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STARÉ MESTO
V septembri 2012 sa mestskí
poslanci zhodli, že je maximál-
ne nevýhodné prenajímať par-
kovacie miesta na cestách 1. a 2.
triedy v centre Starého Mesta
mestskej obchodnej spoločnosti
Mestský parkovací systém,
s.r.o. Preto rozhodli, že do spus-
tenia nového celomestského
systému má primátor prenajať
parkovacie miesta priamo dote-
rajším prevádzkovateľom.
Ide o 800 parkovacích miest, kto-
ré má prenajaté BPS Park, a.s., a
98 parkovacích miest na parkovi-
skách na Lisztovom námestí,
Americkom námestí, Florián-
skom námestí a na Vazovovej
ulici. Pravdou je, že MPS mal od
mesta parkovacie miesta prenaja-
té za symbolickú sumu 1991,64 €
ročne. Keďže však MPS od vzni-
ku v roku 1998 nepodnikol nič,
aby sám prevádzkoval platené
parkovanie na zverených komu-

nikáciách, celý čas prenajaté par-
kovacie miesta ďalej prenajímal.
Ročne utŕžil za prenájom 898
miest 159 411 eur bez DPH. Čo
robil so ziskom, ktorý vygenero-
val od roku 1998, je osobitná ka-
pitola. Jeho konateľmi boli mest-
skí poslanci, na svoje si však
podľa všetkého prišli nielen oni,
ale aj politické strany, ktoré ich
sem nominovali.
Od 1. 10. 2012 teda primátor pre-
najal 898 parkovacích miest pria-
mo bez sprostredkovateľa. Celko-
vá výška mesačného nájmu do-
sahuje 15 182,92 eura, čo je ročne
182 195,04 €. Magistrát teda do-
stane za prenájom 898 parkova-
cích miest niekoľkonásobne viac,
ako dostával od MPS, ba dokon-
ca viac, ako utŕžil MPS. V pre-
počte na jedno parkovacie miesto
je to však stále málo a pre mesto
je to stále maximálne nevýhodné.
Napríklad len od BPS Park, a.s.,
získa mesto mesačne 8574,32 €,

pritom tržby z prevádzkovania
parkovania 800 miest (0,80 €/8
hodín/21 dní) môžu dosiahnuť
mesačne až 107 520 €.
Dobrý biznis však majú aj pre-
vádzkovatelia platených parko-
vísk. Živnostník Milan Klein za-
platí za prenájom 50 miest mesač-
ne 4200 €, tržby však môže do-
siahnuť až 54 000 € (1,50 € / 24 ho-
dín/30 dní). Na svoje si príde aj
ProPark Slovakia, s.r.o., (spoloč-
ník Peter Milko), ktorá za 31
miest na Floriánskom námestí a
na Vazovovej zaplatí mesačne
1614,60 €, za hodinu parkovania
však vyberie až 2 eurá, či Peter
Milko ako fyzická osoba, ktorý si
prenajíma 16 miest na Americ-
kom námestí za 794 € mesačne.
Aj tu sa platia 2 € za hodinu.
Za rok tak Bratislava príde na
prevádzke plateného parkovania
možno až o 2 milióny eur (pri
polovičných tržbách 1 milión
eur). (pol)

Parkovacie miesta v centre mesta
prenajíma magistrát stále nevýhodne

Magistrát stále prenajíma lukratívne parkovacie miesta za smiešne peniaze... FOTO - Slavo Polanský

