
Štvrtok 7. februára 2013 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia ����� Ročník XVI. ~ Číslo 3

ZADARMO
Noviny o živote v Bratislave

vychádzajú každé dva týždne 

v náklade 212 000 kusov.

EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228

Vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.,

Gorkého 6, 811 01 Bratislava

Tlačí VERSUS, a.s.

Roznáša CROMWELL, a.s.

REDAKCIA
Gorkého ulica 6

SK-811 01 Bratislava 1

E-mail: redakcia@banoviny.sk

Šéfredaktor: Radoslav Števčík

Telefón: 02 5441 0028 

Fax: 02 5441 6473

Inzercia: 0911 668 469

www.bratislavskenoviny.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

PETRŽALKA
V Ovsišti na Ulici Marie Curie
Sklodowskej v prvý februárový
deň slávnostne otvorili nový
zimný štadión. Ide o výsledok
spolupráce petržalskej samo-
správy, ktorá poskytla poze-
mok, a súkromného investora,
ktorý štadión postavil.
S nápadom prišli traja Petržalča-
nia, ktorí projekt financujú spolu s
rakúskou finančnou spoločnos-
ťou formou úveru. Hokejová hala
je postavená v areáli súkromnej

športovej strednej školy, kde má
prenájom aj Venglošova futbalo-
vá akadémia. Stane sa domov-
ským stánkom nového hokejové-
ho klubu HC Petržalka 2010.
Hala je špecifická zaoblením stre-
chy, podobná je vraj len v Kana-
de. Strecha sa na jednej strane
začína vo výške 7 metrov, na dru-
hej vo výške 3,8 metra.
„Som rád, že v takej ťažkej eko-
nomickej dobe sa nájde investor,
ktorý sa pustí do takéhoto užitoč-
ného verejnoprospešného projek-

tu. Pozitívom je, že sú za ním
mladí petržalskí podnikatelia, a
čo ma rovnako teší, že Petržalka
sa stane centrom dievčenského a
ženského hokeja na Slovensku“,
povedal starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan.
Mestská časť podľa starostu pot-
rebuje viac športovísk a aj preto
sa samospráva pustila do projektu
plavárne, obnovy ihrísk pre star-
šiu mládež a vytvorila podmienky
pre výstavbu ďalšej viacúčelovej
športovej haly. Martina Chudá

V Petržalke otvorili zimný štadión

Petržalčania majú svoj prvý zimný štadión, celkovo v Bratislave už piaty. FOTO -  Lucia Drevická

Štadión je pre

profesionálov

i pre verejnosť
PETRŽALKA
Prvý petržalský zimný štadión
má ľadovú plochu s rozmermi
56 x 26,5 metra, deväť veľko-
kapacitných šatní a jedinečnú
oblúkovú konštrukciu so špe-
ciálnou technológiou chlade-
nia, vďaka ktorej štadión naj-
bližšie tri roky nebudú roz-
mrazovať.
Ľadovú plochu budú využívať
najmä profesionálni športovci,
ale vyhradené hodiny bude mať
aj verejnosť. „Sme veľmi radi, že
Petržalčania budú mať konečne
svoj zimný štadión a zároveň
svoj prvý hokejový klub a už sa
veľmi tešíme na všetkých
malých Petržalských panterov,“
povedal prezident HC Petržalka
2010 Lukáš Machala.
Pre verejnosť sú zatiaľ týždenne
vyhradené štyri hodiny, ak bude
záujem, Machala sľubuje, že ich
rozšíria. Presnú cenu zatiaľ neur-
čili, vstupné pre Petržalčanov
však bude lacnejšie o 15% a pre
držiteľov Bratislavskej mestskej
karty o 10%. 
Na štadióne by malo pribudnúť
multifunkčné fitness centrum,
špeciálny hokejový trenažér a tri-
búna.Náklady na výstavbu prvej
petržalskej hokejovej haly do-
siahli 4 milióny eur. (mch)

Túlavé mačky

bude chytať

Sloboda zvierat
BRATISLAVA
Magistrátna súťaž na nepretr-
žitý výkon vybraných činností
veterinárnej asanácie sa skonči-
la blamážou. Do súťaže na zber,
prepravu a odstránenie tiel
uhynutých zvierat a odchyt
túlavých zvierat na území mes-
ta sa neprihlásil nikto.
Magistrát teda oslovil tri subjekty,
napokon sa rozhodoval medzi
košickou firmou TD, s.r.o., a bra-
tislavskou Slobodou zvierat, ktorá
to pre mesto robila uplynulých 16
rokov.
Napokon sa ukázalo, že odchyt a
karanténu túlavých zviera dokáže
v Bratislave efektívne robiť len
Sloboda zvierat. Košičania síce
ponúkli lepšiu cenu, ale v Brati-
slave nemajú karanténnu stanicu
a nájdené zvieratá chceli voziť do
Košiciach! Nakoniec sa teda
mesto rozhodlo, že podmienky
splnila len Sloboda zvierat. „Ak
chcete, aby si ľudia nemuseli zhá-
ňať psíka na strednom alebo
východnom Slovensku, tak dnes
ste odsúdení na spoluprácu so
Slobodou zvierat,“ uviedol hovor-
ca primátora Ľubomír Andrassy.
Úvahy primátora o mestskom
útulku zvierat zatiaľ nie sú podlo-
žené žiadnou kalkuláciou nákla-
dov na je zriadenie. (brn)
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Neznásilňujte
storočnú dámu,
páni poslanci
Keď mestské zastupiteľstvo pred
rokom rozhodlo, že Starú tržnicu
zverí BKIS, bolo jasné, že súčas-
né vedenie mesta len pokračuje v
tom, čo v minulom volebnom
období dokonalo vedenie bývalé.
Zadusiť aj poslednú iskierku
nádeje, že Stará tržnica bude
môcť slúžiť pôvodnému účelu,
pre ktorý ju predstavitelia tohto
mesta pred 100 rokmi postavili.
Je známe, že ľudia z okolia býva-
lého primátora postupne vytláča-
li zo Starej tržnice trhovníkov, až
zostala celkom prázdna. Potom,
ako im nevyšiel zámer prepojiť
tržnicu s Centrál pasážou a pre-
meniť ju na luxusné nákupné cen-
trum, nechali ju radšej chátrať.
Mestskí poslanci síce v závere
minulého volebného obdobia roz-
hodli, že sa v Starej tržnici má ob-
noviť prevádzka verejného trho-
viska, nové vedenie bratislavskej
samosprávy však tento zámer od-
mietlo a rozhodlo o jej premene
na mestské kultúrne centrum.
Najnovšie chce primátor a časť
poslancov prenajať Starú tržnicu
občianskym združeniam na kul-
túrne a komunitné centrum. Celé
toto snaženie mi, prepitujem, pri-
padá ako znásilnenie. Nadchýna-
me sa, aké úžasné tržnice majú v
Budapešti či vo Viedni, a tú našu
chceme násilne meniť na kultu-
rák. Prečo to neskúsiť s PKO ale-
bo Hurbanovými kasárňami? Ne-
znásilňujte tú storočnú dámu, pá-
ni poslanci. Radoslav Števčík

Hľadajú spôsob,

ako sa vyhnúť

chaosu farieb
RUŽINOV
Zmena vlastníckych vzťahov v
bytových domoch, a potreba
šetriť energie, zmenila tvár síd-
lisk. Šedé paneláky vystriedali
prestrofarebné obytné kvádre.
Odborníci však varujú pred
vizuálnym chaosom, ktorý zate-
pľovanie a farbenie fasád spre-
vádza. Výnimkou nie je situá-
cia, kedy sa farby na susedia-
cich domoch bijú a často si
nesadnú ani farby vchodov.
Nad možnosťami aktívneho ov-
plyvňovania prostredia sa na
návrh poslankyne Tatiany Tomáš-
kovej (SDKÚ-DS) zamýšľajú
poslanci mestskej časti Ružinov.
,,Treba nájsť pravidlá ako majú
sídliská vyzerať. Dnes je to úplný
chaos,“ vysvetľuje Tomášková. 
Výsledkom aktivity samosprávy
bol grant pre skupinu mladých
dizajnerov a architektov. Výsled-
ky zhmotnili v projekte Fasády,
ktorý predstavili verejnosti v
Ružinove. Za ich snahou nie je
určovanie farieb domov, ale skôr
odborná pomoc ľuďom, ako si
spraviť svoje prostredie krajším. 
Riešitelia projektu odporúčajú
zamerať pozornosť na farebné
stvárnenie prvkov fasád ako sú
balkóny, schodiská, ostenia okien,
vchody a ich striešky. Tieto by
mali byť výrazne pastelové a pri
veľkých plochách odporúčajú
neutrálnejšie farby. Takýto prístup
môže, okrem estetiky, ovplyvniť
aj celkovú cenu fasády. Sýte farby
bývajú spravidla drahšie. 
Ľudia zo zateplených domov
nemusia mať obavu, že ich niekto
začne tlačiť do zmien. ,,Vnímam
to tak, že je päť minút po dvanás-
tej. Mnoho domov už zateplených
je,“ hovorí zástupca starostu
Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-
DS). Vzhľadom na použité mate-
riály však možno predpokladať,
že problém sa o niekoľko rokov
vráti. ,,Začal som zbierať podpisy
pod výzvu pre ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja a zároveň pre poslancov
Národnej rady, aby prijali novelu
stavebného zákona, ktorá umožní
obciam regulovať farebné stvár-
nenie fasád,“ dodáva vicestarosta
Buocik. Ervín Kročan

STARÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo má vo
štvrtok rozhodnúť o návrhu
primátora na prenájom Starej
tržnice za účelom realizácie
projektu Mestské centrum –
Stará tržnica, ktorý predložili
viaceré občianske združenia.
Mestskí poslanci majú o
tomto návrhu rozhodovať aj
napriek tomu, že na posled-
nom zasadnutí mestskej rady
tento návrh nezískal podporu
väčšiny prítomných členov.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý) sa rozhodol uprednostniť
jeden projekt využitia Starej
tržnice pred inými. Pritom len
vlani mestské zastupiteľstvo zve-
rilo túto storočnú Národnú kul-
túrnu pamiatku do správy Brati-
slavského kultúrneho a informač-
ného strediska.
Proti netransparentnému prenáj-
mu Starej tržnice sa z vedenia
mesta vyslovil len námestník pri-
mátora Ján Budaj (Zmena zdola
DÚ). „Opäť sa vraj má vrátiť
prax, kedy sa má mestský maje-

tok predať, alebo prenajať na
desiatky rokov bez súťaže. Ne-
podporoval som také postupy v
minulosti a nepodporujem ani
dnes,“ vyjadril sa o návrhu na 17-
ročný prenájom Starej tržnice.
Projekt Aliancie Stará tržnica na
premenu tržnice na kultúrne a ko-
munitné centrum, pritom nie je
jediný, ktorý uvažuje s využitím
tohto objektu. Revitalizačný pro-
jekt vypracovali aj spoločnosti
Guarant International, s.r.o., a In-
tercatering, s.r.o. Ich projekt počí-
ta s revitalizáciou tržnice na kul-
túrno-spoločenské centrum a vy-

užívať ho najmä na rozvoj kon-
gresovej turistiky. Na rozdiel od
projektu Aliancie, ktorý nepočíta
so žiadnym nájomným, konku-
renčný projekt sľubuje za ob-
dobie 15 rokov príjem pre mest-
ský rozpočet až 750-tisíc eur! 
Pokiaľ by primátor a mestské
zastupiteľstvo vyhlásili ideovú
alebo obchodnú súťaž na prená-
jom a budúce využitie Starej trž-
nice, nie je vylúčené, že by sa
mohol objaviť ešte zaujímavejší
a životaschopnejší projekt, ako
ponúka protežovaná Aliancia
Stará tržnica. (pol)

Prenajmú bratislavskí poslanci 
Starú tržnicu bez súťaže a zadarmo?

BRATISLAVA
Mestský kamerový systém v
poslednej dobe veľmi nepomá-
ha pri riešení priestupkov a zlo-
činov v uliciach Bratislavy.
Vyskytli sa preto pochybnosti o
jeho funkčnosti. Podľa našich
informácii by to malo súvisieť s
vlaňajšou zmenou správcu ka-
merového systému. Ten údajne
nenahráva záznam z kamier a
tie sa vraj nedajú otáčať.
Správcom mestského kamerové-
ho systému v Bratislave od jeho
vybudovania v roku 2000 až do
novembra 2012 bola nitrianska
firma Morez, s.r.o. „Mesto vlani
vypísalo súťaž, ktorej sme sa
nezúčastnili, lebo máme pochyb-
nosť či môže obstarávateľ vypí-
sať súťaž na predmet zákazky,
ktorý mu nepatrí na 100%,“ uvie-
dol riaditeľ spoločnosti Morez
Dušan Repa. Podľa jeho slov
totiž Morez nie z vlastnej vôle
vybudoval optické siete, ktoré
využíva mestská polícia. „Ide o

hlavné siete bez ktorých kamero-
vý systém, ale aj celá prevádzka
mestskej polície bude paralizova-
ná. Doteraz neboli vysporiadané,
aj keď sme to viackrát žiadali,“
uviedol Repa. Inými slovami,
bratislavská samospráva nie je
vlastníkom celého mestského
kamerového systému. Nie je
preto vylúčené, že niektoré jeho
časti nie sú po zmene správcu
plne funkčné. Súťaž na servis a
opravy mestského kamerový sys-
tém vlani vyhrala bratislavská
spoločnosť Nope, a. s. Tá spravu-
je kamerový systém od novemb-
ra 2012.
Z Mestskej polície Bratislava nás
informovali, že vzhľadom k
tomu, že mestský kamerový sys-
tém hlavného mesta je v činnosti
od roku 2000, z času na čas sa
vyskytne technický problém.
„Nie je nám známe, že by bol
nefunkčný,“ tvrdí hovorca mest-
skej polície Peter Pleva. Ak polí-
cia podľa neho nevyužije kame-

rové záznamy pre účely trestného
či priestupkového konania, sú v
zmysle zákona o ochrane osob-
ných údajov po siedmych zmaza-
né.
„Ja nemám oficiálne žiadnu
informáciu o nefunkčnosti kame-
rového systému,“ uviedol Repa,
ktorý dodal že náčelníčka polície
ho informovala, že kamerový
systém je plne funkčný. „K tech-
nickému stavu kamerového sys-
tému nemám oprávnenie sa vyja-
drovať,“ uviedol predseda pred-
stavenstva a riaditeľ spoločnosti
Nope, a. s., Peter Novák.
Nedávne prípady krádeže nulté-
ho kilometrovníka spod Michal-
skej brány či železných roštov
okolo kmeňov stromov na Franti-
škánskom námestí a Námestí
SNP však kamerový systém ne-
pomohol vyriešiť. V jednom prí-
pade vraj kamera nemala dosah
až pod Michalskú bránu, v dru-
hom vo výhľade na páchateľa za-
vadzali koruny stromov. (mch)

