinkom počasia, ale majú
aj ochranný charakter pred zlodejmi osvetľovacích telies a
bronzových plastík. Generálny
investor Bratislavy preto bude
uvažovať v nasledujúcom zimnom období, po dohode s hlavným mestom, opäť o zazimovávaní fontán s krytmi,“ uviedla
Zálešáková.
„Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava z odborného hľadiska považuje zimné zakrývanie fontán za správne, aj keď nie
estetické,“ uviedol jeho riaditeľ
Ivo Štassel. Martina Chudá

Devínsku Novú Ves sleduje 12 kamier
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Ulice Devínskej Novej Vsi sú
pod nepretržitou kontrolou 12
kamier. Financie na ich nákup
poskytla Rada vlády pre prevenciu kriminality vo výške 46tisíc eur, miestna samospráva
prispela sumou 12-tisíc eur.
Podľa starostu mestskej časti
Milana Jambora (SDKÚ-DS) má

Zobrali Vám vodičák kvôli alkoholu
alebo iným návykovým látkam?
0904 683 780
Ambulancia dopravnej psychológie

Devínska Nová Ves modernejšie
kamery než centrum mesta. „Z
dvanástich kamier máme tri otočné. Optickým signálom sa z nich
prenášajú informácie priamo na
centrálny dispečing mestskej polície na Gunduličovej ulici, kde sa
nachádza 24-hodinová služba. V
prípade narušenia operačný dôstojník vysiela hliadku na miesto

narušenia verejného poriadku,“
vysvetlil.
Kamery sa mestskej časti zídu,
keďže len málokedy sa polícii
podarilo usvedčiť vandalov z
výtržností. Zabezpečia tak bezpečnosť nielen obyvateľom Devínskej Novej Vsi, ale aj približne
8000 ľuďom, ktorí tam denne prichádzajú za prácou.
(mch)

PRIVÍTAJTE
AMERICKÝCH TURISTOV

U VÁS DOMA

Ukážte Američanom tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma
pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii
a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru
a spôsob života. Môžete si zlepšiť angličtinu a zarobiť si. To všetko
v prostredí Vášho domova.
KTO SME?
Spoločnosť Grand Circle Cruise Line organizuje výletné plavby po
európskych riekach v období od marca do novembra. Našimi klientmi sú americkí seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou mať
možnosť stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde žijete a porozprávať sa
pri káve a kúsku koláča. Zaujala Vás naša ponuka?
VY
t Bývate v Petržalke (ideálne v blízkosti ulíc Haanova, Gessayova,
Strečnianska alebo vo vzdialenosti 500 – 800 m odtiaľ).
t Hovoríte po anglicky.
t Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma od
marca do novembra a pohostiť ich domácim koláčom, kávou
alebo čajom (návštevy sú plánované vopred, podľa možností
hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať hostí len príležitostne).
t Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave
a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americkými turistami.
V prípade Vášho záujmu kontaktujte našu Bratislavskú kanceláriu
Grand Circle Cruise Line, www.gct.com: Natália - 02/20516106,
e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Petržalčanom
pomôže aj tento
rok mediátor
PETRŽALKA
Najväčšia bratislavská mestská časť ponúka obyvateľom
už vyše štyri roky bezplatnú
mediačnú poradňu. Je jedinou
v Bratislave a pomáha riešiť
rozhádaným stranám spor
dohodou. Záujemcom tak šetrí
peniaze za súdne trovy a
pomocou vôle a ochoty sporných strán urovnáva konflikt
a hľadá spoločné riešenie problému.
Bezplatné konzultácie poskytuje
Petržalčanka PhDr. Miroslava
Kristinová Wieckowska, ktorá
priniesla užitočné rady už takmer 130 spoluobčanom. „Vlani
za mnou najčastejšie prichádzali
ľudia s rodinnými problémami.
Dnes sme sa venovali bezpodielovému vlastníctvu majetku
manželov,“ povedala. Jej kancelária sa nachádza na prízemí
petržalského miestneho úradu na
Kutlíkovej ulici 17. V roku 2013
bude petržalská mediačná
poradňa pracovať každý nepárny kalendárny týždeň v stredu
od 13.00 do 17.00 h. V prípade
potreby je možné konzultáciu
dohodnúť aj telefonicky na čísle
0905 475 691.
„Sú životné situácie, keď odcudzené či znepriatelené strany
nevedia nájsť spoločnú reč a
potrebujú prostredníka, akéhosi
mierotvorcu. V našej poradni ho
nájdu, takže môžu vyskúšať lacnejšiu a často aj rýchlejšiu možnosť, ako sa mimosúdne dohodnúť,“ vysvetlil opodstatnenie
poradne starosta Vladimír
Bajan. Dodal, že sa o ňu zaujímali aj obyvatelia z Karlovej
Vsi, Dúbravky či z Vrakune.
Okrem susedského spolunažívania sa minulý rok úspešne vyriešili napríklad prípady splatenia
dlžoby veriteľovi, rozdelenie
majetku partnerov po rozvode a
v štyroch prípadoch išlo o
mediačnú dohodu, ktorá bola
následne schválená súdom a ktorej obsahom bola dohoda o zverení detí do starostlivosti po rozvode, výška vyživovacej povinnosti voči maloletým deťom
ako aj harmonogram rodičov v
rámci starostlivosti o ne. (mch)
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Pomôcť možno
oblečením či
potravinami
BRATISLAVA
Počas nepriaznivého zimného
počasia ľudia bez domova
využívajú útulky a nocľahárne oveľa častejšie ako v iných
ročných obdobiach. Niektorí
však aj napriek mrazom
neopustia bivaky v lesoch, pri
cestách, pod mostmi či neobývaných budovách. Pomôcť im
možno darovaním oblečenia,
či potravín.
Nezisková organizácia Depaul
Slovensko kvôli nadmernému
využívaniu nocľahárne na Ivanskej ceste zažíva nedostatok niektorých potravín a preto prosí o
pomoc širokú verejnosť. „Z predchádzajúcich zbierok sme mali
vytvorené dostatočné zásoby,
ktoré sme využívali doteraz. Ale
chladné počasie naplnilo našu
nocľaháreň na plnú kapacitu a
zásoby sa rýchlo míňajú. Väčšinu
potravín preto dnes musíme
nakupovať“ hovorí manažérka
Nocľahárne sv. Vincenta de Paul
Regina Hulmanová. Ľudia môžu
prispieť čajom, instantnou kávou,
cukrom, polievkami, paštétami či
rybacími konzervami.
Nielen Petržalčania môžu pomôcť aj v mestskej časti Petržalka, kde organizujú aj túto zimu
pre ľudí bez prístrešia zbierku
šatstva a trvanlivých potravín.
Darovať môžu zimné oblečenie,
spodnú bielizeň, ponožky, spacie
vaky, deky, periny, čaje, cukor,
kávu, trvanlivé pečivo, instantné
polievky či polievkové lyžice.
Veci treba priniesť na miestny
úrad počas stránkových dní v
pondelok, stredu a piatok do 25.
januára 2013. „Privítame od
občanov aj staršie autolekárničky“, povedala Alena Halčáková
vedúca oddelenia. Vyzbierané
veci mestská časť odovzdá
občianskemu združeniu Vagus, s
ktorým spolupracuje pri pomoci
ľuďom bez domova.
(mch)