KHL: V play-off 
Slovan vyzve
Dinamo Moskva
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratisla-
va skončili v Západnej konfe-
rencii KHL na 6. mieste a po-
stúpili do štvrťfinále play-off.
Tam ich čaká obhajca Ga-
garinovho pohára a tretí tím
konferencie Dinamo Moskva.
Prvé dva zápasy štvrťfinálovej
série sa hrajú v Moskve 20.
a 21. februára 2013, bratislavs-
ká odveta bude v nedeľu 24.
a v pondelok 25. februára 2013
v Slovnaft Aréne.
O postupe do záverečných bojov
nadstavbovej časti Kontinentálnej
hokejovej ligy mohli bratislavskí
hokejisti rozhodnúť už pred me-
siacom doma, pre vlastnými fanú-
šikmi však prehrali s Čerepov-
com, Minskom aj Levom Praha.
Účasť v play-off si tak museli
vybojovať v na ľade súperov. Po
víťazstvách nad Spartakom Mos-
kva a Donbassom Doneck 4:3 po
predĺžení, bolo jasné, že Slovan si
zahrá play-off. Po nedeľnej pre-
hre 1:3 v Rige bolo zase jasné, že
Bratislavčania si udržia 6. miesto
a vyzvú tretie Dinamo Moskva.
HC Slovan tak splnil základný
cieľ - postúpiť v prvej sezóne do
play-off. O postupe podľa trénera
Rostislava Čadu rozhodol pevný
charakter mužstva, pracovitosť a
bojovnosť. „Kolektív prijal moje
zásady a riadil sa nimi. Viacerí
chlapci hrali prvý raz v KHL a
nezľakli sa zvučných mien súpe-
rov. S každým sme dokázali hrať
vyrovnanú partiu,“ zhrnul spokoj-
ný tréner, ktorý so Slovanom pre-
dĺžil zmluvu na 5 rokov.
V nedeľu 24. februára teda Slov-
naft Aréna zažije prvý domáci
zápas play-off KHL - slovanisti
vykorčuľujú proti dinamovcom o
17.00 h. V pondelok 25. februára
sa hrá o 19.00 h. (ado)

Primátorska
rošáda
sa nekonala
BRATISLAVA
Vymenovanie mestského pos-
lanca Jána Budaja (Zmena
zdola DÚ) za námestníka pri-
mátora bola podľa všetkého len
z núdze cnosť. Pôvodne to mali
totiž mestskí poslanci s primá-
torom rozohrané celkom inak.
Po dohode s väčšinou mestské-
ho zastupiteľstva bol vraj pri-
mátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý) pripravený vymeniť aj dote-
rajšie dve viceprimátorky.
Ako nezávisle na sebe potvrdili
viacerí mestskí poslanci, námest-
níkom primátora mal byť predse-
da najsilnejšieho mestského pos-
laneckého klubu Sven Šovčík
(SDKÚ-DS, Most-Híd), ktorý
mal vystriedať doterajšiu ná-
mestníčku primátora Petru Na-
gyovú Džerengovu. Viceprimá-
torku Vieru Kimerlingovú mal
vymeniť člen mestskej rady Vla-
dislav Hečko (SaS). Tretím
námestníkom primátora potom
nemal byť Budaj, ale predseda
poslaneckého klubu SMER-SD
Slavomír Drozd.
Táto primátorská rošáda sa napo-
kon neuskutočnila, pretože by to
mohlo narušiť vzťahy SDKÚ-
DS s Mostom-Híd a KDH.
Vzhľadom na blížiace sa župné
voľby by výmena nominantiek
za KDH a Most-Híd poslancami
za SDKÚ-DS a SaS mohla ohro-
ziť tvoriacu sa stredopravú koalí-
ciu pre voľby župana a krajských
poslancov.
Iniciátorom týchto zmien mal byť
predseda najsilnejšieho poslanec-
kého klubu SDKÚ-DS, Most-Híd
a bol tomu údajne naklonený aj
primátor Ftáčnik. Je veľmi prav-
depodobné, že po tomto už do
konca volebného obdobia k žiad-
nym personálnym zmenám vo
vedení mesta nedôjde. (brn)
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Bratislava by
pokojne mohla
byť aj krajom
Myšlienka, s ktorou najnovšie
prišla Strana a solidarita (SaS),
aby sa Bratislava stala samostat-
ným krajom, nie je nová. Súčas-
né územnosprávne členenie Slo-
venska je však daňou za koalíciu
prvej Dzurindovej vlády. Každá z
vládnych strán mala vlastné
záujmy a preto nie je Bratislava
krajom, preto sa Trnavský kraj
ťahá až po Veľký Meder, preto je
Spiš rozdelený atď.
Myšlienka, aby sa Bratislava sta-
la samostatným krajom, pretože
nemá peniaze na opravu výtlkov,
nie je síce štátnická, ale je prak-
tická. Bratislava totiž ako jediné
mesto na Slovensku opravuje
všetky cesty na svojom území z
vlastných peňazí. Nedostáva na to
nič zo župy ani od štátu.
Na strane druhej, kraj má celý
výnos z dane z motorových vozi-
diel, nemá však od štátu dosť pe-
ňazí na školstvo a sociálne zaria-
denia. Diery v rozpočte preto
pláta z cestnej dane.
Optimálne by bolo, keby peniaze z
cestnej dane išli len na opravu
ciest. Výška dane by sa potom me-
nila od stavu ciest. Optimálne by
tiež bolo, aby sa daň za psa použí-
vala výlučne na čistenie ulíc od
psích exkrementov. Aj tu by sa výš-
ka dane menila podľa miery zne-
čistenia. K ideálu máme ďaleko.
Možno nám nakoniec nezostane
iné, ako sa na opravu ciest vyzbie-
rať, alebo ich začneme plátať
svojpomocne. Radoslav Števčík