Mestský kamerový systém údajne
nefunguje, mestská polícia to popiera

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

Hovorí sa, že „kto má zlato, má penia-
ze“. A že je to pravda, dokazujú aj deji-
ny: V priebehu 10 rokov vzrástla hod-
nota jednej unce zlata o viac než 500
percent! Spolu s kurzom zlata, priro-
dzene, vzrástla aj hodnota starých
šperkov, zlomkového zlata, roztrhnu-
tých retiazok, príliš malých prsteňov –
šperkov od bývalého priateľa alebo
pokladov zdedených po starých rodi-
čoch. 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 samo-
zrejmosťou férové a denne aktualizo-
vané ceny a seriózna a transparentná
realizácia obchodu. Práve v posled-

nom čase sa čoraz viac objavujú
poštou zasielané reklamy rozličných
nákupcov zlata, v ktorých však vo väč-
šine 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 aktuali-
zovaná a férová štruktúra ceny je pre
nás rovnako dôležitá ako transparent-
ná realizácia obchodu a dobré pora-
denstvo pre zákazníkov. Množstvo
zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú len
na základe odporúčania iných, doka-

zuje, 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 zodpove-
dá množstvu starých zlatých šperkov,
ktoré sa doma povaľuje takmer každé-
mu. Naši zákazníci sú vždy prekvape-
ní, koľko môžu u Goldparty dostať za
„… tie staré veci …“! 
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna
realizácia obchodu, žiaľ, nie sú samo-
zrejmosťou u všetkých nákupcov zlata,

potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z
Bratislavy 1: „Najprv som bola u jedné-
ho 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 om-
noho nižšiu sumu, než mi povedal
predtým, pričom bola nižšia ako suma,
ktorú by som dostala od Goldparty. Vý-
hovorkám nákupcu som neverila a išla
som naspäť do Goldparty, kde som zla-
to 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. Za-
mestnanci 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 špe-
ciálnych 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 transparent-
nú 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 mobil-
ného výkupu zlata získala najlepšie
známky a zožala mnoho chvály aj za
transparentnú realizáciu obchodov a
veľmi dobré poradenstvo.

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 11. februára 2013 v Technopole na
Kutlíkovej ulici 17 (Petržalka) a 12. a 13. febuára 2013 v Hoteli
Tatra na Námestí 1. mája 5 (Staré Mesto).
Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html

alebo info@goldparty.at

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

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 pre-
dať 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.

Palisády sú

prepchané

autami
STARÉ MESTO
Problém s parkovaním majú
Bratislavčania v každej časti
mesta. Inak to nie je ani na Pa-
lisádach, kde sú chodníky ob-
sadené zaparkovanými auta-
mi. Chodci často nemajú mož-
nosť prejsť, o mamičkách s
kočíkmi už ani nehovoriac.
Mestská polícia tvrdí, že problé-
mu parkovania áut v tejto časti
mesta venuje zvýšenú pozor-
nosť, pretože úzke a strmé ulice
sú problémom aj bez áut na
chodníkoch.
„Len vlani tu naše hliadky rieši-
li 195 rôznych dopravných prie-
stupkov,“ povedal hovorca
Mestskej polície Bratislava Peter
Pleva. Okrem blokovania chod-
níkov policajti zaznamenali nap-
ríklad aj státie vozidiel na priec-
hodoch pre chodcov či na zas-
távkach MHD. „Väčšinu poru-
šení, až 151, bolo zistených
vlastnou činnosťou policajných
hliadok,“ dodal Pleva. (mch)

BRATISLAVA
Od 1. marca 2013 sa v Brati-
slavskom kraji spúšťa toľko
očakávaný projekt Bratislav-
skej integrovanej dopravy. Pôj-
de o jeho prvú etapu a testova-
ciu prevádzku. Cestujúci si
budú môcť kúpiť predplatné
cestovné lístky s územnou plat-
nosťou pre Bratislavu a okres
Malacky. Platiť budú u všet-
kých dopravcov  zapojených do
integrovaného systému - Do-
pravného podniku Bratislava,
Slovak Lines, Železničnej spo-
ločnosti Slovensko a RegioJet.
Bratislavčania si budú môcť od
marca kúpiť predplatný cestovný
lístok (električenku) ako doteraz,
ale cestovať budú môcť na území
mesta aj osobnými a zrýchlený-
mi vlakmi Železničnej spoloč-
nosti a RegioJet a prímestskými
autobusmi Slovak Lines. V
rámci časovej platnosti elektri-
čenky môžu v rámci Bratislavy
prejazdiť neobmedzený počet
jázd. Doteraz si museli pri kaž-

dom nastúpení zakúpiť cestovný
lístok.
„Cena integrovaného cestovného
lístka bude v Bratislave rovnaká
ako dnes. Pri cestách na Záhorie
si Bratislavčania môžu kúpiť
kombinovaný lístok s platnosťou
pre Bratislavu a príslušné zóny na
Záhorí,“ uviedla pre Bratislavské
noviny riaditeľka odboru doprav-
nej integrácie Bratislavskej inte-
grovanej dopravy, a.s., Zuzana
Horčíková.
Koncom roka sa pripravuje spus-
tenie druhej etapy Bratislavskej
integrovanej dopravy, keď sa roz-
šíri aj na okresy Pezinok a Senec.
Otvorená zostáva otázka, kedy
budú v rámci integrovanej dopra-
vy platiť aj jednorazové papiero-
vé cestovné lístky. To je podmie-
nené nákupom nových označova-
čov pre Železničnú spoločnosť a
Dopravný podnik. Župa aj mesto
pripravujú súťaže na nákup  ozna-
čovačov. Keď sa kúpia a nainšta-
lujú aj do vlakov a vozidiel brati-
slavskej MHD, verejná doprava v

rámci kraja bude integrovaná v
plnom rozsahu.
Cieľom integrácie dopravy je
eliminovať duplicitné spoje rôz-
nych dopravcov na tej istej trase.
Snahou mesta a župy je prefero-
vať koľajovú dopravu, to zna-
mená, že na trasách, kde jazdia
vlaky alebo električky, budú
utlmované autobusové spoje.
„Na základe skúseností z Brna
predpokladáme, že v prvej fáze
bude integrovaný predplatný
cestovný lístok využívať 40 per-
cent cestujúcich. Očakávame, že
cestujúcich bude potom postup-
ne pribúdať,“ prezradila Z. Hor-
číková.
Električenky pre študentov a dô-
chodcov budú naďalej stáť polo-
vicu, s 50-percentnou zľavou
budú po novom jazdiť aj zdra-
votne ťažko postihnuté osoby
(ZŤP). Cestujúci nad 70 rokov
už nebudú môcť jazdiť celkom
zadarmo, ale za evidenčné ces-
tovné, ktoré by malo byť na rok
17 eur. (ado)

Od marca bude električenka platiť aj
vo vlaku a prímestských autobusoch

Raz do mesiaca

budú múzeá a

galérie zadarmo
BRATISLAVA
Uplynulú nedeľu 3. februára
2013 boli prvýkrát bezplatne
otvorené expozície múzeí a
galérií, ktoré patria pod minis-
terstvo kultúry.
V Bratislave bol najväčší záujem
o návštevu Slovenského ná-
rodného múzea na Vajanského
nábreží a expozície Historického
múzea na Bratislavskom hrade.
Každú prvú nedeľu v mesiaci
budú odteraz bezplatne otvorené
štátne múzeá a galérie nielen v
Bratislave, ale na celom Slo-
vensku. (brn)
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Akí sme my

Bratislavčania?

Veru rôzni
LIST ČITATEĽA
Deň prvý: autobus MHD, plne
obsadený, len vedľa mladej
dievčiny je voľné miesto, kde
leží jej malá kabelka. Slušne
potichu ju požiadam, „slečna
dovolíte aby som si sadla?“
Odpoveď: „Nie čakám kama-
rátku.“ Mám 79 rokov, choré
kĺby. Stratím reč, odídem od
nej ďaleko dozadu. 
Keby som prehovorila, počula by
som, že mám ísť do hrobu, alebo
si trhnúť nohou? Nechcem to po-
čuť, tak postojím. Uvažujem,
prečo je taká surová? Možno za
to nemôže, nikto jej nepovedal o
empatii, slušnosti. Kto je na vine?
Rodina, spoločnosť, škola?
Deň druhý: Pre poľadovicu som
sa zaviezla do centra mesta taxí-
kom, na Kozej ulici som zaplati-
la, a vystúpila na zľadovatenú
cestu, pričom som si peňaženku
vložila do kabelky. Šla som do
knižnice a na schôdzu seniorov.
Počas nej som mala telefonát z
polície, že sa našla moja peňažen-
ka s odnosom 111 eur a mám si
pre ňu prísť na políciu na Ler-
montovovu ulicu. Tam mi peňa-
ženku odovzdali, nechýbal ani
cent, a oznámili mi, meno a číslo
mobilu poctivej nálezkyne.
Poďakovala som sa jej, odmenu
odmietla, a bola rada, že sa mi pe-
niaze vrátili. Kto tu bol „na vi-
ne“? Rodina, škola, viera, ľudská
poctivosť a slušnosť? Nemám
štatistiku, koľko nás je ako slečna
z autobusu, a koľko poctivých,
slušných. Bolo by dobré, keby
prevažovali tí druhí. Všetci, pre
to môžeme niečo urobiť, dnes a
každý deň a na každom mieste.
Moje uznanie patrí aj policajtom ,
ktorí boli ku mne veľmi slušní.

MUDr. Maja Šteruská,
Dúbravka

To tu nemá kto

upratať ulice a

odhrnúť sneh?
LIST ČITATEĽA
Zdá sa, že snehovú kalamitu
máme túto zimu za sebou. To,
čo sme zažívali niekoľko dní v
Bratislave, nepamätám aspoň
20 rokov. Kedysi však boli od-
hrnuté nielen cesty, ale poriad-
ne od snehu a ľadu očistené aj
chodníky. Pýtam sa, kde sú tí,
ktorí by mali čistiť chodníky a
priechody pre chodcov? To tu
už fakt nemá kto urobiť poria-
dok na uliciach a odhrnúť
sneh?
Dnes je veľmi módne vyhovárať
sa, že nie sú peniaze. Pokiaľ si
pamätám a mám veru dosť ro-
kov, nikdy nebolo peňazí dosť.
Pravdou je, že v Bratislave bý-
vajú zimy mierne. Také, ako sme
zažili tento rok, bývajú naozaj
výnimočne. To však neznamená,
že sa pre neschopnosť niekoho
zodpovedného zorganizovať po-
riadne zimnú službu, budeme
brodiť haldami snehu.
Hlavne, že mestské odhŕňače vy-
čistili cesty a sneh nahrnuli ku
krajnici. Nenašiel sa však už nik-
to, kto by prišiel s lopatou v ruke
a odhádzal sneh z priechodov pre
chodcov. Hanbil som sa ako pes,
keď som videl staré ženy a mladé
mamičky s kočiarmi brodiť sa
metrovými závejmi. A pritom by
stačilo tak málo. Dve zdravé
ruky a do nich jednu lopatu.
Snehová kalamita len ukázala to,
čo v lete nevidíme. To, že ulice
sa poriadne nečistia, neupratujú.
Po väčšinu roka to za nás urobí
dážď a vietor, uprace, resp.
spláchne a odveje tu špinu. Keď
však napadne sneh, vietor nepo-
môže, iba ak to ešte zhorší.
Obávam sa, že sa z toho opäť
nepoučíme a budúcu zimu to
dopadne presne rovnako isto.

Richard Zetker, Bratislava

Na Námestí SNP vystriedala
Bagl´s nová talianska reštaurá-
cia Ristorantino MILLE BACI,
čo v preklade znamená tisíc
bozkov. Ide skôr o rodinný pod-
nik, ktorý je taliansky nielen
kuchyňou, ale aj svojou atmos-
férou.
Otvorené majú šesť dní v týždni
od 10.00 do 15.00 h a potom od
18.30 do 22.00, resp. 24.00 h. V
nedeľu majú otvorené len na ob-
jednávku. Interiér pripomína tro-
chu starožitníctvo či vetešníctvo -
mobiliár všetkého druh, každý
kus nábytku je iný, spravidla sta-
rožitný, je tu však aj starožitný
stôl s umakartovou doskou. Na
poličkách komunistické knihy
ako Stalinove Otázky leninizmu,
pôsobia trochu nepatrične.
Kuchyňa je súčasťou interiéru, pri
plnom výkone preto cítiť vône a
pachy v celom priestore.  V sute-

réne je ďalší priestor, tam však
hostí púšťajú až keď je hore plno.
Aj keď sa to nezdá, celková kapa-
cita hore aj dole je až 40 miest.
Nás však vždy zaujíma najmä
jedálny lístok a ako podľa neho
varia. V ponuke tu nemajú príliš
veľa jedál. Predjedlá (všetky za
7,50 €), jedna polievka denne,
cestoviny ako primi (10 €), rizotá
(10 €)a tagliata, čižeb rezané teľa-
cie steaky (18 €).
Z predjedál sme si dali bresaolu
plnenú marinovanými dubáčikmi
v košíčku z grany. Súčasťou je-
dálneho lístka je aj slovníček
talianskych výrazov ako bresaola
(konská šunka), bigoli (benátska
cestovina podlhovastá) a ďalšie.
Polievku sme si dali hríbovú z
denného menu, ktoré tu ponúkajú

za 4, resp. 5 €. Za polievku nám
účtovali 1 €.
Špecialitou podniku sú vraj kré-
mové rizotá, tak sme si dali rizoto
s pistáciovým krémom, korian-
drom a slameným vínom Pantel-
lerie. Bolo fakt vynikajúce. Určite
chutné by bol aj tagliata (rezaný
steak) na rozmaríne so zemiakmi
z panvičky, keby mäso nebolo
vlažné až studené. Išlo zrejme o
daň za horúce rizoto, s tým by
však mal kuchár pri príprave väč-
šej objednávky počítať.
Mille Baci je malé, ale veľmi
útulné a príjemné. Varia tu vyni-
kajúco, aj keď nie vždy dokonale.
Obsluha je bezprostredná a veľmi
milá. Určite sa sem ešte vrátime.
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Tisíc bozkov na taliansky spôsob