SŤAHOVANIE
bytov a kancelárií
likvidacia starého nábytku,
vypratávanie povál a pivníc
KUKO-TRANS
0903 784 289, 0903 464 848
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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V SND bude galavečer „na špičkách“
STARÉ MESTO
Exkluzívny galakoncert svetových baletných hviezd Open
Balet Gala z Petrohradu mieri
po prvý raz do Bratislavy.
Tanečná exhibícia popredných
svetových sólistov sa uskutoční
2. marca 2013 v Sále opery a
baletu novej budovy Slovenského národného divadla.
Agentúra Open gala v spolupráci s agentúrou Dance open
(Petrohrad) prináša na Slovensko podujatie, ktoré ho zviditeľní na umeleckej mape sveta.
Podujatie Open Balet Gala je
súčasťou tradičného baletného
festivalu v Petrohrade, ktorý bol
vyhlásený za jedno z desiatich
najlepších umeleckých svetových podujatí.

Galakoncert ponúka jedinečnú
možnosť vidieť najkrajšie fragmenty klasickej baletnej literatúry i tvorbu súčasnej choreografickej špičky. Zážitok zo samotného tanca garantujú zvučné
mená sólistov popredných svetových divadiel. Tanečné majstrovstvo predvedú primabaleríny a tanečníci z Moskvy, Petrohradu, Paríža, Berlína, Amsterdamu a z Mníchova.
Tanec je fenomén sprevádzajúci
ľudstvo už od praveku. V priebehu storočí sa menil a vyvíjal,
aby sme ho v jeho najvznešenejšej forme mohli obdivovať vo
svetle divadelných rámp. Prináša potešenie z krásy, zážitok z
emócii i fascináciu nad umením
samotných účinkujúcich. (kk)

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

02/6020 1711
0905 319 509
www.stahovaniesvasnou.sk

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE,
TREZORY, DOPRAVA

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení
hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ
na nájom nebytových priestorov
v malej hale na Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave,
k.ú. Nové Mesto a to:
- nebytové priestory o ploche
131,70 m2 na dobu určitú
10 rokov za účelom zriadenia
a prevádzkovania služieb
rýchleho občerstvenia.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.starz.sk.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, tel.
02/44 373 200, E-mail: bublincova@starz.sk.
Súťažné návrhy je možné podávať najneskôr do
11. 2. 2013.