Električka na
Štefánikovej
dostane zelenú
STARÉ MESTO
Dopravná komisia mestského
zastupiteľstva odporučila ma-
gistrátu, aby do konca mája
posúdil návrh na obnovenie
električky na Štefánikovej
ulici, s ktorým prišlo nefor-
málne združenie Tram Štefá-
nikova. Električka by mala
centrum mesta a Hlavnú stani-
cu prepojiť rýchlejšou a krat-
šou trasou.
Električková trať by mala opäť
viesť z Hurbanovho námestia cez
Suché mýto, Hodžovo námestie,
Štefánikovu ulicu až na Hlavnú
stanicu. Táto trať zanikla v roku
1979 z viacerých dôvodov a
nahradiť ju malo metro. Podzem-
ná rýchlodráha sa nezrealizovala,
no električková trať však zostala
zrušená.
"Je to zatiaľ najlepšie a najprepra-
covanejšie riešenie verejnej
dopravy v priestore Štefánikovej
ulice. Z priestoru by sa stal nový
mestský bulvár a malo by zmysel
prejsť sa tam aj pešo. Dnes je len
šedou dopravnou tepnou," uvie-
dol predseda dopravnej komisie
Jozef Uhler (SDKÚ-DS).
Ak by sa mesto do projektu pusti-
lo, na financovanie by mohlo zís-
kať peniaze z eurofondov z nasle-
dujúceho programového obdobia
2014 až 2020. Ak by sa mesto
rozhodlo projekt realizovať, ne-
muselo by uvažovať nad zriade-
ním buspruhu na Štefánikovej
ulici. Cestnej doprave by sa ubral
v každom smere jeden pruh a au-
tobusy by premávali po električ-
kovej trati. (brn)

STARÉ MESTO
Starú tržnicu na Námestí SNP
má získať do prenájmu na 10
rokov s opciou na ďalších 5 ob-
čianske združenie Aliancia Sta-
rá tržnica. Rozhodli o tom
mestskí poslanci bez súťaže,
návrh schválili ako prípad oso-
bitného zreteľa. Zo 40 poslan-
cov hlasovalo za 33, zdržalo sa 6
poslancov, jeden nehlasoval.
Poslanci odmietli vyhlásiť súťaž
na prenájom Starej tržnice, uspo-
kojili sa s projektom, ktorý pred-
ložila Aliancia. Tá chce Aliancia
objekt postupne zrekonštruovať.
Počas tohto a ďalšieho roku by
mala fungovať v utlmenom reži-
me. Mesačne v nej majú byť 3-5
podujatí, ostatné dni by boli veno-
vané rekonštrukčným prácam. Z
prenájmov priestorov plánuje zís-