Prakticky už vyše 20 rokov
radím spotrebiteľom ako pos-
tupovať pri reklamáciách tova-
rov a služieb. Málokedy sa sta-
ne, že mi niekto „zaplatí“ vati-
kánskou menou (Pán Boh
zaplať!). Po pravde povedané
to ani od nikoho neočakávam -
i keď to z času na čas poteší.
V čase, keď sme zakladali Fórum
spotrebiteľov som sa domnieva-
la, že naša činnosť bude po pár
rokoch zbytočná. Bol to omyl,
pretože dnes je spotrebiteľ bez-
radnejší ako pred rokmi. Legisla-
tíva, ktorá má chrániť jeho práva,
je akási podivná. Vždy, keď sa
prejaví nejaký škandál, je tenden-
cia reagovať zmenou v zákone o
ochrane spotrebiteľov. Výsled-
kom je, že sa v rôznych dopln-
koch už ani divá sviňa pomaly
nevyzná. 
Stále je však v zákone veta, že ak
sa spotrebiteľ s obchodníkom

alebo poskytovateľom služby
nevie dohodnúť, je kompetentný
rozhodnúť súd. Výsledok? Kto sa
pôjde súdiť pre pár desiatok eur?
A to veľmi dobre vie aj obchod a
poskytovatelia služieb! Ba aj
orgán, ktorý by mal spotrebiteľo-
vi pomôcť, sa môže na základe
tejto vety „vyzuť“ zo snahy viac
sa angažovať v prospech slabšie-
ho, teda spotrebiteľa. Pritom pár
desiatok eur (napríklad za obuv,
ktorá sa po niekoľko mesiacov
rozpadne), rozhodne nie je „pár
šupov“ pre nízkopríjmové rodiny
alebo dôchodcov.
Rozhodne to však nie sú kauzy,
za ktoré by sa dali získať politic-
ké body napríklad v našom slo-
vutnom parlamente, kde z tých
150 dobre platených poslancov
niektorí hádam ani za niekoľko

období ešte nestihli ani otvoriť
ústa, nieto ešte niekomu v praxi
pomôcť. Vlastne celú ochranu
spotrebiteľov elegantne prehodili
na plecia občianskych združení.
A ako inak, ako to robia so samo-
správou: kompetencie sú vaše,
ale peniaze na ich vykonávanie si
zožeňte kde viete! 
A tak je vlastne spotrebiteľ pone-
chaný sám na seba, pretože za-
darmo je ochotný pracovať a
poradiť málokto. Koniec-koncov
aj ja to robím iba preto, že mi je
ľúto nepomôcť, keď ma to stojí
iba čas. Prečo to píšem? Aby sa
na mňa nehnevali tí, ktorí mi
nechajú odkaz, kam im mám
zavolať. Je mi ľúto, ale musia to
skúšať tak, aby ma pri telefóne
zastihli. V opačnom prípade by
mi totiž vznikali náklady, ktoré
môj starodôchodcovský príjem
neutiahne. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľa

Zadarmo je ochotný poradiť málokto

“Telo potrebuje jemnú starostlivosť”       

ZÁPIS DO KURZOV JOGYKURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA 

0908 127 5370908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk

JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

ZÁPIS DO KURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA 

0908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk

JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava
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OLO muselo

pre kalamitu

obmedziť odvoz
Mestská spoločnosť Odvoz a
likvidácia odpadu, a.s., (OLO)
musela v čase snehovej kala-
mity obmedziť odvoz komu-
nálneho odpadu z niektorých
častí mesta. Smetiarske vozid-
lá sa totiž pre neodhrnutý sneh
nedostali ku kontajnerom.
Pretrváva názor, že starosť o
komunálny odpad končí pre
vlastníkov nehnuteľností vysy-
paním smetí do kontajnera.
Opak je však pravdou, vlastníci
sú povinní starať sa o poriadok v
okolí kontajnerových stojísk, ale
aj o prístup ku kontajnerom.
Problém dostať sa ku kontajne-
rom mali vozidlá OLO v niekto-
rých lokalitách v Dúbravke,
Lamači, Karlovej Vsi a tiež v
kopcovitých terénoch v Rači, na
Kramároch a Kolibe.
„OLO má v Bratislave rozmiest-
nených 53 900 zberných nádob a
je povinnosťou ich používateľov
zabezpečiť, aby boli dostupné,“
upozorňuje OLO. (brn)

STARÉ MESTO
Na Pribinovej ulici smerom od
nákupného centra Eurovea k
Mostu Apollo pribudli na časti
chodníkov po oboch stranách
ulice osadené zábrany. Zaují-
malo nás, či ide o aktivitu
mesta, ktoré tu chce vybudovať
cyklotrasu.
„Stĺpiky osadené na chodníku na
Pribinovej ulici nesúvisia s pripra-
vovanou cyklotrasou, ale so sna-
hou vytvoriť lepšie podmienky
pre chodcov,“ uviedla Martina
Halušková z referátu mediálnej
komunikácie magistrátu. Samo-
správa si totiž myslí, že motoristi
majú k dispozícii dosť parkova-
cích miest v okolí, a preto nie je
potrebné, aby uberali priestor
peším. Škoda len, že zábrany
neosadili po celej dĺžke Pribino-
vej, ale len na približne polovici
ulice. Chodci totiž chodia od
Eurovey až po Most Apollo.
„Samospráva mesta preferuje
budovanie obojsmernej segrego-
vanej cyklotrasy v pravom jazd-

nom pruhu, mimo priestoru áut aj
chodcov,“ uviedla Halušková.
Vybudovanie  cyklotrasy v tejto
lokalite si preto vyžiada menšiu
zmenu v organizácii dopravy a
drobné stavebné úpravy. Po zrea-
lizovaní projektu tak budú mať
všetci účastníci cestnej premávky
oddelený a bezpečný priestor. 
O úseku cyklotrasy od novej
budovy SND po Most Apollo
rokovala aj komisia pre cyklistic-
kú dopravu. Tá vzniesla niekoľko

pripomienok, ktoré sa zapracová-
vajú do projektu. Po jeho úprave
prerokuje projekt operatívna
dopravná komisia a po odsúhlase-
ní Krajským dopravným inšpek-
torátom sa môže pristúpiť k
samotnej realizácii. Halušková
prezradila, že nie je vylúčené, že
sa tak stane ešte v tomto roku.
Následne po vybudovaní cyklo-
trasy stĺpiky z chodníka na Pribi-
novej ulici odstránia. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

Na časti Pribinovej ulice pribudli 
na chodníkoch zábrany pred autami

Za dva roky

bolo vydaných

45-tisíc kariet
BRATISLAVA
Od vydania prvej Bratislav-
skej mestskej karty uplynuli
dva roky. Za ten čas bolo vy-
daných takmer 45-tisíc kariet.
Najviac ich Bratislavčania vy-
užívajú ako električenku s 10-
percentnou zľavou na MHD.
Mestská karta okrem toho po-
núka 20-percentú zľavu v
mestských športových a kul-
túrnych zariadeniach.
S myšlienkou Bratislavskej mest-
skej karty prišiel bývalý primátor
Andrej Ďurkovský. Samospráva
na projekte pracovala niekoľko
rokov, na konci volebného obdo-
bia bol pripravený na spustenie.
K tomu napokon došlo začiat-
kom januára 2011.
Mestskú kartu vydávajú banky,
do projektu sa za dva roky zapoji-
lo šesť bankových inštitúcií.
Tento rok majú zľavy poskytnúť
aj Slovenské národné divadlo,
Slovenské národné múzeum a
Slovenská národná galéria. (brn)

Prostredníctvom projektu Vráť-
me knihy do škôl chce Brati-
slavská župa v spolupráci s
internetovým kníhkupectvom
www.abcknihy.sk a vydavateľ-
stvom IKAR podporiť záujem
mládeže o čítanie a ukázať, že
knihy sú podstatnou súčasťou
života a vzdelávania mladých.
„Myslím si, že z projektu sa stáva
veľmi pekná tradícia. Snažíme
sa motivovať deti a tínedžerov k
tomu, aby si knihy prečítali, aby
sa k nim vracali, pretože čítanie
je nielen dobrou formou vzdelá-
vania, ale aj spoznávania sveta
ako takého,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo.
Vlani sa do prvého ročníka pro-
jektu zapojili študenti z celého
Slovenska s vyše sedemsto prí-
spevkami. Stredných škôl v
pôsobnosti BSK sa zapojilo 21,
poslali spolu 212 príspevkov.
„Minulý rok to boli stovky prí-
spevkov z celého Slovenska. Vyše
dvesto bolo z našich škôl v rámci

Bratislavskej župy. Ohlas bol
obrovský, a keďže vždy chceme,
aby ďalší rok bol lepší ako ten
predošlý, tak verím, že to možno
nebudú len stovky, ale možno
tisícka,“ doplnil župan.
Do druhého ročníka projektu sa
do konca marca môžu zapojiť štu-
denti stredných škôl z celého Slo-
venska, ktorí sa zaregistrujú na
stránke www.abcknihy.sk a v čase
konania súťaže prečítajú aspoň
jednu knihu podľa vlastného
výberu. Podmienkou na zaradenie

do súťaže je zaslanie textu v roz-
sahu minimálne pol normostrany,
v ktorom má študent vysvetliť,
prečo si danú knihu vybral a čo
mu jej prečítanie prinieslo. Druhý
ročník projektu prináša aj novin-
ku – cenu Knižný Anjel 2013.
Ním sa môže stať dospelá osoba –
knihovník či učiteľ –, ktorá u ško-
lákov podporuje záujem o čítanie.
Viac o projekte Vráťme knihy
do škôl možno získať na web-
stránkach www.region-bsk.sk a
www.abcknihy.sk.

Bratislavský samosprávny
kraj v spolupráci s Brati-
slavským kultúrnym a in-
formačným strediskom za-
bezpečili chlieb pre nezisko-
vú organizáciu Depaul Slo-
vensko. Ľuďom bez domova
v nocľahárni organizácie na
Ivánskej ceste v Bratislave
poskytli šesťdesiať pecňov.
„Naši študenti v SOŠ Farského
v Petržalke napečú chlieb na ví-
kend a náklady bude znášať sa-
mosprávny kraj,“ povedal pred-
seda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.
„Ide o núdzovú situáciu a bu-

deme s partnermi hľadať trva-

lejšie riešenie,“ povedal Vladi-
mír Grežo, riaditeľ BKIS. 
Nezisková organizácia Depaul
Slovensko ohlásila akútny stav
nedostatku potravín. Ten sa týka
okrem iného nedostatku chleba,
ktorého denne spotrebujú tri
desiatky. Pred niekoľkými dňa-
mi organizácii vypadol sponzor,
ktorý potraviny zaobstarával. Na
túto skutočnosť reaguje BKIS
spoločne s BSK. Podľa Freša sa-
mosprávny kraj zváži v tomto
prípade aj trvalejšiu pomoc mi-
nimálne počas zimy. Chlieb, kto-
rý doviezli do organizácie, za-
bezpečil základnú potravinovú
pomoc na tri dni.

Odštartoval druhý ročník župného

projektu Vráťme knihy do škôl
Župný chlieb pre Depaul 



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK



BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2013 8-9

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Záhorská Bystrica patrí k men-
ším bratislavským mestským čas-
tiam, ktoré majú zrejme aj menej
problémov, ako tie väčšie. Či je to
naozaj tak, na to sme sa spýtali
starostu Záhorskej Bystrice Joze-
fa KRÚPU (SDKÚ-DS).
- Záhorská Bystrica patrí k menším
mestským častiam, to však nezna-
mená, že má menej problémov.
Menšie mestské časti sú špecifické
v tom, že starosta tú pozná osobne
väčšie množstvo ľudí. Tým pádom
poznám detailne aj väčšie množ-
stvo menších problémov, ktoré ako
starosta riešim. Je to výhoda aj
nevýhoda. Riešim konkrétne pro-
blémy konkrétnych ľudí. Naprík-
lad problémy s čistením ulíc,
dodávkou elektriny, odvozom
odpadu alebo odpratávaním snehu.
Vzťah občana a samosprávy je
oveľa osobnejší ako vo väčších
mestských častiach. Starosta men-
šej mestskej časti nerieši až tak
často veľké politicko-samosprávne
témy, ale dennodenne rieši množ-
stvo malých problémov.
Aké problémy ste teda riešili
uplynulé dva roky, odkedy ste sa
stali starostom Záhorskej Bystri-
ce?
- Spoločne s mojimi poslancami
sme si ešte v rámci volebného pro-
gramu stanovili hlavné problémy,
ktoré sme chceli riešiť. Keď som
teraz v polovici volebného obdobia
rekapituloval, zistil som, že sa nám
časť z toho podarilo urobiť. Priori-
tou bolo aj zriadenie sociálneho ta-
xíka, ktorý funguje v rámci novo-
zriadenej neziskovej organizácie
Bystrický prameň. Ide o spoločný
projekt samosprávy a miestnej far-
nosti, ktorý je určený sociálne slab-
ším a pohybovo menej zdatným
občanom. V oblasti školstva sme
splnili sľub zmeniť vedenie základ-
nej školy, pretože mnohí rodičia
boli s bývalým vedením nespokoj-
ní. Urobili sme výberové konanie
na riaditeľa školy a nová pani riadi-
teľka už vyše roka vedie našu zák-
ladnú školu. V škole sme zrekon-
štruovali tri odborné učebne, v ma-
terskej škole sa nám podarilo zre-
konštruovať jednu triedu. V týchto
dňoch sa v škole menia vchodové
dvere, rýny a dažďové zvody.
Opravili sme aj školské ihrisko s

umelou trávou. Keďže sa Záhorská
Bystrica omladzuje, pripravili sme
projekt rozšírenia materskej školy.
Keďže na jeho realizáciu momen-
tálne nemáme financie, tak sme
finančne podporili vznik cirkevnej
materskej školy pri miestnej fare ,
ktorá čiastočne rieši problém s
nedostatkom miest. Vlani sme za-
čali s rekonštrukciou dvoch ciest –
Záhumenská ulica je už dokončená
a s Trstínskou budeme pokračovať
hneď, ako prestanú mrazy. Toto
všetko boli investície výlučne z
vlastných zdrojov. Za dôležité po-
važujem, že sme skrášlili koniec
Pútnickej ulice pri Grmolizskom
potoku, kde je prechod zo Záhor-
skej Bystrice do Mariánky. Keďže
tadiaľ často jazdili nákladné autá,
vylúčili sme tu automobilovú dop-
ravu a vznikla do príjemná oddy-
chová pešia zóna. Na Strmých
vŕškoch sme dokončili verejné
osvetlenie. Mojou ambíciou je, aby
sa v Záhorskej Bystrici stavali len
rodinné domy, a aby sme mali aj
dobrú infraštruktúru. Či už ide o
chodníky, dobré cesty a aby sme sa
o ne dokázali aj starať. Zvýšili sme
tiež informovanosť občanov pro-
stredníctvom novej webstránky a
dvojmesačníka Naša Bystrica,
ktorý sme začali vydávať. Navyše
sme nadviazali družbu v Rakúsku s
vinárskou obcou Göttlesbrunn-
Arbesthal, s ktorou chceme rozví-
jať cezhraničnú spoluprácu.
Záhorská Bystrica patrila k naj-
rýchlejšie rastúcim mestským
častiam. Ako sa v tomto smere
prejavila finančná a hospodárska
kríza? Spomalilo sa stavebné
tempo?
- Záhorská Bystrica má viacero
rozvojových území. Pokiaľ ide o
výstavbu nákupných centier, tu
došlo k značnému spomaleniu.
Napriek tomu, že sú naplánované a
investori by aj chceli stavať, tak sa
to nehýbe. Pokiaľ ide o výstavbu
rodinných domov, nebadať menší
záujem. V prípade výstavby byto-
vých domov, ktorých tu v minulos-
ti pár vyrástlo, badať pokles, čomu
som aj rád. Našim záujmom je pre-
ferovať výstavbu rodinných domov
a aj vďaka kríze sa nám to darí.
Satelitné sídliská v okolí Bratisla-
vy trpia tým, že noví obyvatelia
tam nemajú trvalý pobyt. Ako je