Spiró kritizuje
minulosť aj
súčasnosť
STARÉ MESTO
Divadlo Malá scéna STU prichádza s novým predstavením
Kvarteto od súčasného maďarského autora Györgya Spiróa.
Kvarteto je aktuálna a úderná
hra, ktorá na hovorí nielen o
aktuálnych politicko-spoločenských témach, ale ukazuje
dôsledky, ktoré zanechal minulý režim a takisto neúprosne
kritizuje režim súčasný.
Budapešťan György Spiró (1946)
patrí medzi popredných európskych dramatikov, prozaikov a
esejistov. Malá scéna STU pripravila inscenácia hry, ktorá má v
preklade Petra Kováča slovenskú
premiéru a radí sa do dramaturgickej línie súčasných hier autorov susedných krajín.
Herecký koncert v réžii Antona
Korenčiho predvedú Vladimír
Jedľovský, Michal Jánoš, Andrea
Vozárová a Danica Matušová.
„Štyria herci, tri stoličky a dva
svety v jednej komédii zo smutnej
súčasnosti. Ukazuje dôsledky,
ktoré na nás zanechal minulý
režim, no takisto neúprosne kritizuje režim súčasný označujú hru
tvorcovia inscenácie,“ hovoria
tvorcovia hry.
(get)

Astorka uvádza
Idiota podľa
M. Krobota
STARÉ MESTO
Divadlo Astorka Korzo´90
uvádza 24. januára 2013 premiéru divadelnej hry Idiot,
ktorú podľa románu F. M.
Dostojevského napísal český
režisér Miroslav Krobot.
V hlavných úlohách sa predstavia Marián Miezga, Lukáš Latinák, Rebeka Poláková, Anna
Šišková, Boris Farkaš, Marián
Labuda ml., Zuzana Porubjaková, Róbert Jakab, Juraj Kemka a
Zuzana Konečná.
Miroslav Krobot patrí medzi najväčšie osobnosti súčasnej českej
divadelnej réžie, je zakladateľom
Dejvického divadla. Jeho Idiot
má v Astorke premiéru 24. januára 2013 o 19.00 h, reprízy sú 25.
a 26. januára 2013.
(ado)
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Volley Team
Unicef prišiel
o Zaniniho

NAJVÄÿŠÍ SLOVENSKÝ VÝROBCA A PREDAJCA NÁBYTKU NA SLOVENSKU

BRATISLAVA
Bratislavský Volley Team UNICEF Bratislava a tréner Emanuele Zanini sa dohodli na
ukončení vzájomnej spolupráce, a to z finančných dôvodov.
Vedenie klubu totiž talianskeho
trénera angažovalo s cieľom
zaujať a pritiahnuť pozornosť
generálneho partnera a sponzora, ktorý by z väčšej časti zastrešil jeho pôsobenie v Bratislave.
To sa však nepodarilo a tak klub
musel po pol roku rozviazať s
ním dvojročnú zmluvu.
Volejbalisti Volley Teamu Unicef sú dve kolá pred koncom
základnej časti Stredoeurópskej
ligy MEVZA tretí za Ljubljanou
a Innsbruckom. V nedeľu 27.
januára 2013 o 18.00 h privítajú
v Hant Aréne na Pasienkoch
maďarský tím Fino Kaposvár,
ktorý v tabuľke MEVZA na
poslednom ôsmom mieste.
Napriek tomu, že je Volley Team
tretí, účasť v záverečnom Final
Four musí potvrdiť jednak doma
proti Kaposváru a potom v priamom súboji 14. feburára 2013 v
rakúskej Posojilnici, ktorá je
priebežne štvrtá so stratou troch
bodov na bratislavský tím.
V domácej extralige zatiaľ Bratislavčania v nadstavbovej časti
súťaže (1.-4.) vedú tabuľku pred
Humenným, Svidníkom a Myjavou.
(ado)
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Hokejistov Slovana čaká štvorica
posledných domácich zápasov
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
sa stále viac približujú k postupu do playoff Západnej konferencie Kontinentálnej hokejovej ligy. Osem zápasov
pred koncom základnej časti
súťaže sú na šiestom mieste s
náskokom 11 bodov Dinamom
Minsk, ktoré je na deviatej
nepostupovej priečke.
Pre prekvapujúcom víťazstve
Bratislavčanov v Omsku 3:2 po
samostatných nájazdoch, ukončili
trojzápasový výjazd v utorok v
Astane proti Barysu. Potom ich
čaká štvorica posledných domácich zápasov v základnej časti
KHL. Z toho v troch z nich nastúpia slovanisti proti najväčším
konkurentom na postup.
V sobotu 26. januára 2013 privítajú v Slovnaft Aréne Severstaľ
Čerepovec, ktorý je v tabuľke
konferencie na piatom mieste s
náskokom troch bodov a zápasom
k dobru. V pondelok 28. januára
bratislavskí hokejisti privítajú
doma Dinamo Minsk, v piatok 1.
februára Viťaz Čechov a v nedeľu
3. februára sa na domácom ľade
stretnú v štvrtom vzájomnom
zápase s Levom Praha.
HC Slovan Bratislava nemôže do
konca sezóny s určitosťou počítať
s Miroslavom Šatanom. „Po konzultácii s poprednými odborníkmi
sme dospeli k záveru, že je
potrebné pokračovať v liečbe,