kať 10-tisíc eur mesačne a opraviť
tak kanalizáciu, kúrenie a vzdu-
chotechniku. Za 10 rokov má toto
neziskové združenie investovať
do rekonštrukcie a prevádzky Sta-
rej tržnice 1,2 milióna eur. Do
plnej prevádzky by sa tržnica
mohla podľa plánov združenia
dostať v roku 2015.
Z tržnice má byť multifunkčný
priestor, ktorý by priniesol kultúr-
ne programy, koncerty, konferen-
cie, divadelné predstavenia,
diskusie či prednášky. Obnoviť
chcú aj tradíciu trhov, sobotné
majú patriť miestnym farmárom a
remeselným malovýrobcom pot-
ravín, nedeľné by mali byť zase
dizajnové a na burzách sa predsta-
via umelci, remeselníci či zberate-
lia. Budovu chce využiť aj na
chýbajúce služby. Popri stálych

službách by sa tam potom malo
ročne konalo 208 kultúrnych
podujatí, 80 trhov a 24 komerč-
ných podujatí.
Konkurenčný projekt Ars Atrium,
ktorý počítal s využitím tržnice na
kongresy a kultúrno-spoločenské
podujatia, poslanci vzali na vedo-
mie. Oproti zaužívanej praxi
mestskí poslanci neschválili s
návrhom uznesenia aj návrh ná-
jomnej zmluvy, tú by mal pripra-
viť primátor mesta so zástupcami
občianskeho združenia.
V súvislosti návrhom na prená-
jom Starej tržnice sa objavili špe-
kulácie o jeho politickom prepo-
jení s výmenou riaditeľov mest-
ských organizácií, ktoré požaduje
primátor. Návrh na ich výmenu
bol nakoniec stiahnutý z rokova-
nia. (brn)

Starú tržnicu získa na 10+5 rokov
združenie Aliancia Stará tržnica

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA

BRATISLAVA
Mestský dopravca využíva na
odhŕňanie snehu na električko-
vých tratiach dve pracovné
električky, ktoré vznikli úpra-
vou starších vozidiel. Obidve
boli havarované a ich prestavbe
sa potešili mnohí, ktorým pre-
kážalo odhŕňanie snehu pomo-
cou tzv. čertov.
Jedna električka je oranžovo-kré-
movo-olivovosivá a tlačí pred
sebou pluh, druhá je červeno-kré-
movo-olivovosivá a má pluh
namontovaný priamo na svojom
podvozku. Obe bolo možno v
uplynulých dňoch vídať na tra-
tiach v celom meste.
Električkový pluh z vozovne Ju-
rajov dvor bol prerobený z elek-
tričky z roku 1975. Po jej vy-
radení z premávky v roku 1991,
po tom čo ju na odstavnej ploche
vo vozovni postihla dopravná
nehoda, bola prerobená na pra-
covné vozidlo a odvtedy plní fun-
kciu snežného pluhu. „Okrem
iného sa vozidlo využíva aj na
kontrolu stavu trolejového vede-
nia, takže sa s ním môžeme stret-
núť aj v lete, ale, samozrejme, bez
pripojeného tlačeného podvozku
s pluhom,“ uviedla vedúca odbo-
ru marketingu a komunikácie