to v prípade Záhorskej Bystrice
ako okrajovej časti Bratislavy?
- Trvalé bydlisko si v prípade novej
výstavby môžu ľudia nahlásiť až po
kolaudácii domu, takže to chvíľu
trvá. Snažíme sa stavebníkov a
budúcich obyvateľov od začiatku,
ako začnú chodiť na miestny úrad,
motivovať, aby si po kolaudácii v
obci nahlásili aj trvalý pobyt. Je to
samozrejme prínos pre obec, v
minulých rokoch samospráva robi-
la informačnú kampaň, aby si ľudia
nahlásili v Záhorskej Bystrici trva-
lý pobyt. Momentálne to nie je pre
nás ten hlavný problém. Sme sú-
časťou Bratislavy, pre väčšinu nie
je problém zmeniť si trvalé bydlis-
ko v rámci mesta.
Patríte k mestským častiam,
ktoré sú vo veľkej miere tranzit-
né. Vo vašom prípade v smere zo
Záhoria. Neúspešne ste žiadali,
aby časť diaľnice od Stupavy po
Bratislavu nebola spoplatnená,
čím by sa tranzit odklonil zo
Záhorskej Bystrice a Lamača na
diaľnicu. Ministerstvo dopravy s
tým však nesúhlasilo. Ako chcete
problém s tranzitom dopravy rie-
šiť ďalej?
- Nevzdávam sa boja za zrušenie
spoplatnenia tejto časti diaľnice.
Budeme ďalej hľadať najmä práv-
ne možnosti, ako to dosiahnuť. Aj
keď diaľnica vedie nezastavanou
časťou, napojenie na diaľnicu je v
katastrálnom území Záhorskej
Bystrice a tvorí tak vstup do obce.
Som presvedčený, že štát ani
Národná diaľničná spoločnosť by o
žiadne peniaze neprišli, pretože
ľudia, ktorí jazdia zo Záhoria do
Bratislavy cez Záhorskú Bystricu,
si diaľničnú známku aj tak nekúpia.
Naopak, tým, že jazdia po Brati-
slavskej a Hodonínskej ulici, má to
negatívny vplyv na životné prostre-
die, nehodovosť a kolízie so zve-
rou. Záhorská Bystrica trpí týmto
tranzitom dopravy. Domnievam sa,
že ak by bola časť diaľnice oslobo-
dená od poplatku, malo by to prínos
aj ekonomický.
Vlani na vstupe do mestskej časti
pribudla kruhová križovatka,
ktorú si vynútila výstavba v loka-
lite Krče. Čo táto zmena prinies-
la pre dopravu na hlavnom cest-
nom ťahu v obci?
- Veľmi to pomohlo. Jednak sa

zlepšil estetický vstup do obce, ale
pomohlo to najmä k bezpečnosti a
plynulosti dopravy. Bola to vynúte-
ná investícia pre investorov v
oblasti Krče a Záhorské sady, aby
sa celá táto oblasť mohla napojiť na
Bratislavskú a Hodonínsku ulicu.
Uprostred by sme radi umiestnili
umelecké dielo – akúsi vstupnú
bránu s postavami sv. Petra a Pavla,
ktorí sú patrónmi obce. Uvidíme, či
sa nám to podarí zrealizovať, preto-
že Krajský dopravný inšpektorát
nesúhlasí s umiestňovaním priesto-
rových objektov do kruhových kri-
žovatiek.
Plánujete výstavbu aj ďalších
kruhových križovatiek? Ako
chcete riešiť problematické na-
pojenie Ulice čsl. tankistov na
Bratislavskú ulicu?
- Najkritickejšou je križovatka
medzi krematóriom a Lamačom,
kde je zjazd z diaľnice. Keby nebo-
la diaľnica spoplatnená, nebol by
tento uzol tak zaťažený. Vodiči,
ktorí idú z mesta do Záhorskej
Bystrice alebo ďalej na Stupavu, tu
schádzajú z diaľnice a majú pro-

blém dostať sa na Bratislavskú
ulicu. Tu by mala byť do konca
budúceho roka postavená okružná
križovatka OK5. Ide opäť o vynúte-
nú investíciu, ktorá je spojená s
výstavbou projektu Bory. Pokiaľ
ide o križovatku Bratislavskej s
Ulicou čsl. tankistov, tu je plánova-
ná svetelná križovatka, pretože tú
nie je priestor na kruhovú križovat-
ku. Bolo tu vydané aj stavebné
povolenie, dokonca bolo už pre-
dlžované, ale investorom je mesto
Bratislava, ktoré na to nemá penia-
ze. Je to všetko prichystané, vychá-
dza to na 300-400-tisíc eur, ale
mesto to v rozpočte nemá napláno-
vané. Za dôležité považujem aj roz-
šírenie Hodonínskej ulice na štvor-
pruhovú cestu. Dôvodom je pláno-
vaná výstavba obchodov a nákup-
ných centier pod cestou smerom k
diaľnici a plánovaná výstavba
rodinných domov na druhej strane
cesty smerom k lesu. Všetci vlast-
níci pozemkov po oboch stranách
Hodonínskej majú podmienku, že
na svojom úseku musia vybudovať
štvorpruhovú komunikáciu. Naplá-

nované to je tak, že sa to bude robiť
per partes, to znamená, že každý
investor urobí svoju časť. Iná mož-
nosť nie je reálna.
Primátor Ftáčnik pri návšteve
Devínskej Novej Vsi hovoril, že
zberný dvor, ktorý tu chce
mestská časť otvoriť, by mohol
slúžiť aj Záhorskej Bystrici a
Lamaču. Devínska Nová Ves to
však odmieta. Ako chcete riešiť
likvidáciu drobného stavebného
a veľkorozmerného domáceho
odpadu?
- Máme vlastný zberný dvor na dol-
nom konci Ulice čsl. tankistov, kde
môžu obyvatelia s trvalým bydli-
skom v Záhorskej Bystrici ročne
doviezť bezplatne 100 kg odpadu.
Bezplatne sem môžu doviezť neob-
medzené množstvo biologicky roz-
ložiteľného odpadu ako je lístie,
tráva, burina, konáre.
Predsavzali ste si vybudovať v
Záhorskej Bystrici verejné kúpa-
lisko. Ako je to reálne?
- Existuje malá štúdia športového
areálu, ktorého súčasťou je aj
kúpalisko. Je to na pozemku bý-
valého elektrotechnického učiliš-
ťa, ktoré patrí župe. Bratislavský
samosprávny kraj sa snaží celý
areál predať, našou predstavou je,
aby sa časť pozemku darovala ob-
ci, kde by sme spoločne s budú-
cim investorom chceli vybudovať
športový areál s verejným letným
kúpaliskom. Zatiaľ sa však župe
nepodarilo bývalé učilište predať.
Reálnejšie však vyzerá náš projekt
na vybudovanie viacúčelovej
športovej haly, ktorú chceme
postaviť namiesto telocvične v
areáli našej základnej škole. Tento
rok chceme vypracovať projekto-
vú dokumentáciu a pokiaľ všetko
pôjde, ako si predstavujeme, na
budúci rok by sme chceli začať
stavať.
Čo ešte plánujete robiť tento rok?
- Tento rok pokračujeme v rekon-
štrukcii ciest. Do konca októbra
2013 by mala byť dokončená
výmena plynovodov, ktorú realizu-
je SPP. Vďaka tomu dôjde aj k
rekonštrukcii ďalších komunikácií.
Chceme tiež zrekonštruovať jedá-
leň v základnej škole, plánujeme v
areáli školy zastrešiť hokejbalové
ihrisko a zrekonštruovať detské
ihrisko pri miestnom úrade.

V závere uplynulého roka rezo-
noval spor veľkým a malých
mestských častí o výšku príspev-
ku solidarity. Väčšina mestského
zastupiteľstva napokon nevyšla
v ústrety štyrom veľkým čas-
tiam a neznížila tento príspevok
z 3 na 2 percentá. Situácia sa bu-
de koncom tohto roka zrejme
opakovať. Ako by mali malé a
veľké mestské časti tento pro-
blém riešiť?
- Solidarita veľkých mestských
častí s malými bola nastavená v
minulosti a bola súčasťou kritérií,
ako sa plnili príjmy mestských
častí. Tento model sa prijal a štyri
veľké mestské časti prispievali
siedmym malým. Toto fungovalo
aj funguje dodnes. Pravda je, že
ekonomika sa mení a je tu snaha
zmeniť tieto pravidlá. Beriem to,
ale treba to riešiť komplexne a
nájsť iné koeficienty, ktoré zohľad-
nia potreby malých mestských
častí. Povedať, že zrušme solidari-
tu alebo ju obmedzme, totiž môže
mať za následok, že tým najmen-
ším mestským častiam to môže
zlomiť krk. Otázka je, či o toto nie-
komu ide, alebo či má mať Brati-
slava 17 mestských častí a ako
majú fungovať. Pokiaľ ide o
Záhorskú Bystricu, patríme k tým
väčším menším častiam, zníženie
príspevku by bol zásah do rozpoč-
tu, vedeli by sme však ďalej fungo-
vať. Pre nás by to nebolo likvidač-
né. Chápem, že v Ružinove, Petr-
žalke, Starom Meste a v Novom
Meste tieto peniaze chýbajú, ale
Bratislava je jedno mesto a pokiaľ
chceme, aby tak fungovalo, musia
si veľké a malé mestské časti
pomáhať.
V Záhorskej Bystrici vznikli
luxusné štvrte, kde bývajú veľmi
úspešní a bohatí ľudia. Ako z
toho profituje Záhorská Bystri-
ca?
- S mnohými z prominentov, ktorí sa
usadili v Záhorskej Bystrici, komu-
nikujeme priateľsky. Podporujú
aktivity mestskej časti osobnou prí-
tomnosťou alebo formou nejakej
služby. Tí ktorí tu aj podnikajú,
podporujú mestskú časť aj finanč-
ne. Majú naozaj ústretový vzťah k
mestskej časti a k našim aktivitám
za čo im patrí vďaka.

Zhováral sa Radoslav Števčík

Záhorská Bystrica trpí tranzitom dopravy
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mestskej časti.
Voľba hlavného kontrolóra
mestskej časti sa uskutoční

dňa 26. 2. 2013
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mest-
skej časti musí doručiť svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j.
do 12. 02. 2013 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica, 

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
v obálke označenej „VÝBEROVÉ KONANIE - VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI “
PREDPOKLADY NA VÝKON FUNKCIE:
- vzdelanie: minimálne úplné stredoškolské,
znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy
- bezúhonnosť: výpis z registra trestov, nie star-
ší ako tri mesiace
- pracovný úväzok: 20 hodín/týždenne
PRIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAŤ:
- profesijný životopis s uvedením kontaktu osoby
oprávnenej poskytnúť informáciu o predchádzajú-
cej činnosti
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
- overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
- informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej
zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrol-
ných alebo dozorných orgánoch právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

Základné školy

zoradili podľa

výsledku testov
BRATISLAVA
Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy INEKO zve-
rejnil zoznam základných škôl
z v Bratislave s najlepšími výs-
ledkami z celoštátnych testov v
minulom školskom roku. Z 85
hodnotených bratislavských
škôl najlepšie obstála Spojená
škola Novohradská 3, čo je
Základná škola Košická a
Gymnázium Jura Hronca.
V prvej desiatke sa umiestnilo
najviac škôl z Nového Mesta
(4), potom zo Starého Mesta (3),
Ružinova (2) a Karlovej Vsi (1).
Desať najlepších bratislavských
škôl: Spojená škola Novohradská
3, ZŠ Odborárska 2, Súkromná
základná škola waldorfská na Vi-
horlatskej 10, ZŠ Grösslingová
48, ZŠ Jeséniova 54, ZŠ Za kasár-
ňou 2, ZŠVazovova 4, ZŠ Matky
Alexie na Palackého 1, ZŠ Drie-
ňová 16 a Spojená škola sv. Fran-
tiška Karloveská 32. (brn)