ktorá okrem iného vyžaduje
najmä elimináciu zaťaženia
chrbtice,” povedal klubový lekár
MUDr. Ján Grauzel. Miroslav
Šatan absolvuje v priebehu
mesiaca ďalšie kontrolné vyšetrenia, na základe ktorých bude
možné prijať zhodnotenie jeho
aktuálneho zdravotného stavu.
Po skončení lockoutu a odchode
Andreja Sekeru a Ľuba Višňovského z tímu posilnil zadné rady
Slovana český reprezentačný
obranca Tomáš Mojžíš, ktorý prišiel z pražského Leva. Do konca
prestupového obdobia - 31. januára 2013, plánuje vedenie klubu
posilniť najmä útočné rady, kde
okrem Šatana chýbal v posledných zápasoch aj zranený Ján
Lipiansky. Vedenie klubu potvrdilo, že rokuje o príchode útočníka
Mareka Svatoša, ktorý sa nepre-

Basketbalistov
Interu posilnil
pivot Sedmák

sadil v tíme NHL Florida Panters,
záujem je aj o útočníka Levu
Praha Juraja Mikúša, ten však má
v Prahe platný kontrakt.
Tréner Rostislav Čada je s doterajšími výkonmi a výsledkami
mužstva spokojný. „Opäť sme sa
priblížili k nášmu cieľu a čo
viac si môžeme prijať. Ciele
máme rozdelené na časti tak,
ako idú po sebe zápasy. Ďalšou
úlohu je doviesť z Ruska body,
čím viac, tým lepšie. Pokiaľ sa
nám to podarí, musíme sa pokúsiť získať doma rozhodujúci
trhák, aby sme pred poslednou
sériou troch zápasov vonku mali
vytvorené predpoklady, že ten
cieľ postúpiť je realizovateľný,“
povedal pred týždňom po víťazstve v Prahe tréner Rostislav
Čada.
(ado)
FOTO - hcslovan

BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava
sú po 21. kole extraligy na piatej priečke so stratou bodu na
Spišskú Novú Ves. Po strede 23.
januára to môže byť už inak,
pretože Bratislavčania privítajú na domácej palubovke Spišiakov.
Uplynulý týždeň tím žltočiernych
posilnil 27-ročný pivot Peter Sedmák, ktorý patrí medzi päť najlepších basketbalistov Slovenska.
Meria 207 centimetrov, je nebezpečný spod koša i zo stredných
vzdialeností. Vedenie klubu zdôrazňuje, že Sedmák neprichádza
ako náhrada za Martina Rančíka,
ktorý má zatiaľ s Interom uzatvorený tzv. otvorený kontrakt.
„Snažíme sa urobiť všetko pre to,
aby zostal aj Maťo Rančík. V prípade Petra Sedmáka zavážilo viacero aspektov. Chceli sme ho
preto, lebo je to Slovák, navyše
reprezentant. Ide o kvalitného
hráča, ktorý by mal pod kôš priniesť ešte viac kvality a konkurencie. Neberieme neznámeho
chlapca spoza oceánu, ale nám
dobre známeho hráča, o ktorom
vieme, že je vo forme, prichádza
k nám z plného tréningu a má
zápasovú prax,“ povedal generálny manažér Interu Michal
Ondruš. Najbližšie sa Inter Bratislava predstaví doma 9. februára
2013 o 18.00 h proti Nitre. (ado)

V NOVOM ROKU EŠTE ATRAKTÍVNEJŠÍ
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pod kostolom, Tomášikova ulica

pondelok 28. januára

 19.00 - L. Kerata: Peceň, Divad-

nedeľa 3. februára

 19.00 - 10. Ples Rusínov, Hotel

 19.00 - HC Slovan Bratislava

 10.00 - Ch. Perrault, P. Cmíral:

SAFFRON

- Dinamo Minsk, zápas Kontinentálnej hokejovej ligy, Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
 19.00 - Večer s Adelou Banášovou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
 19.00 - G. Spiró: Kvarteto,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - P. Turrini: Hotovo.
Schlusss..., Štúdio L+S, Námestie
1. mája
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Pomáda, Heineken Tower Stage, Pribinova ulica

lo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

 10.00 - Čapkovci: O psíčkovi a

 19.00 - 2. Ples Ružinovčanov,

mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
 11.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - A. Grusková: Rabínka,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Coriolanus, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - R. Lewandowski: Hamlet dnes nebude, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

Dom kultúry Ružinov
 19.00 - 2. Ples OZ Devínska
Inak, Istra Centrum
 19.00 - 7. Račištorfský bál,
Nemecký kultúrny dom
 19.00 - 9. Gréckokatolícky ples,
Univerzitné pastoračné centrum
 19.00 - Zamagurské fašiangy
2013, Dom kultúry Zrkadlový háj
 19.00 - G. Sibleyras, J. Dell:
Půldruhé hodiny zpoždení, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája

piatok 25. januára
 11.00 - G. Tabori: Matkina

guráž, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 19.00 - 10. Ples Nadácie Novohradská, Dom kultúry Zrkadlový
háj
 19.00 - 2. Tradičný tanečný ples,
DoubleTree by Hilton Bratislava
 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - G. Puccini: Turandot,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
sobota 26. januára
 14.00 - J. Jacobs, W. Casey:

Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica
 14.30 - Čapkovci: O psíčkovi a
mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
 16.00 - Dobšinského rozprávky,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 17.00 - HC Slovan Bratislava Severstaľ Čerepovec, zápas Kontinentálnej hokejovej ligy, Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
 17.00 - Manžel pro Opalu, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 18.00 - Niekto klope, Divadlo
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

piatok 1. februára
 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-

ničky, Divadlo Nová scéna, Pribinova ulica
 19.00 - A. Adam: Giselle, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP

utorok 29. januára
 10.00 - Čapkovci: O psíčkovi a

 19.00 - Macbeth, Historická

budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 19.00 - T. Letts: August - stratení v Oklahome, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Tabori: Matkina
guráž, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica
nedeľa 27. januára
 10.00 - Čapkovci: O psíčkovi a

mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
 14.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica
 14.30 - Čapkovci: O psíčkovi a
mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
 17.00 - VT Unicef Bratislava Kaposvár, zápas Stredoeurópskej
ligy vo volejbale mužov MEVZA,
Športová hala Pasienky
 18.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - Mníšky 2: Milionárky,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Pomáda, Heineken Tower Stage, Pribinova ulica

mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
 19.00 - F. Bordon: Posledné mesiace, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - Moliére: Lakomec, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

pondelok 4. februára
 19.00 - O. Wilde: Lordi, Divad 19.00 - Moliére: Lakomec, His-

torická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - HC Slovan Bratislava
- Viťaz Čechov, zápas Kontinentálnej hokejovej ligy, Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
sobota 2. februára
 14.30 - Ch. Perrault, P. Cmíral:

streda 30. januára
 10.00 - G. Feydeau: Tak sa na

mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizantrop, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica
štvrtok 31. januára
 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac

na dedine Divadlo, Astorka Korzo´90, Námestie SNP, Pribinova
ulica
 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - G. Verdi: Nabucco, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie

Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
 10.30 - Matiné k opere Barbier
zo Sevilly, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 14.00 - Popletená Punčocha,
Divadlo LUDUS, Pribinova ulica
 14.30 - Ch. Perrault, P. Cmíral:
Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
 15.00 - A. Korenči, M. Kaprálik: Janko a Marienka, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
 18.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
 19.00 - 92. Medický ples, Incheba Expo Arena
 19.00 - 15. Ples východniarov,
DoubleTree by Hilton Bratislava
 19.00 - 44. Bál Záhorákov, Hotel Bonbón
 19.00 - 11. Historický benefičný
bál, Univerzitné pastoračné centrum
 19.00 - 20. Matičný ples v Rači,
Hotel Barónka
 19.00 - 1. Staromestský maškarný bál, Hotel Radisson Blu
Carlton
 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé
srdce, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Sála činohry SND, Pribinova
ulica
 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica

lo Heineken Tower Stage, Pribinova ulica
 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
utorok 5. februára
 10.00 - Ch. Perrault, P. Cmíral:

Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
 10.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Görgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
streda 6. februára
 11.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca

krásavica, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
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Kde v Prešporku večeral Franz Liszt?
NA DRIEŇOVEJ ULICI v ranných hodinách polial neznámy
muž dve ženy neznámou látkou.
Jedna zo žien utrpela zranenia
tváre a bola prevezená do nemocnice. Druhej spôsobila kvapalina
zranenia nohy a taktiež bola ošetrená. Zaistené vzorky látky boli
zaslané na expertízu. Polícia po
mužovi pátra, hrozí mu odňatie
slobody vo výške 4-10 rokov.
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ
podvečer účastník neohláseného
verejného zhromaždenia 32-ročný Peter vystrelil niekoľkokrát do
vzduchu. Teraz čelí obvineniu z
prečinu výtržníctva. Polícia zaistila zbraň, ktorá bola pravdepodobne plynová, a poslala ju na expertízu. Po preukázaní viny hrozí
obvinenému trest odňatia slobody
vo výške troch rokov.
NA PÚCHOVSKEJ ULICI vo
večerných hodinách zrazila električka 19-ročnú chodkyňu. Tá
prechádzala po priechode pre
chodcov vedúcom cez električkové koľajisko na červenú, pričom
vošla do jazdnej dráhy električky
jazdiacej von z mesta. Po zrážke
zostala chodkyňa zakliesnená pod
električkou a utrpela ťažké zranenia tváre, hrudníka a panvy.
Vytiahli ju pomocou techniky
Dopravného podniku. U 22-ročného vodiča električky dychovou
skúškou alkohol nezistili. Materiálna škoda vzniknutá na električke je vyčíslená na 500 eur.
NA LEVOČSKEJ ULICI zadržala polícia večer 31-ročného
Michala, ktorý sa chcel vlámať do
firmy, ktorá sa zaoberá distribúciou zdravotného materiálu. Páchateľ zničil dvere a okno, škoda je
vyčíslená približne na 6500 eur.
Mužovi hrozí trest odňatia slobody vo výške 6 mesiacov až 3 roky.
NA BZOVICKEJ ULICI chcela 45-ročná žena spáchať samovraždu skokom z okna. Políciu
vpustila do jej bytu na ôsmom
poschodí jedna z obyvateliek.
Žena sa zamkla v izbe, sadla si na
parapetu okna a kričala, že sa
zabije. Na presviedčanie policajtov nereagovala a komunikovať
nechcela ani so zdravotníkmi.
Policajti vyrazili dvere na izbe a
zachytili ju vo chvíli, keď sa
rukami odtláčala od rámu a telom
už bola vonku. Následne ju odovzdali do rúk lekárom.
(mch)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Na bývalom paláci grófa Leopolda Pálffyho na Ventúrskej
ulici už niekoľko desaťročí
verejnosť klame „pamätná“
tabuľa osadená „bádateľmi“ v
60. rokoch 20. storočia. Mozart v tom objekte nikdy
nebol! Na Hlavnom námestí 7
hovorí iná pamätná tabuľa o
tom, že tam pôsobil skladateľ
klavirista Anton Rubinstein.
na internete sa dnes dá dočítať, že tam dokonca dlhšie žil.
Je to možné, ale nie isté.
Rubinstein tu totiž bol ako hosť
grófa Esterházyho. Rôzni členovia rodiny Esterházy obývali v
roku 1847 minimálne šesť vlastných objektov v meste. Ďalší žili
v nájomných bytoch v palácoch,
ktoré vlastnili ich príbuzní (svokrovci, švagrovia a pod) alebo
iní majitelia. Kto a ako prišiel na
to, že Rubinstein býval práve na
Hlavnom námestí, dnes už ťažko
zistiť. Po druhej svetovej vojne
bolo nevhodné nazývať palác na
Hlavnom námestí menom uhorskej magnátskej rodiny, ktorej
členovia ho používali 150 rokov.
Vybrali mu meno podľa muža
ktorý ho postavil (a vzápätí predal), baróna Kutscherfelda. Keď
bola reč o „ruskom“ (div že nie
sovietskom) Rubinsteinovi, nebolo vhodné umiestniť pamätnú
tabuľu napríklad na fasádu rozpadajúceho sa esterházyovského
paláca na Kapitulskej. Vhodnejší bol objekt na vtedajšom
Námestí 4. apríla.
Približne v tom istom čase sa
definitívne zistilo, že prvý
Lisztov koncert v Prešporku, v
byte grófa Esterházyho, sa uskutočnil vo Wittmannovom paláci
na Ventúrskej. Vo vtedy pomerne zničených (ale ešte jestvujúcich) izbách boli vtedy úrady a
redakcie. Tak ktosi vymyslel, že
Liszt hral na klavíri v rokokovom záhradnom domčeku. Nezmysel. Domček renovovali, ale
autentické priestory (vrátane
schodišťa), kde sa Habsburgovci, Esterházyovci a Liszt pohybovali, bez milosti zbúrali.
V decembri 1839 a v januári
1840 sa Franz Liszt zdržiaval v
Uhorsku. V listoch svojej mi-

Z Bratislavy
do dreveníc
bez elektriky

lenke (a matke svojich troch
detí) Marii d´Agoult do Paríža
spomína aj fakty dôležité pre
Bratislavu. Píše o svojich koncertoch v Redute (stála na mieste prístavby za Operou (bývalým
Mestským divadlom) pri dnešnom Komenského námestí, o
návšteve v šľachtickom kasíne,
o tom, že bol ubytovaný u grófa
Kazimíra Esterházyho, že ho na
večeru pozývali do magnátskych
rodín, z ktorých menuje Batthyányovcov a Károlyovcov.
Samozrejme, že nenapísal adresu bytu či paláca grófa Kazimíra
Esterházyho. Tú vtedy v Prešporku predsa každý poznal.
Kde to však bolo? Na Kapitulskej? V bývalom Aspremontovom paláci? Na dnešnej Panskej
13 (vtedy Dlhej) alebo na Hlavnom námestí (Kutscherfeldov
palác)? Alebo nebodaj v Grassalkovichovskom paláci, ktorý
vtedy tiež patril Esterházyovcom? Kde býval na prelome
rokov 1839/40 čerstvý vdovec
Casimir Nikolaus Leopold Karl
gróf Esterházy?
S veľkou pravdepodobnosťou
možno uvažovať, kam pozval
Liszta na večeru gróf Károly. O
jeho paláci sme už na stránkach
Bratislavských novín písali. Na
prvom poschodí domu na Uršulínskej 6 užíva dnes hlavnú sálu
károlyovského paláca hlavná
architektka mesta. Ide o priestrannú sieň s maľovanou
výzdobou z obdobia okolo roku
1830. Dá sa predpokladať, že
tam podávali večeru, na ktorej sa
zúčastnil Franz Liszt. V roku
2002 tam námestník primátora
prijal vnuka v roku 1914 v Sarajeve zastreleného následníka