Kompletný zoznam základných
škôl nájdete na www.banoviny.sk

BRATISLAVA
Koniec roka si konzervatívnej-
ší spájajú so záväzkami do
nového roku. Tí modernejší
vedia, že dávať si záväzky sa
niekedy aj nevypláca, a to
najmä vtedy, ak ich nesplnia.
Potom to majú dlho na tanieri
a tak sa radšej fantazijným túž-
bam radšej vyhnú, alebo ich
vyslovia iba tak na oko, aby sa
nepovedalo. Koľkokrát sme
počuli to i ono, čo bude a potom
sa nestalo. Tak to je aj s kvali-
tou bratislavských ciest.
Majú mnoho vlastníkov – magi-
strát, mestské časti, dopravný
podnik, vodárenskú spoločnosť,
železnice a mnohé ďalšie organi-
zácie a súkromníkov, ktorí sa ma-
jú starať o ich kvalitu, ale nerobia
tak. Bratislavské cesty sú po zime
po „japonsky“ povedané „sa-
majama“ a dodám ešte „samy-
rozbitykanal“, „sameprepadliny“,
„samebradavice“ „sameinehrby“
a iné „same....“. Jednoducho
všetko to, čo ničí nápravy moto-
ristom. 
Mnoho z bratislavských vodičov
si prerazilo pneumatiky, zničilo
zliatinové a aj plechové disky,
odtrhli náboj kolesa či nápravu,
alebo si spôsobili iné škody na
vozidle aj väčšieho rozsahu, ak
pri vyhýbaní sa jame nezvládli
smer alebo šmyk vozidla a skon-
čili v nejakej prekážke. Akeďže v
zákone o cestnej premávke sa
píše, že vodič je povinný predví-
dať, všetka vina je na vodičoch.
No tých, ktorí sa nestarajú o kva-
litu ciest, nikto nepostihuje. Veď
poisťovne škody zaplatia!
A tak by sme si chceli dať závä-
zok za všetkých zodpovedných.
Za bratislavský magistrát a
mestské časti - už teraz chceme a
zmapujeme všetky výmole a
nerovnosti a tie najvypuklejšie
opravíme dočasne netechnolo-
gickým spôsobom a hneď po
stúpnutí teploty nad 10 stupňov

ich dáme kvalitne opraviť a ak
ich opravíme, povinne ich raz za
dva mesiace počas dvoch rokov
záruky budeme aj priebežne
opravovať, ďalej nebudeme
novým asfaltom pri oprave
vytvárať vypuklé bradavice, aby
vozidlá nemuseli prekážky zdolá-
vať, opravíme všetky kanalizačné
vpuste a, samozrejme, budeme
ich priebežne stále prečisťovať.
Za Bratislavskú vodárenskú spo-
ločnosť – nechceme počúvať to
známe teoretické z úst vedenia
„kontrolujeme každý rok a opra-
vujeme a vymieňame poklopy“,
my motoristi chceme naozaj sľú-
biť, že poriadne zmapujeme
všetky kanály aj na menej frek-
ventovaných uličkách a budeme
tie nevyhovujúce okamžite
dávať do roviny s vozovkou –
teda dvíhať, alebo znižovať aj
ich okolie opravovať a spevňo-
vať a vymyslíme aj spôsob, ako
ich opraviť tak, aby po pol roku
neklesali alebo nevystupovali z
úrovne vozovky.
Za Dopravný podnik – sľubuje-
me, že skontrolujeme všetky
električkové prejazdy a moder-
ným spôsobom ich zrekonštruu-
jeme, že natiahneme nové kvalit-
nejšie povrchy aj na miestach,

najmä na zastávkach, kde sú
vyjazdené hlboké koľaje. Za
železnice sľubujeme, že opraví-
me všetky železničné prejazdy,
tak ako je to vo Švajčiarsku, kde
motoristi ani necítia prejazdy cez
koľaje. Za ministerstvo dopravy
– opravíme všetky mosty, vyrov-
náme všetky dilatácie s vozovkou
ako v Belgicku, aby ich vodiči
iba videli a necítili pri prejaz-
doch. 
Zdá sa vám to ako fantazijný
socializmus? Aj mne! Zodpoved-
ní si však musia uvedomiť, že
motoristi prispievajú formou
daní, pokút a ďalších poplatkov
najviac na infraštruktúru štátu a
len málo sa im vracia. Že právom
chceme jazdiť na rovných
nezvlnených vozovkách, ako je
to zvykom vo väčšine civilizova-
ných krajín. Nechceme nič viac a
nič menej, len to, aby sme jazdili
pohodlne a najmä bezpečne.
Zodpovední – splníte nám „Vaše-
Naše“ záväzky v roku 2013?
Alebo to bude hádzanie hrachu
na stenu, ako väčšina novoroč-
ných predsavzatí, ako už nebu-
dem fajčiť, nebudem piť, nebu-
dem robiť druhým zle, nebudem
egoista, budem ohľaduplný a
podobne. Pavel Jacz 

Experimentálny novoročný záväzok,
alebo ako sa vyhnúť povinnostiam

Škola na

Mokrohájskej

otvorí dvere
STARÉ MESTO
Možnosť prezrieť si vyučova-
ciu hodinu, ukážky zo žiackych
projektov, alebo porozprávať
sa s pedagógmi bude mať verej-
nosť počas dňa otvorených
dverí Spojenej školy na Mokro-
hájskej 3 v piatok 8. februára
2013. Škola so 75-ročnou tradí-
ciou ponúka vzdelávanie od
materskej cez základnú školu
až po gymnázium či obchodnú
akadémiu.
Úcta navzájom i k sebe samému a
tolerancia patria k základným
hodnotám školy, ktorá v súčas-
nosti vzdeláva prevažne telesne
postihnutých a zdravotne znevý-
hodnených žiakov s normálnym
intelektom. V rámci nového pro-
jektu „opačná integrácia“ prijíma
škola aj zdravých žiakov. 
Poslaním projektu je zblíženie
„dvoch svetov“, ktoré sa môžu
obohatiť lepším pochopením vzá-
jomných potrieb a možností.
Škola disponuje špeciálnym ná-
bytkom, prednosťou je malý po-
čet žiakov v triedach, a tým ciele-
nejší kontakt so žiakom. V prípa-
de potreby má učiteľ k dispozícii
asistentov, ktorí pomáhajú žia-
kom pri vyučovacom procese.
Z ponuky krúžkov si vyberie
každý podľa svojho zamerania či
už hudobného, jazykového, mate-
matického, výtvarného a ďalších.
Vedenie školy a pedagógovia sú
po dohode k dispozícii kedykoľ-
vek aj v priebehu školského roku,
v prípade, že dieťa má problémy v
bežnej škole, vedia rodičom pora-
diť a usmerniť ich. (jgk)

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Takto vyzerá jama na Lermontovovej ulici, akých je v Bratisla-
ve neúrekom. FOTO - autor
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Financovanie

škôl je opäť

po starom
BRATISLAVA
Vláda prijala nariadenie, ktoré
ustanovovalo podrobnosti roz-
pisu finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu pre školy a
školské zariadenia. Po novom
mal zriaďovateľ školy povin-
nosť poskytnúť škole peniaze
pridelené ministerstvom na
mzdy a odvody nie vo výške 90,
ale  100 %, čo eliminovalo mož-
nosť pre zriaďovateľov riešiť
disproporcie medzi  školami v
mestskej časti.
Niektoré školy by nariadenie zni-
čilo, iných by sa nedotklo. Po veľ-
kom tlaku aj bratislavských
samospráv mestských častí vláda
nariadenie vrátila k pôvodnému
financovaniu. „Vítam návrat k
pôvodnému stavu normatívneho
financovania základného škol-
stva, ktoré opäť umožní zriaďova-
teľom riešiť špecifiká škôl a rea-
govať tak na ich potreby a požia-
davky tak v osobných výdavkoch,
ako aj pri zabezpečení prevádzko-
vých nákladov,“ uviedol starosta
Petržalky Vladimír Bajan, ktorý
rokoval s ministrom školstva.
Zmena pôvodného nariadenie
vôbec nezohľadňovala možné
dosahy na školy s väčším a men-
ším počtom žiakov. „Znamenalo
by to, že školy s veľkým počtom
žiakov by boli zjednodušene
povedané bohatšie a tie s nižším
počtom žiakov chudobnejšie,”
uviedla.
Podľa hovorcu Starého Mesta To-
máša Halána mohol nový spôsob
financovania spôsobiť problémy
aj v staromestských školách.
„Hlavne v tých, ktoré sídlia v sta-
rých, historických budovách a
ktoré si vyžadujú vysoké investí-
cie do opráv,“ uviedol. Staré Mes-
to má totiž na tieto školy zvýšené
prevádzkové náklady. 
Mestské časti Nové Mesto, Raču,
Karlovu Ves, Vajnory a Vrakuňu
zmena nariadenia neovplyvnila,
pretože ako zriaďovatelia posky-
tovali svojim základným školám
stále 100 % finančných prostried-
kov zo štátneho rozpočtu.
Mestských častí Devín a Čunovo
sa zmeny nariadenia vôbec netý-
kali, keďže nie sú zriaďovateľmi
základných škôl. (mch)

Reklamný vozík

z chodníka

neodtiahnu
STARÉ MESTO
Na chodníku na Mlynských
nivách oproti Autobusovej sta-
nici sa už dlhšiu dobu nachá-
dza odparkovaný prívesný
vozík, na ktorom je upevnená
veľkoplošná reklama. Mests-
ká samospráva však nevie vy-
pátrať komu patrí a nemôže
ho tak ani odtiahnuť.
Reklamný pútač poukazuje na
outletovú predajňu na Dunajskej
ulici. Prívesný vozík je zaparko-
vaný na okraji chodníka, pričom
chodci majú dostatok miesta,
aby okolo neho prešli. Vozík nie
je napojený na žiadne auto a
stojí si tam samostatne už nie-
koľko mesiacov.
Z bratislavského magistrátu nás
informovali, že oddelenie prevá-
dzky dopravy na náš podnet
vykonal miestnu obhliadku,
počas ktorej sa zistilo, že príves-
ný vozík má poľské evidenčné
číslo. „Magistrát nemá možnosť
zistiť majiteľa vozidla, ktoré nie
je evidované v Slovenskej repu-
blike. Pokiaľ parkovanie príves-
ného vozíka neporušuje ustano-
venia zákona o cestnej premáv-
ke ani nie je možné uvedené
vozidlo odtiahnuť,“ uviedla z
referátu mediálnej komunikácie
magistrátu hlavného mesta Mar-
tina Halušková.
Vozík neplánujú odtiahnuť ani z
toho dôvodu, že za reklamný
pútač pravdepodobne nikto ne-
platí. Obchodníkom na reklamu
zadarmo tak zjavne stačí jeden
prívesný vozík so zahraničnou
evidenčnou značkou. (mch)

VÝNIMOÈNÝ GALAKONCERT 
SVETOVÝCH HVIEZD BALETU

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

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

www.opengala.skVstupenky v sieti  a na www.ticketportal.sk

pod záštitou
ministra zahranièných vecí SR

Miroslava Lajèáka
a

ve¾vyslanca Ruskej federácie v SR
Pavla M. Kuznecova

PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

_OG_A5_BN.indd 1 1/31/13 1:44 PM

od nedele 10. 2. 
do piatka 15.2. 2013
10.00 - 18.00 h, ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1 (1. posch.)

VEĽKÝ VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH
KABÁTOV

www.peknekabaty.sk

KABÁTY od 39,99 €

OBLEKY od 29,99 €

SAKÁ od 4,99 €
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KHL: O play-off

budú Slovanisti 

bojovať vonku
BRATISLAVA
O tom, či sa sezóna pre hráčov
HC Slovan Bratislava skončí
17. februára 2013, alebo budú
pokračovať aj v play-off Konti-
nentálnej hokejovej ligy, roz-
hodnú bratislavskí hokejisti na
poslednom výjazde základnej
časti súťaže.
O postupe do play-off pritom
mohli Bratislavčania rozhodnúť
už v poslednom domácom zápa-
se v nedeľu, keď privítali rivala
Lev Praha. Po troch víťazstvách
vo vzájomných zápasoch bol pa-
pierovým favoritom Slovan, keď
však v 2. minúte zápasu domáci
prehrávali 0:2, bolo jasné, že
takýchto zápasoch niet favorita.
V prvej tretine zažila Slovnaft
Aréna neuveriteľnú prestrelku,
keď padlo celkom 7 gólov. Do
šatní nakoniec išli slovanisti za
stavu 3:4. V druhej tretine domá-
ci vyrovnali a rozhodovalo sa v
záverečnej tretine. Bratislavčania
mali na hokejkách viacero šanci,
napokon však po chybe domácej
obrany ostal Pražania strelili
víťazný gól  na 4:5.
„Stretnutie sme začali nervózne,
pasívne a opatrne. Z pasivity sme
dostali dva góly hneď v prvých
minútach, čo ovplyvnilo ďalší
priebeh stretnutia. Stálo nás veľa
snahy a úsilia, aby sme vyrovna-
li hru i výsledok. Bohužiaľ, v tej
fáze, keď sa nám darilo viac a
boli sme aktívnejší ako súper,
sme nevyužili ponúknuté mož-
nosti. Veľmi tvrdo sme zaplatili
po jedinej veľkej chybe v tretej
tretine, ktorá nás pripravila mini-
málne o bod,“ skonštatoval po
zápase tréner Slovana Rostislav
Čada.
Bratislavskí hokejisti teda po
reprezentačnej prestávke zaboju-
jú o postup do play-off KHL v
Moskve proti Spartaku (13. feb-
ruára), v Donbasse (15. februára)
a v Rige (17. februára). (ado)

V príprave

dve víťazstvá a

jedna prehra
BRATISLAVA
O mesiac sa začína jarná časť
futbalovej Corgoň ligy a fut-
balisti ŠK Slovan Bratislava
majú za sebou už polovicu
zimnej prípravy. Odohrali aj
tri prípravné zápasy, z ktorých
dva vyhrali a jeden prehrali.
Slovanisti pred dvoma týždňami
vyhrali v Dubnici 2:0 a minulý
týždeň doma zdolali Dunajskú
Stredu 3:0. V sobotu však pre-
hrali na domácej umelej tráve
1:2 s maďarským tímom Lom-
bard Pápa. Tohtoročný strelecký
účet si postupne otvorili Marek
Kuzma, junior Patrik Sabo, Jiří
Kladrubský, Ákos Szarka a dva-
krát z pokutového kopu Igor
Žofčák.
V kádri Slovana Bratislava došlo
na poslednú chvíľu k ďalšej
zmene. Nádejný kanonier a čer-
stvý juniorsky reprezentant
Karol Mészáros strávi jarnú časť
ligy na hosťovaní v Zlatých
Moravciach. „S ViOn-om sme
sa dohodli najmä z toho dôvodu,
aby mal chlapec príležitosť pra-
videlne nastupovať v ligových
zápasoch. To bola naša základná
požiadavka počas celého roko-
vania. V jari predsa len nie je
zápasov až tak veľa a bolo by
otázne, koľko príležitostí by
dostal u nás. Chceme však, aby
sa z hosťovania vrátil hráč s her-
nou praxou, nakoľko s Karolom
do budúcnosti jednoznačne
počítame,“ objasnil túto rošádu
generálny riaditeľ ŠK Slovan
Bratislava Petr Kašpar.
Slovanisti sa od utorka 5. februá-
ra 2013 pripravujú na sústredení
v Turecku, kde ich čakajú ďalšie
prípravné zápasy, tentoraz so
súpermi zvučnejších mien. Vo
štvrtok 7. februára to bude Steaua
Bukurešť, v pondelok 11. februá-
ra Crvena zvezda Belehrad a vo
štvrtok 14. februára Górnik
Zabrze. (ado)

Študuj, pracuj a ži

v AUSTRÁLII
www.g8m8.sk
0908 111 797

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,

staré obrazy a starožitnosti

BRATISLAVA
Cez víkend v Hant Aréne na
Pasienkoch vyvrcholil Sloven-
ský pohár vo volejbale mužov
a žien. Aj tento rok vyšli z
bojov o volejbalové poháre
bratislavské tímy - muži Volley
Teamu Unicef Bratislava a
ženy Slávie EU Bratislava.
Biele tigre obhájili vlaňajšie
pohárové víťazstvo, keď najskôr
v semifinále zdolali Spartak VKP
Myjava 3:0 a vo finále si pre-

svedčivo poradili aj s Chemesom
Humenné 3:0. „Veľmi sa tešíme z
dnešného úspechu a užívame si
ho. Našou najsilnejšou zbraňou je
momentálne to, že sme rodina
Volley Teamu, ktorá sa môže spo-
ľahnúť aj na toho posledného, v
tom spočíva naša najväčšia sila,“
povedal po finále  tréner Volley
Teamu Branko Pistovič.
V ženskom finále Slovenského
pohára sa na Pasienkoch stretli
dva bratislavské tímy - Slávia EU

a Doprastav. Kým vlani vyhrali
doprastávačky, tento rok to lepšie
vyšlo slávistkám, ktoré vo finále
svoje rivalky zdolali 3:1. „Sú to
fantastické pocity. Dievčatám sa
musím poďakovať, podali fantas-
tický výkon,“ povedal po finálo-
vom zápase tréner Slávie EU
Martin Hančík.
Víťazné tímy nastúpia 27. februá-
ra 2013 v Prostějove vo finále
Česko-slovenského pohára. (ado)

FOTO - Ondrej Bobek

Volejbalové poháre získali muži
Volley Teamu a ženy Slávie EU

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
9. 2. - kúpanie v termáli v Mosonmagyaróvári, doprava = 10 €
16. 2. - baňa Cígeľ + súkromná skláreň Valaská Belá, doprava = 18 €
2. 3. - zámok Rájec plný kamélií

+ pivovar Černá Hora, doprava = 15 €
16. 3. - kúpanie v termáli v Dunajskej Strede, doprava = 10 €
23. 3. - turistická prechádzka mandľovými sadmi v Hustopečiach

+ mandľový festival, doprava = 10 €
nástup do autobusu na Patrónke v Bratislave

Informácie o plesoch a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224

�

�
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Milión eur na

nový kulturák

Jarovce nemajú
JAROVCE
Zámer samosprávy vybudo-
vať na mieste bývalej školy na
Mandľovej a Trnkovej ulice
nový kultúrny dom s verejným
priestranstvom,  narazil v Ja-
rovciach na problém financií.
Mestská časť totiž milión eur
na jeho výstavbu nemá.
V Jarovciach dom kultúry síce
majú, podujatia pod otvoreným
nebom však samospráve robí
problémy. Ak sa konajú pred
kultúrnym domom, komplikuje
to dopravu. Preto prišli s nápa-
dom postaviť na prázdnom
obecnom pozemku nový kultu-
rák aj s dvorom.
Mestská časť chce peniaze na
výstavbu získať z predajom ma-
jetku a z eurofondov. (brn)

Čierne stavby 

v Jarovskom

ramene zbúrajú
RUSOVCE
Vodohospodárska výstavba,
š.p.,  vyzval majiteľov hausbó-
tov v Jarovskom ramene, aby
si skompletizovali všetky dok-
lady súvisiace s umiestnením
plávajúcich obydlí na Dunaji a
odstránili čierne stavby.
Majitelia hausbótov tak majú
urobiť do konca apríla, v opač-
nom prípade chcú vodohospodá-
ri nechať všetky nepovolené
stavby zbúrať.
Na stavby, ktoré sú na vode,
majú ich majitelia zväčša riadne
povolenie. Problémom sú stavby
na brehu, kde si môžu pripevniť
iba vyväzovacie zariadenie, a to
len na mieste, ktoré im určil Slo-
venský vodohospodársky pod-
nik, š.p. (brn)

STARÉ MESTO
Výnimočný baletný galakon-
cert, ktorý sa bude konať 2.
marca 2013 v priestoroch no-
vej budovy Slovenského ná-
rodného divadla ponúka oveľa
viac, ako len tanečnú exhibíciu.
Podujatie Open Balet Gala si
zaslúži prívlastok exkluzívne.
Je len málo príležitostí, pri kto-
rých sa na jednom javisku stret-
nú vedúci sólisti popredných
európskych divadelných scén.
Tanečné hviezdy  Vladimir Ma-
lakhov, Lucia Lacarra, Leonid
Sarafanov alebo Isabelle Ciara-
vola predvedú fragmenty zná-
mych  baletov ako Labutie jaze-
ro, Korzár či Onegin. Klasický
repertoár obohatia fragmenty z
tvorby významných choreogra-
fov 20. storočia Rolanda Petit a

Nacha Duata. Umelecký zážitok
sa poslednou oponou neskončí.
Agentúra Open Gala pripravila
pre divákov VIP balíček, ktorý
umelecké podujatie pretransfor-
muje na spoločenskú akciu. Bez-
prostredne po baletnom galave-
čere sa v oddelených priestoroch
SND bude konať za prítomnosti

14-tich svetových tanečníkov
VIP recepcia, ktorá ponúka viac,
ako len kulinársky zážitok.
Posedenie pri čaši vína spestrí
módna šou exkluzívnej značky
Christian Barret a vystúpenie
popredných speváckych osob-
ností  Mira Dvorského, Otokara
Kleina a Sisy Sklovskej. (kk)

Open Balet Gala má ambíciu byť
kultúrnou udalosťou roka v meste

“Telo potrebuje jemnú starostlivosť”       

ZÁPIS DO KURZOV JOGYKURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA 

0908 127 5370908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk

JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

ZÁPIS DO KURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA 

0908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk

JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

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 klient-

mi sú americkí seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou mať 

možnosť stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde žijete a porozprávať sa 

pri káve a kúsku koláča. Zaujala Vás naša ponuka?

VY
Bývate v Petržalke (ideálne v blízkosti ulíc Haanova, Gessayova, 
Strečnianska alebo vo vzdialenosti 500 – 800 m odtiaľ).
Hovoríte po anglicky.
Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma od 
marca do novembra a pohostiť ich domácim koláčom, kávou 
alebo čajom (návštevy sú plánované vopred, podľa možností 
hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať hostí len príležitostne).
Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave 
a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americ-
kými 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
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štvrtok 7. februára
� 10.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská ulica
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická
bomba, Divadlo Ívery, Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.30 - Roberto Ciotti, koncert,
Atelier Babylon, Kolárska ulica

piatok 8. februára
�17.00 - Výpravy do starovekého
Egypta, prednáška, Múzeum mes-
ta Bratislavy, Hlavné námestie
� 17.00 - Stopy snov: Pustý
ostrov...?, Ticho a spol., Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica
� 18.00 - Ples seniorov Bratislav-
ského kraja 2013, Incheba Expo
Arena, Viedenská cesta
�19.00 - 11. Ples Stavebnej fakul-
ty STU, City Hotel Bratislava
� 19.00 - 15. Reprezentačný ples
UPeCe, Univerzitné pastoračné
centrum
�19.00 - 13. Petržalský maškarný
ples, Dom kultúry Zrkadlový háj
�19.00 - J. Novák: Tolstoj a penia-
ze, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - HOLLYROTH, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Klepáč 2013, folkový
festival, Železná studienka
� 20.00 - Tublatanka, krst nového
CD, Atelier Babylon, Kolárska
ulica

sobota 9. februára
� 14.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská ulica
� 15.30 - Klepáč 2013, folkový
festival, Železná studienka
� 18.00 - BK Inter Bratislava -
SPU Nitra, basketbalová extra-

liga mužov, Hant Aréna, Špor-
tová hala Pasienky
� 19.00 - 6. Reprezentačný ples
FTVŠ UK, Incheba Expo Arena
�19.00 - 7. Bratislavský skautský
ples, Hotel Barónka
� 19.00 - 15. Karloveský ples,
Karloveské centrum kultúry
� 19.00 - 8. Ružinovský farský
ples, Dom kultúry Ružinov
� 19.00 - 3. Ples Vzdelávacieho a
konzultačného inštitútu, Hotel
Holiday Inn Bratislava
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a pe-
niaze, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
� 19.00 - HOLLYROTH , Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, Historická bu-
dova SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie

� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Haydn, U. Scholz:
Stvorenie, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.30 - 12. Bratislavský bál,
Slovenská filharmónia, Reduta
�19.30 - 40. Oravský večer, Hotel
Junior Bratislava
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homelesáci & manažeri 
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 10. februára
� 10.00 - I. Csukás: Pom Pom,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 14.30 - I. Csukás: Pom Pom,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�15.00 - Dobšinského rozprávky,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
�18.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 18.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

pondelok 11. februára
�19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela 
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 12. februára
� 10.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj
lásky, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - B. Brecht: Malomeš-
tiakova svadba, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 13. februára
�19.00 - B. Smetana: Predaná ne-
vesta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - N. Werdelinová: Milov-
níci, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: He-
rodes a Herodias, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - QUEEN, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

štvrtok 14. februára
� 19.00 - S. Mrožek: Striptíz,
Divadlo Ívery, Staromestský klub
10x10, Školská ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Divad-
lo Heineken Tower Stage, Pribino-
va ulica
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. S. von Lovenskjold:
Sylfida, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Sanitárny deň: Valen-
tínske upratovanie, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

piatok 15. februára
�11.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Ticho a spol., Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica
�17.00 - Výpravy do starovekého
Egypta, prednáška, Múzeum mes-
ta Bratislavy, Hlavné námestie
� 19.30 - 5. Policajný ples, Dom
kultúry Zrkadlový háj
� 19.00 - T. Letts: August - strate-
ní v Oklahome, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 16. februára
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vl-
ka neboja, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - BK Inter Bratislava -
Svit, basketbalová extraliga mu-
žov, Hant Aréna, Športová hala
Pasienky
� 19.00 - 4. Reprezentačný ples
golfistov, DoubleTree by Hilton
Bratislava
� 19.00 - 3. Ruský bál, Incheba
Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Valentínsky Ples 2013,
Hotel Barónka
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona
v New Yorku, Štúdio SND, Pri-
binova ulica

� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 17. februára
� 10.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vl-
ka neboja, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa
vlka neboja, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica

�15.00 - P. Dobšinský: Zlatovlás-
ka, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 15.00 - Ôsmy svetadiel, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Ticho a spol., Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica

pondelok 18. februára
�19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Moliére: Mizantrop, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Ticho a spol., Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

utorok 19. februára
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica

streda 20. februára
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - Izrafel alebo Cúvanie do
pamäti, Ticho a spol., Staromest-
ský klub 10x10
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Sta-
ge, Pribinova ulica
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NAKRIŽOVATKE ULÍC VAJ-
NORSKÁ A STARÁ VAJNOR-
SKÁ policajti zadržali muža,
ktorý utiekol z nákupného centra
potom, čo prešiel cez pokladničnú
zónu bez zaplatenia. Muž ukradol
potraviny vo výške 200 eur. Na
policajnej stanici zistili, že muž
bol za podobný zločin už posled-
ný rok potrestaný. Po preukázaní
viny mu hrozí trest odňatia slobo-
dy vo výške dvoch rokov.
NA HROBÁKOVEJ ULICI vo
večerných hodinách dvaja muži
napadli dvoch záchranárov Rých-
lej zdravotnej pomoci, ktorí po-
máhali osobe, ktorá sa dusila.
Záchranári utrpeli tržné poranenie
tváre. Jednému sa podarilo vojsť
do sanitky, druhý jedného pácha-
teľa prenasledoval do lesíka. Tam
ho zraneného našli policajti, ktorí
začali páchateľa prenasledovať.
Po výstreloch do vzduchu ho
zakrátko chytili, druhého vypátra-
li neskôr. Obaja sú momentálne
zadržaný a hrozí im trest odňatia
slobody na 4 až 10 rokov.
NA KRÍŽNEJ ULICI okradol
mladík 88-ročnú pani o 4000 eur.
Páchateľ jej najprv zatelefonoval,
pričom sa jej predstavil ako jej
vnuk. Povedal jej, že je v banke a
potrebuje si od nej ešte požičať
4000 eur na kúpu auta. Po telefo-
náte prišiel páchateľ za ženou po
peniaze, pričom sa predstavil ako
najlepší kamarát jej vnuka. Žena
mu uverila a peniaze mu dala. Pá-
chateľ následne odišiel na čiernom
aute smerom na Trnavské mýto.
Polícia po podvodníkovi pátra. 
NA PANÓNSKEJ ULICI na
čerpacej stanici traja mladíci na-
tankovali do auta benzín a utiekli
bez zaplatenia. Pri úteku však na-
razili do štyroch zaparkovaných
vozidiel a auto následne ukryli do
auto umyvárne, pričom z neho od-
trhli evidenčnú značku. Ďalej uni-
kali pešo. Policajti mladých mu-
žov vo veku 18-19 rokov zadržali
pri neďalekej reštaurácii a odvied-
li ich na policajné oddelenie, kde
objasnili celú situáciu. (mch)

Z Brartislave

do drevenice

na Orave
Definitívnu podobu Akcie B
vypracoval v roku 1952 pred-
seda Zboru povereníkov
Július Ďuriš. Na vykonanie
akcie bola zriadená komisia,
ktorej predsedom bol Jozef
Lietavec. Komisia celý proces
riadila prostredníctvom Byto-
vého oddelenia pri ÚNV. V
Bratislave zoznam osôb urče-
ných na vysídlenie dodávalo
Krajské veliteľstvo ŠtB, ktorej
príslušnú sekciu riadil istý kpt.
Hrbáček.
V rámci Akcia B sa v rokoch
1952-1953 uvoľnilo v Bratislave
takmer 700 bytov. Mnohé rodi-
ny, ktoré boli vysídlené, boli
nasťahované do mokrých alebo
plesnivých bytov bez elektriny a
kúrenia, či do drevených chatrčí.
Vysťahovaní smeli pracovať len
v menej dôležitých podnikoch,
kameňolomoch, pílach, alebo
ako kŕmiči na družstvách.
„Jedného dňa nastal u nás
nezvyklý ruch. Všade boli rozťa-
hané drevené debny a narýchlo
sa balilo šatstvo, knihy, porce-
lán, kuchynské potreby,“ spomí-
na Jana Jurčovičová, ktorá mala
vtedy päť rokov. Jej otec bol
absolvent Karlovej univerzity v
Prahe a ako politický väzeň si
odpykával trest v Leopoldove a
Jáchymove. Mama bola vyštu-
dovaná lingvistka a ovládala nie-
koľko cudzích jazykov.
Rodina aj s rodičmi z matkinej
strany dostala dekrét o vysťaho-
vaní z vlastného rodinného do-
mu v Bratislave do Jasenovej na
Orave. „Tu sme mali pridelenú
na bývanie neobývateľnú opus-
tenú drevenicu,“ spomína staršia
sestra Mária. „Medzi drevenými
prekladmi chýbal tesniaci mach,
takže na viacerých miestach
bolo vidieť hviezdičky na nebi.
Nebola tam voda, elektrina,
kanalizácia, ani sociálne zaria-
denie, a to sa schyľovalo k tuhej
oravskej zime. Bola tam len
malá predsieň, jedna izba,
kuchyňa, maličká špajza a skla-
dový priestor,“ spomína.