trónu Franza Ferdinanda d´Este
a jeho manželky Žófie Chotekovej Dr. Georga Hohenberga a
jeho manželku Eleonoru, rodenú
princeznú Auersperg-Breuner.
Dr. Hohenberg v minulosti
zaujímal významné miesto v
rakúskej diplomacii. Bratislavskú radnicu navštívil v sprievode
vtedajšieho rakúskeho veľvyslanca v Bratislave Dr. Martina
Boldorfa a jeho manželky. V tej
istej sieni bol na návšteve v roku
2004 aj bratislavský rodák Dr.
Thomas Messner (1919), ktorý
bol 27 rokov riaditeľom slávneho múzea Guggenheim v New
Yorku.
Presne sa dá určiť aj objekt, kde
bol Liszt na večeri v rodine grófa Batthyánya. Nanešťastie je
zbúraný. Mohol to byť palác,
ktorý stál medzi dnešnými ulicami Jesenského a Gorkého, presne na mieste, kde sa dnes nachádza redakcia Bratislavských
novín. Dom bol prejazdný, mal
brány z oboch ulíc. Malé nádvorie obkolesovali štyri krídla
paláca. Šikmý pohľad na objekt
vidno na niekoľkých nie veľmi
kvalitných pohľadniciach zo
začiatku 20. storočia. Zachoval
sa pôdorys paláca, ktorý zbúrali
v roku 1934, aby na jeho mieste
vybudovali blok obytných a prevádzkových domov poisťovne
Assicurazioni Generali (teraz
Gorkého ulica 6). Poslednými
majiteľmi domu boli grófovia
Pongrácovci. Na fotografii z
konca 19. storočia z pozostalosti
grófa Mikuláša Pongrácza je to
nízky dom v strede záberu, pred
ktorým stojí koč s konským
záprahom.
Štefan Holčík
FOTO - archív

V roku 1952 sa začalo masové
vysťahovanie nepohodlných
osôb z veľkých miest. Z Bratislavy bolo vysťahovaných 678
rodín, mnohé s viacerými deťmi. Tí, ktorí sa dožili, vlani na
jeseň v Bratislave pri príležitosti 60. výročia spomínali na
Akciu B. Medzi nimi aj Marta
Zatkalíková, rodená Rosová.
„Večer celú našu rodinu vyložili v
Zlatne neďaleko Zlatých Moraviec. Osemčlenná rodina sa mala
nasťahovať k panej, s ktorou si
režim tiež vyrovnával účty. Aj
napriek tomu, že bola majiteľka
chatrného domčeka odcestovaná,
celá rodina sa do domu nemohla
pomestiť. Nábytok nechali na
dvore, kde zhnil. Porozdeľovali si
nás ľudia z dediny. Najmladší súrodenci ostali s mamou, ostatných
si k sebe vzali dedinčania. Len sa
čudovali, čo sa to v tej Bratislave
robí, že takto nechajú napospas
osudu toľko detí,“ spomína pani
Zatkalíková.
Takto to trvalo týždne a mesiace
až prišlo druhé vysťahovanie. Do
neďalekých Jedľových Kostolian,
do drevenice v hore, ďaleko od
dediny, kde prespávali lesníci a
kde nebolo ani vody. Vrátili sa
preto do Zlatna. „Pred Vianocami
v roku 1953 nás prišli skontrolovať, či sme si náhodou nedovolili
opustiť toto nové bývanie. Bývali
sme v Zlatne do roku 1954. Potom sa otec, ktorý predtým robil
úradníka na ministerstve a ovládal
sedem jazykov, zamestnal ako
baník v Prievidzi, kde dostal za
10-ročný kontrakt 3-izbový byt.
„Otec bol desať rokov ako robotník v Amerike. On a ja sme
boli zavretí. Prišli vojenské autá
pred náš rodinný dom, naložili
matku, aj osemročnú sestru.
Všetok nábytok poničili vojaci a
viezli ich až do Klačna, čo bolo
pre vysídlencov z Bratislavy,
Trnavy a okolia. Žili sme tam pri
petrolejovej lampe. Nebola tam
ani elektrika ani voda,“ spomína
Jaroslav Žilák, ktorý väčšinu
života nútene prežil v Trnave.
Pokračovanie nabudúce.
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Vyšla kniha
o bratislavskej
legende na rohu
STARÉ MESTO
Bratislavský okrášľovací spolok a kaviareň Štefánka organizujú vo štvrtok 7. februára
2013 o 17.00 h slávnostný krst
novej knihy Legenda na rohu,
ktorá mapuje minulosť kultovej bratislavskej kaviarne Štefánka na rohu Štefánikovej
ulice a Palisád.
Podujatie je spojené s predajom
knihy a autogramiádou autorov,
ktorými sú Magdaléna Gocníková, Juraj Hradský, Dušan
Kollár, Vladimír Tomčík, Adelberg Hackenberger. Súčasťou
stretnutia, ktoré bude v kaviarni
Štefánka, bude aj debata na
tému Kaviarne starej Bratislavy,
na ktorú prijali pozvanie spisovateľ Ľubomír Feldek, potomok
pôvodného majiteľa Štefánky
Adelberg Hackenberger, syn
básnika Jána Smreka Ivan Čietek a ďalší.
Krst knihy Legenda na rohu je
súčasťou projektu Prešporské večery, ktoré organizuje Bratislavský okrášľovací spolok. Aj tento
špeciálny Prešporský večer je
otvorený pre verejnosť. (bos)