Pokračovanie nabudúce.

V stredovekých mestách patri-
lo kúpanie vo verejných kúpe-
ľoch k samozrejmostiam kaž-
dodenného života. Aj v Pre-
šporku bolo už v 14. storočí
niekoľko verejných kúpeľov.
Išlo zrejme o výnosnú živnosť.
Ťažko si inak vysvetliť súdny
spor medzi richtárom mesta a
jeho strýkom, ktorý sa skončil
zbúraním kúpeľa na predmes-
tí pred Laurinskou bránou,
niekde na začiatku terajšej
Štúrovej ulice.
Vo vnútornom meste stáli v 15.
storočí dva kúpele, obidva situo-
vané pri potoku, ktorý pretekal
centrom mesta (Klariská – Pod-
jazd – Sedlárska – Rybárska brá-
na). Budova „horného“ dodnes
stojí na nároží Baštovej a Klari-
skej ulice. „Dolný“ kúpeľ stál na
nároží Laurinskej a Rybárskej
brány, tam, kde je dnes sídlo Spol-
ku slovenských spisovateľov. 
Úroveň hygieny v 17. a v 18. sto-
ročí v porovnaní s predchádzajú-
cimi storočiami bola veľmi nízka.
Kúpanie sa považovalo skôr za
škodlivé. Bola to vlastne pravda:
vodu v kadiach na kúpanie nevy-
mieňali veľmi často, takže bola
zdrojom šírenie nákaz (plesne,
cholery, morové epidémie). V
osemnástom storočí, po oslobo-
dení krajiny spod tureckej okupá-
cie, sa stalo populárnym navšte-
vovať termálne kúpele. Bola to aj
zásluha osvietenej kráľovnej
Márie Terézie, ktorá sa s rodinou
rada chodila kúpať do Manners-
dorfu (am Leithagebirge), skoro
na pol cesty medzi Viedňou a Pre-
šporkom. Nad dávno známym
termálnym prameňom dala vybu-
dovať aj krásnu barokovú kúpeľ-
nú budovu. 
Zvyk kúpania sa znovu udomác-
nil aj v mestách. V Ostrihome, v
Budíne a v Pešti stále fungovali
turecké kúpele zásobované horú-
cou vodou z prírodných prame-
ňov. V Prešporku také neboli,
voda sa musela zohrievať. Kúpa-
nie vo vaňových a parných kúpe-
ľoch bolo drahšie, ale jeho pozi-
tívne účinky sa nedali popierať.
Našli sa podnikavci, ktorí zavesili
na klinec svoje pôvodné remeslo,
a stali sa „kúpeľníkmi“. 

Priestory, ktoré dnes poznáme
ako Hviezdoslavovo a Komen-
ského námestie, boli až do polo-
vice 19. storočia chápané ako
jediné verejné priestranstvo,
ktoré nebolo rozdeľované budo-
vou divadla. Divadlo stálo jedno-
ducho na ploche námestia
(Radetzkyplatz) a aj stavby na
terajšom námestí Komenského
mali adresy na tom istom námes-
tí ako napríklad hotel U zeleného
stromu (neskôr Carlton).
Za divadlom stál od konca 18.
storočia veľký dvojposchodový
nájomný dom, ktorý skôr pripo-
mínal šľachtický palác. Jeho prie-
čelie bolo zavŕšené štítom, ozdo-
beným kamennými vázami (ako
pôvodné divadlo a krajinská
sýpka na mieste terajšej Reduty).
Široká fasáda s 11 oknami v jed-
nom rade a balkón nad bránou
dávali objektu mimoriadne ele-
gantný vzhľad. V prvej polovici
19. storočia dom vlastnil istý pán
Johann Berendy, pôvodne kováč-
sky a zámočnícky majster (1847:
Schlosser). Berendy zriadil vo
svojom dome, ktorý mal v roku
1853 adresu Radetzkyplatz 58, v
prízemných miestnostiach vaňo-
vý a parný kúpeľ. Vchod do
kúpeľov bol z Ružovej (Jesen-
ského) ulice.
Iný parný kúpeľ bol vtedy na
terajšej Štefánikovej ulici (Mär-
zengasse 28), majiteľom bol
Josef Martin. V adresári mesta
Prešporku (Pressburger Wegwei-
ser) je v roku 1853 uverejnený aj
cenník Berendyho kúpeľov.
Kúpele I. triedy boli prístupné
pre pánov denne od 6.00 do
10.00 h a od 10.00 do 14.00 h pre
dámy. Druhá trieda bola pre

pánov aj dámy otvorená od 6.00
ráno až do 14.00 h (vždy po
hodine), sprchy až do neskorého
večera. V prvej triede stál parný
kúpeľ jednotlivo 1 florén, ak si
zákazník kúpil (predplatil) 10
kúpeľov, tak po 48 grajciarov.
Kúpeľ pre jednotlivca (Separat-
bad) stál 1fl a 30 gr, pri predpla-
tení 10 kúpeľov bola cena 1 fl a
10 gr. Sprcha s poskytnutím pláš-
ťa a uteráku 12 gr, bez 8 gr.
Berendy ponúkal aj „elektrické“
kúpele. Nie je jasné, čo sa pod
pojmom elektrický kúpeľ v roku
1853 rozumelo. Elektrický horú-
ci kúpeľ stál 48 gr, slabý magne-
tický očistný kúpeľ 24 gr, elek-
trická sprcha 20 gr, elektrický
sedací kúpeľ 30 gr, elektrický
kúpeľ nôh (elektrisches Fussbad)
bol za 24 grajciarov.
Po smrti Johanna Berendyho
kúpele ďalej viedla jeho vdova.
Ďalší dediči (1880: Berendy örö-
kösei) kúpele zrušili. Medzitým
vznikli modernejšie kúpele Grö-
ssling na neďalekej Kúpeľnej
ulici (1895). Podľa fotografie,
zachovanej vo fonde historic-
kých fotografií Múzea mesta
Bratislavy, mal Berendyho dom
na konci 19. storočia vážnu sta-
tickú poruchu. Možno ju spôso-
bila prevádzka parných kúpeľov,
možno zriadenie trate električky
na vozovke Ružovej (Jesenské-
ho) ulice.
V roku 1901 dom zbúrali, aby na
jeho mieste vyrástla reprezenta-
tívna budova Obchodnej a prie-
myselnej komory (1903-1904)
podľa projektu J. Huberta.

Štefan Holčík
FOTO -  zo zbierok Múzea

mesta Bratislavy (okolo 1880)

Za divadlom kedysi boli parné kúpele
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vyjdú o dva týždne
21. februára 2013

V Istropolise to

rozbalí huslista

Pavel Šporcl
NOVÉ MESTO
Na perutích hudby do jiných
sfér. To je leitmotív jedinečné-
ho koncertu skvelého českého
huslistu Pavla Šporcla ajeho
rockovej skupiny Šporcelán.
Vystúpia v utorok 26. marca
2013 o 19.00 h vo Veľkwej sále
Istropolisu.
Pavel Šporcl sa s Bratislavčanmi
podelí o jeho vlastný pohľad na
husle v 21. storočí. Spolu s roc-
kovou kapelou Šporcelán sa
vydáva novým smerom a verí,
že jeho hudba vyvolá tie správne
emócie a nadchne bratislav-
ských divákov rovnako ako jeho
samého.
Pavel Šporcl je svetoznámy
husľový virtuóz a svojím ume-
ním a nekonvenčným vystupo-
vaním oslovuje všetky generácie
poslucháčov na tých najvýznam-
nejších svetových pódiách. Je
nositeľom množstva hudobných
ocenení a spolupracoval s mno-
hými domácimi aj zahraničnými
orchestrami napr. Česká filhar-
mónia, National Orchestra de
France, Liverpoolská kráľovská
filharmónia a iné. (ado)

BRATISLAVA
Tohtoročné fašiangy sú kratšie
ako obvykle. Keďže Popolcová
streda tento rok vyšla na 13.
februára, na plesanie a zábavu
vyšlo 38 dní. Nasledujúci ví-
kend je teda posledný, keď je
podľa zvyklostí povolené orga-
nizovať plesy a bály. V piatok
8. februára bude v Bratislave
päť plesov a  v sobotu 9.
februára ďalších sedem.
V piatok bude Ples seniorov Bra-
tislavského kraja, 11. Ples Sta-
vebnej fakulty STU, 15. Repre-
zentačný ples Univerzitného pas-
toračného centra, 13. Petržalský

maškarný ples a Hasičský ples v
Jarovciach.
V sobotu bude 6. Reprezentačný
ples Fakulty telesnej výchovy a
športu Univerzity Komenského,
7. Bratislavský skautský ples, 15.
Karloveský ples, 8. Ružinovský
farský ples, 3. Ples Vzdelávacie-
ho a konzultačného inštitútu, 40.
Oravský večer a 12. Bratislavský
bál.
Pred Popolcovou stredou stihnú v
Jarovciach ešte Fašiangovú zába-
vu Červeného kríža, ktorá bude v
utorok 12. februára v miestnom
dome kultúry.
Popolcovou stredou sa končí

fašiangové obdobie a začína sa
40-dňový pôst, ktorý trvá do
Veľkonočnej nedele. Tá bude
tento rok 24. marca.
Napriek tomu v zozname brati-
slavskej plesovej sezóny figurujú
ešte štyri plesy, ktoré budú aj po
Popolcovej strede.  V piatok 15.
februára bude 5. Policajný ples  a
v sobotu 16. februára je na pro-
grame 4. Reprezentačný ples
golfistov, 3. Ruský bál a Valen-
tínsky ples v Hoteli Barónka.
Zoznam bratislavských plesov a
bálov nájdete na webstránke
www.banoviny.sk v sekcii Kam
v Bratislave. (pol)

Fašiangy sa končia 13. februára,
niektorí budú plesať aj cez pôst

STARÉ MESTO
Samospráva mestskej časti
Staré Mesto uplynulý víkend
obnovila tradíciu maškarných
bálov v centre mesta. Takmer
160 hostí sa prišlo zabaviť na 1.
Staromestská maškarný bál v
hoteli Carlton.
Nechýbali tu grófovia a grófky,
krásne dámy z obdobia secesie,
šarmantné páry, ktorým je blízka
móda charlestonu. Aj starostka
Starého Mesta Táňa Rosová sa
zmenila na grófku Magdalénu
Nyáry, ktorá s manželom Karo-
lom žila v Mirbachovom paláci.
„V súčasnosti je veľmi populárna
predstava, že plesy sú len výmy-
slom boháčov, ktorí sa chcú uká-

zať a vyžívať sa v luxuse. Bály
však úplne prirodzene patria k
histórií tohto mesta. V minulých
storočiach boli vnímané ako vy-
vrcholenie sezóny, na ktoré sa

Bratislavčania pripravovali už
mesiace vopred,“ povedala sta-
rostka. Svoju tradíciu mali v Pre-
šporku počas storočí aj maškarné
bály. (brn)

Staré Mesto obnovuje tradíciu bálu

SPLNÍME VÁM 
KAŽDÉ ŽELANIE

shoppingpalace.sk
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Futbalistov

z Karlovky

vysťahovali
KARLOVA VES
Futbalový klub mládeže Karlo-
va Ves, v ktorom trénuje 350
detí, prišiel o ihrisko a trénin-
gové priestory na Karloveskej
ulici. Klub tvrdí, že ich pod-
viedla starostka Karlovej Vsi
Iveta Hanulíková, ktorá povoli-
la nájomnú zmluvu s novým
nájomcom. Zmluva je podľa
nich v rozpore so zákonom.
Futbalový klub využíval ihrisko a
telocvičňu podľa zmluvy uzavre-
tej s príspevkovou organizáciou
mestskej časti Karloveský špor-
tový klub (KŠK). Od neho však
futbalový klub dostal list s príka-
zom nevyužívať športový areál a
vypratať priestory.
Miestna kontrolórka na jeseň
2012 zistila, že prišlo k viacerým
vážnym pochybeniam v hospo-
dárení a vedení KŠK. Jedným
bolo aj nezverejnenie nájomných
zmlúv s futbalovým klubom na
webstránke KŠK, ktoré sa tak
podľa kontrolórky stali neplatné. 
Riaditeľ KŠK Igor Valiga v
novembri 2012 podpísal zmluvy
na využívanie ihriska s novovz-
niknutým občianskym združe-
ním Rodeka. To však podľa pod-
predsedu futbalového klubu
Richarda Savčinského pritom nie
je športovým oddielom a nevyko-
náva športovú činnosť, preto ani
nemôže byť členom Karloveské-
ho športového klubu.
Savčinský tvrdí, že vinu nesie
starostka Hanulíková, ktorá mala
na základe zistených pochybení
už dávno navrhnúť odvolanie ria-
diteľa KŠK. Tým, že to neurobi-
la, prevzala podľa neho zodpo-
vednosť za to, že mestská časť
nedodržiava zákony. Klub pova-
žuje svoje zmluvy za platné a cíti
sa byť reprezentantom mestskej
časti. Ak to bude potrebné, bude
sa vraj brániť aj súdnou cestou.
Členovia klubu zvolali už aj pro-
testné zhromaždenie.
Starostka uviedla, že podľa nej
došlo k zneužitiu detí na politický
boj. „Ja osobne pre dohodu a roz-
voj športu v našej mestskej časti
spravím všetko a zároveň týmto
vyzývam obe strany, aby sa stret-
li a dohodli v prospech všetkých
našich detí,“ uviedla. (mch)

V Záhorskej

pribudne 

súsošie svätcov
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bys-
trica sa chce v budúcnosti pý-
šiť a identifikovať sochou pat-
rónov obce, ktorými sú svätý
Peter a Pavol. Súsošie by samo-
správa chcela umiestniť do
stredu kruhovej križovatky,
ktorú postavili pri vjazde do
obce smerom z Lamača kon-
com roka 2012.
Ako uviedol pre Bratislavské
noviny starosta Záhorskej Bys-
trice Jozef Krúpa, vstup do obce
by chceli zviditeľniť práve ta-
kýmto pútavým spôsobom. Je
však otázne, či dopravné orgány
a polícia povolia sochu do stredu
kruhovej križovatky umiestniť.
Na Slovensku totiž nebýva zvy-
kom umiestňovať sochy, emblé-
my či erby obcí do stredu kruho-
vých križovatiek.
Starosta si dobre uvedomuje, že
žiada o udelenie výnimky, no
podľa jeho slov sa bude snažiť zo
všetkých síl využiť všetky práv-
ne možnosti na to, aby sa sochu
podarilo postaviť priamo do
centra kruhovej križovatky.
Chce, aby sa Záhorská Bystrica
líšila od iných obcí, mala niečo
iné, výnimočné a jedinečné,
podľa čoho si ju zapamätajú
všetci návštevníci.
Niekoľko návrhov sôch pripravil
umelecký sochár Víťa Bojňan-
ský. Víťazným návrhom, ktorý
vybrali predstavitelia mestskej
časti, sa napokon stalo súsošie
svätého Petra a Pavla v zelenej
bráne. „Ide o hliníkové obrysy
svätcov aj s ich symbolmi –
mečom a kľúčom od svätej
brány,“ uviedol starosta J. Krúpa.
Sochu by chceli do stredovej plo-
chy kruhového objazdu v Záhor-
skej Bystrici umiestniť v roku
2014. Práve vtedy bude totiž
obec oslavovať 900. výročie
prvej písomnej zmienky o
Záhorskej Bystrici.
Ak by nebolo možné sochu
postaviť do stredu kruhovej kri-
žovatky, miestna samospráva už
teraz uvažuje nad alternatívnym
riešením. Starosta obce však
uvádza, že socha by mala byť
umiestená rozhodne na jednom
zo vstupov do obce. (mch)

Kontaktujte nás:

0850 63 89 63
oz@provident.sk 

Čo ponúkame: 
 Týždennú výplatu provízií v hotovosti 

 Podnikanie v okolí vášho bydliska
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do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať 

zmluvy a dohody, viesť svoju vlastnú agendu.