vyjdú o dva týždne
7. februára 2013
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Bratislavčania môžu túto sobotu
pozorovať orliakov morských
ČUNOVO
Bratislavskí v sobotu 26. januára 2013 organizujú pozorovanie majestátnych orliakov
morských na Dunaji s odborným výkladom.
Záujemcovia môžu prísť ku
Galérii Danubiana na Hrušovskej zdrži, kde budú od 9.00 do
14.00 h skúsení ornitológovia.
Okrem orliaka morského bude
možné pozorovať viaceré druhy
rôznofarebných kačíc, ktoré sa
tu vyskytujú iba v zime.
Počas zimných mesiacov sa v
blízkosti Dunaja zdržuje väčšie
množstvo orliakov morských –

charizmatických dravých vtákov
viazaných na vodné prostredie.
S rozpätím krídel až 2,5 m je
orliak morský najväčším domácim dravým vtákom. Často ho
možno vidieť, ako vytrvalo
krúži nad vodnou hladinou, kam
sa spúšťa za potravou – rybami
či vodnými vtákmi. V zime nepohrdne ani zdochlinami a sústreďuje sa najmä na choré a
zoslabnuté jedince.
Na Slovensku hniezdi len ojedinele, počas zimného obdobia sa
však v okolí Dunaja vyskytuje
väčšie množstvo jedincov zo
severnej Európy. Počet zimujú-

cich orliakov morských na Slovensku sa odhaduje na 40 až 100
jedincov.
Každoročne sa v januári uskutočňuje ich medzinárodné sčítanie na slovensko-maďarsko-rakúskom úseku Dunaja. V sobotu
26. januára 2013 sa uskutoční už
12. ročník tejto akcie, na ktorej
sa zúčastňuje približne 50 dobrovoľníkov.
Pre záujemcov o sobotné pozorovanie orliakov morských pri
galérii Danubiana je pripravené
pozorovacie stanovisko. K dispozícii bude odborný komentár
a ďalekohľady.
(brn)

Bratislavu čaká tretí plesový víkend
BRATISLAVA
Bratislava má za sebou už
prvé dva plesové víkendy, keď
bolo podľa zoznamu Kam v
Bratislave dovedna 9 plesov a
bálov. Väčšina z vyše troch
desiatok podujatí tohtoročnej
plesovej sezóny tak Bratislavčanov ešte len čaká.
V piatok 25. januára 2013 bude
10. ples Nadácie Novohradská,
čo ples Spojenej školy Novohradská, teda Zákadnej školy
Košická a Gymnázia Jura Hronca. V ten istý deň bude aj 2. tradičný tanečný ples v DoubleTree
by Hilton Bratislava - ide o ples,
na ktorom, budú znieť čisto
tanečné skladby a tancovať sa

bude viedenský a anglický valčík, tango, foxtrot, quickstep,
jive, čača, samba, rumba, polka,
čardáš.
Väčšina bratislavských plesov
počas tohto víkendu bude v
sobotu 26. januára 2013. Či to už
bude 10. ples Rusínov v Hoteli
Saffron, 2. ples Ružinovčanov v
Dome kultúry Ružinov, 2. ples
Občianskeho združenia Devínska Inak v Istra Centre, 7. račišdorfský bál v Nemeckom kultúrnom dome, 9. gréckokatolícky
ples v Univerzitnom pastoračnom centre, Zamagurské fašiangy v Dome kultúry Zrkadlový
háj alebo 4. betlehémsky ples v
škole na Gercenovej ulici.

Svoje plesy a bály aj tento rok
organizuje samospráva mesta a
samosprávy niektorých mestských častí. Ples už mali Vajnorčania, plesať sa chystajú aj Ružinovčania, Staromešťania, Petržalčania, Račania, Karlovešťania, tradičný Bratislavský bál
chystá aj primátor mesta.
Zoznam všetkých plesov a bálov, ktoré ešte v Bratislave túto
sezónu budú, nájdete na webstránke Bratislavských novín v
sekcii Kam v Bratislave. Pokiaľ
nejaký ples organizujete, alebo o
ňom viete a v našom zozname
ho nenájdete, môžete ho do zoznamu plesov sami bezplatne pridať.
(brn)

1. StarOmestský maškarný bál
od Prešporku k BratisLave

2.2. 2013 19.30
v Radisson BLu CarLton HoteL

ÒFßLQNXM~: MiLan Lasica v sprievode BratisLava Hot Serenaders
C. a K. dychovy komorny orchester 3 UmeLci SLovenského národného divadLa
Kuštárovci 3 Greksa band 3 Starmania
Cena vstupenky pre jednu osobu je 1oo EUR
organizuje:
V spolupráci:

mediálni partneri:

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vstupenky si môÏete zakúpiÈ v pokladnici novej budovy SND Pribinova 17
(vchod z Olejkárskej ul.) alebo v pokladnici historickej budovy SND
info: 0908 966 044