Hľadáte vlastné podnikanie?

Chcete stabilný zdroj príjmov?

Zarábajte jednoducho s nami!

12032_pf_naborove_materialy_inz_122x85_SK.indd 1 24.1.12 15:39

STARÉ MESTO
Výnimočný baletný galakon-
cert, ktorý sa bude konať 2.
marca 2013 v priestoroch no-
vej budovy Slovenského ná-
rodného divadla ponúka oveľa
viac, ako len tanečnú exhibíciu.
Podujatie Open Balet Gala si
zaslúži prívlastok exkluzívne.
Je len málo príležitostí, pri kto-
rých sa na jednom javisku stret-
nú vedúci sólisti popredných
európskych divadelných scén.
Tanečné hviezdy  Vladimir Ma-
lakhov, Lucia Lacarra, Leonid
Sarafanov alebo Isabelle Ciara-
vola predvedú fragmenty zná-
mych  baletov ako Labutie jaze-
ro, Korzár či Onegin. Klasický
repertoár obohatia fragmenty z
tvorby významných choreogra-
fov 20. storočia Rolanda Petit a

Nacha Duata. Umelecký zážitok
sa poslednou oponou neskončí.
Agentúra Open Gala pripravila
pre divákov VIP balíček, ktorý
umelecké podujatie pretransfor-
muje na spoločenskú akciu. Bez-
prostredne po baletnom galave-
čere sa v oddelených priestoroch
SND bude konať za prítomnosti

14-tich svetových tanečníkov
VIP recepcia, ktorá ponúka viac,
ako len kulinársky zážitok.
Posedenie pri čaši vína spestrí
módna šou exkluzívnej značky
Christian Barret a vystúpenie
popredných speváckych osob-
ností  Mira Dvorského, Otokara
Kleina a Sisy Sklovskej. (kk)

Open Balet Gala má ambíciu byť
kultúrnou udalosťou roka v meste
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NOVÉ MESTO
V parku na Račianskom mýte
vyšetrili 550 stromov. Zistenie
zdravotného stavu drevín
súvisí s jeho revitalizáciou,
ktorú pripravuje samospráva
mestskej časti Nové Mesto.
Viaceré stromy sú podľa expertí-
zy v zlom stave a môžu zname-
nať pre návštevníkov parku
nebezpečenstvo. V prvej etape

sa má preto odstrániť 46 poško-
dených stromov. „Stromy sú
napadnuté rôznymi mikotickými
chorobami, chýba im kôra, majú
v kmeni dutiny alebo vysušenú
korunu,“ povedala Adriana
Kmeťková z oddelenia životné-
ho prostredia miestneho úradu
Nové Mesto. 
Ďalších 28 kusov drevín čaká v
druhej etape ďalšie vyšetrenie. V

poslednej etape sa bude posu-
dzovať 31 kusov drevín, ktoré sa
majú vyrúbať zo sadovníckeho
hľadiska. Čo znamená, že drevi-
ny sa napríklad do parku neho-
dia alebo majú dokonca zlý tvar
na parkovú výsadbu.
Do parku budú následne nasade-
né nové stromy a dreviny. Pôjde
o druhy, ktoré tu majú svoju tra-
díciu. (mch)

Na Račku vyšetrili až 550 stromov

STARÉ MESTO
Výnimočný baletný galakon-
cert, ktorý sa bude konať 2.
marca 2013 v priestoroch no-
vej budovy Slovenského ná-
rodného divadla ponúka oveľa
viac, ako len tanečnú exhibíciu.
Podujatie Open Balet Gala si
zaslúži prívlastok exkluzívne.
Je len málo príležitostí, pri kto-
rých sa na jednom javisku stret-
nú vedúci sólisti popredných
európskych divadelných scén.
Tanečné hviezdy  Vladimir Ma-
lakhov, Lucia Lacarra, Leonid
Sarafanov alebo Isabelle Ciara-
vola predvedú fragmenty zná-
mych  baletov ako Labutie jaze-
ro, Korzár či Onegin. Klasický
repertoár obohatia fragmenty z
tvorby významných choreogra-
fov 20. storočia Rolanda Petit a

Nacha Duata. Umelecký zážitok
sa poslednou oponou neskončí.
Agentúra Open Gala pripravila
pre divákov VIP balíček, ktorý
umelecké podujatie pretransfor-
muje na spoločenskú akciu. Bez-
prostredne po baletnom galave-
čere sa v oddelených priestoroch
SND bude konať za prítomnosti

14-tich svetových tanečníkov
VIP recepcia, ktorá ponúka viac,
ako len kulinársky zážitok.
Posedenie pri čaši vína spestrí
módna šou exkluzívnej značky
Christian Barret a vystúpenie
popredných speváckych osob-
ností  Mira Dvorského, Otokara
Kleina a Sisy Sklovskej. (kk)

Open Balet Gala má ambíciu byť
kultúrnou udalosťou roka v meste

O všetkých
článkoch môžete

diskutovať na
www.banoviny.sk
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O pozemok sa

každý vlastník

musí starať
RUŽINOV
V Bratislave je mnoho pozem-
kov, ktoré sú verejným prie-
stranstvom a sú pritom súk-
romné. Vlastníci sa o ne neraz
nestarajú, ako by sa mali, čo
prekáža najmä ľuďom z oko-
lia. 
Jeden taký je aj na Ostredkoch
medzi Meteorovou ulicou a Tr-
navskou cestou. Ide o pozemok,
na ktorom sa nachádza parkovis-
ko, chodník a trochu zelene.
Okrem prázdnych fliaš, obalov
od potravín či kusov oblečenia
sme na parkovisku a v kríkoch na
páse zelene, ktorá oddeľuje par-
kovisko a chodník od Trnavskej
cesty, našli aj prázdne injekčné
striekačky. Pri niektorých parko-
vacích miestach si motoristi
vytrhali burinu, tú však odhodili
na trávnik pri chodníku. Neporia-
dok sa nepáči viacerým, no maji-
teľovi pozemku sa určite nepáči
upratovať po iných, ktorý mu tu
robia smetisko.
Mestskej časti Ružinov sme sa
preto opýtali, či môže vlastníka
pozemku vyzvať, aby ho upratal
alebo ho aspoň na neporiadok
upozorniť. „Vyzveme vlastníka
na doriešenie tohto problému.
Ideálne bude vyčistiť to v súčin-
nosti s údržbou okolitých verej-
ných priestranstiev,“ uviedla ho-
vorkyňa Ružinovu Miroslava
Štrosová. (mch)

Hokejbal budú

môcť hrať aj

v zime a daždi
RUŽINOV
Hokejbalové ihrisko v Areáli
netradičných športov na Pi-
voňkovej ulici bude už onedl-
ho poskytovať väčší komfort.
Ružinovský športový klub to-
tiž dokončuje jeho kompletné
prekrytie. Zvýši sa tak kvalita
tréningov i zápasov.
Donedávna bola hala iba zastre-
šená a nemala žiadne bočné ste-
ny. V zlom počasí bola hra ne-
bezpečná, nakoľko za bránkami
sa šmýkalo, plocha bola mokrá a
na jeseň plná nafúkaného lístia. 
V decembri 2012 na ihrisku
postavili stĺpy, ktoré podopierajú
strechu. Na tieto stĺpy následne
zavesia plachtu, ktorou tak úplne
ihrisko zakryjú. Hokejbal, florbal
či inline hokej tak bude možné
hrať za každého počasia a v kto-
romkoľvek ročnom období. 
Finančné náklady na dobudova-
nie haly sa pohybujú vo výške
takmer 20-tisíc eur. Peniaze na
dostavbu vyčlenil Ružinovský
športový klub z kapitálových
výdavkov na rok 2012. Za zvý-
šený komfort musia však hráči
rátať s tým, že si za hru priplatia.
Dobudovanie haly poteší najmä
ružinovských hokejbalistov, kto-
rí museli svoje posledné domáce
zápasy odohrať kvôli nepriazni-
vému počasiu v Gajaroch, kde sa
doteraz nachádzala najbližšia
krytá hala. (mch)
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Projekt Poznaj

Staré Mesto

pokračuje
STARÉ MESTO
Projekt poznaj Staré Mesto, v
rámci ktorého môžu záujemco-
via spoznávať históriu, tradície
a zaujímavosti z minulosti
nášho mesta, pokračuje aj
tento rok. Objavovať a spozná-
vať ďalšie skryté zákutia mest-
skej časti budú opäť môcť nie-
len školáci, ale aj široká verej-
nosť.
Záujemcovia sa môžu tento rok
tešiť na prednášku o Dóme sväté-
ho Martina, ktorá bude 20.
februára 2013 o 17.00 h pred
Dómom. Tajomstvá a zaujíma-
vosti Dómu, ktorý nedávno pre-
šiel rozsiahlou rekonštrukciou,
prezradí pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko.
Nasledovať bude prednáška 6.
marca 2013, keď Štefan Holčík
porozpráva v Staromestskej sieni
o palácoch v Starom Meste. Na
jar budú pre verejnosť pripravené
prehliadky so sprievodkyňou
Helenou Navrátilovou po mies-
tach Bratislavy, ktoré často míňa-
me bez povšimnutia, pričom si
zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť.
„Hoci bežne prehliadky absolvu-
jú turisti, tie naše sú určené Brati-
slavčanom, pretože často o mes-
te, v ktorom žijeme, vieme len
málo,“ povedala starostka Staré-
ho Mesta Tatiana Rosová.
Projekt bude pokračovať aj čas-
ťou pre školákov zo staromest-
ských základných škôl nielen
prehliadkami, ale aj pátraním v
teréne po historických stopách.
Chýbať nebude televízny kvíz, či
náučné letné tábory. (mch)

V Záhorskej

pribudne 

súsošie svätcov
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bys-
trica sa chce v budúcnosti pý-
šiť a identifikovať sochou pat-
rónov obce, ktorými sú svätý
Peter a Pavol. Súsošie by samo-
správa chcela umiestniť do
stredu kruhovej križovatky,
ktorú postavili pri vjazde do
obce smerom z Lamača kon-
com roka 2012.
Ako uviedol pre Bratislavské
noviny starosta Záhorskej Bys-
trice Jozef Krúpa, vstup do obce
by chceli zviditeľniť práve ta-
kýmto pútavým spôsobom. Je
však otázne, či dopravné orgány
a polícia povolia sochu do stredu
kruhovej križovatky umiestniť.
Na Slovensku totiž nebýva zvy-
kom umiestňovať sochy, emblé-
my či erby obcí do stredu kruho-
vých križovatiek.
Starosta si dobre uvedomuje, že
žiada o udelenie výnimky, no
podľa jeho slov sa bude snažiť zo
všetkých síl využiť všetky práv-
ne možnosti na to, aby sa sochu
podarilo postaviť priamo do
centra kruhovej križovatky.
Chce, aby sa Záhorská Bystrica
líšila od iných obcí, mala niečo
iné, výnimočné a jedinečné,
podľa čoho si ju zapamätajú
všetci návštevníci.
Niekoľko návrhov sôch pripravil
umelecký sochár Víťa Bojňan-
ský. Víťazným návrhom, ktorý
vybrali predstavitelia mestskej
časti, sa napokon stalo súsošie
svätého Petra a Pavla v zelenej
bráne. „Ide o hliníkové obrysy
svätcov aj s ich symbolmi –
mečom a kľúčom od svätej
brány,“ uviedol starosta J. Krúpa.
Sochu by chceli do stredovej plo-
chy kruhového objazdu v Záhor-
skej Bystrici umiestniť v roku
2014. Práve vtedy bude totiž
obec oslavovať 900. výročie
prvej písomnej zmienky o
Záhorskej Bystrici.
Ak by nebolo možné sochu
postaviť do stredu kruhovej kri-
žovatky, miestna samospráva už
teraz uvažuje nad alternatívnym
riešením. Starosta obce však
uvádza, že socha by mala byť
umiestená rozhodne na jednom
zo vstupov do obce. (mch)

STARÉ MESTO
V mestskej časti Staré Mesto
majú možnosť obyvatelia stále
využívať linku čistoty, ktorá
tu vznikla už pred dvoma
rokmi. Pri ohlasovaní nepo-
riadku však treba vedieť rozlí-
šiť cesty tretej a štvrtej triedy,
o ktoré sa stará mestská časť,
a cesty prvej a druhej triedy, o
ktoré sa stará hlavné mesto. 
Staromestská samospráva ponú-

ka svojim obyvateľom číslo
02/5924 6246, na ktoré možno
kedykoľvek zavolať a nechať na
záznamníku svoj podnet na
upratanie verejného priestoru.
Dodnes ju už využili stovky Sta-
romeštanov. „Denne na záznam-
níku nechajú odkaz v priemere
dvaja obyvatelia,“ povedal sta-
romestský hovorca Tomáš
Halán. Podnety následne spracú-
va určený pracovník, ktorý ich

podľa charakteru rozdelí kon-
krétnym oddeleniam úradu.
Občania môžu vyplniť aj formu-
lár na www.staremesto.sk. V jej
dolnej časti nájdu odkaz „Nahlá-
senie problému“.
Cesty prvej a druhej triedy sú tie,
po ktorých premáva verejná
doprava, a chodníky práve blíz-
ko nich má na starosti magistrát.
Bratislavčania môžu volať na
číslo 02/5935 6761. (stn)
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Linka čistoty funguje už dva roky