Dopravného podniku Bratislava,
a.s., Zuzana Vachová.
Električkový pluh z vozovne
Krasňany bol prerobený z hava-
rovanej električky z roku 1985. O
rok neskôr už plnil funkciu pra-
covného vozidla a odvtedy od-
hŕňa trate v uliciach Bratislavy.
Posádku tvoria vždy dvaja - vodič
a strojník. Obe električky majú
snežné radlice ovládané hydrau-
licky z kabíny vodiča a v rokoch
2011 a 2012 ich opravovali. 
V minulosti sa sneh z tratí odhŕňal
pomocou tzv. čertov. „Boli to špe-
ciálne podvozky, na ktorých bol
umiestnený pohyblivý pás, vyro-
bený z metličiek. Tieto podvozky
boli tlačené starými dvojnápravo-

vými električkami, prispôsobený-
mi na napájanie pohonných častí
- čertov,“ uviedla Vachová.
Odstraňovanie snehu týmto spô-
sobom bolo dosť nebezpečné,
pretože okrem snehu zametaním
na tratiach lietalo všetko, čo sa
tam nachádzalo. Išlo najmä o ka-
mienky, ktoré často zraňovali
okoloidúcich alebo vytĺkali sklá
na domoch a výkladoch. „Nad-
merná hlučnosť najmä v nočných
hodinách a množiace sa sťažnosti
ľudí na takéto odhŕňanie snehu
viedli k rýchlemu ukončeniu ich
prevádzky a nahradili ich jedno-
duché pluhy,“ uviedla Vachová.

Martina Chudá
FOTO - Roman Delikát

Počas snehovej kalamity odhŕňali
sneh z koľajníc aj dve električky
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Za papučami 
je len obyčajná
ľudská pomsta
STARÉ MESTO
Už mesiac trvá zakladanie tzv.
papúč na kolesá áut parkujú-
cich na chodníku na Vajanské-
ho nábreží a na Múzejnej ulici.
Potvrdzuje sa, že v tomto prípa-
de nejde o horlivosť príslušní-
kov mestskej polície, ale o oby-
čajnú pomstu jedného nahne-
vaného vodiča.
Ako nám potvrdili viacerí mestskí
policajti, všetko sa to začalo, keď
istý pán B. dostal tzv. papuču a
pokutu za to, že nesprávne parko-
val a jeho auto tvorilo prekážku v
jazde. Jeho reakcia je známa. Už
mesiac chodí na Medenú ulicu na
stanicu mestskej polície Staré
Mesto, kde hlási evidenčné čísla
vozidiel, ktoré parkujú na chodní-
ku na Vajanského nábreží a na
Medenej ulici.
Otázne je, komu sa chce pán B.
pomstiť? Či mestským policaj-
tom, ktorí musia po oznámení
každého priestupku konať, alebo
vodičom, ktorí síce tiež porušujú
dopravné predpisy, ale na rozdiel
od jeho auta netvoria žiadnu pre-
kážku a nikomu neprekážajú.
Ak bude táto „papučová vojna“
pokračovať, je zrejme len otáz-
kou času, keď sa niektorí z vodi-
čov, ktorí na Vajanského nábreží
alebo Múzejnej ulici od 11.
januára 2013 dostali tzv. papuču,
na revanš pomstia napríklad pá-
nu B. (brn)

STARÉ MESTO
Ak chce mesto rekonštrukciu
Starého mosta stihnúť do kon-
ca roka 2015, musí s jeho pre-
stavbou začať v júni tohto
roku. Inak hrozí, že to mesto
nestihne a bude musieť vrátiť
peniaze z eurofondov, ktoré
chce na prestavbu mosta po-
užiť. V januári vyhlásilo mesto
súťaž na zhotoviteľa, kritériá
nastavilo tak, že to nemôže byť
žiadna slovenská firma.
„Kritéria tendra sú nastavené tak,
že vylúčia špekulatívne firmy,
ktoré na Slovensku máme a narú-
šajú proces obstarávaní,“ tvrdí
primátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý). Do súťaže na zhotoviteľa
prvej etapy Nosného systému
MHD totiž musí uchádzač dolo-
žiť trojročné referencie s mostnou
stavbou. A taká sa na Slovensku
za posledné tri roky nestavala.
Mesto predpokladá, že sa budú
vytvárať medzinárodné konzor-
ciá, kde budú zastúpené aj domá-
ce firmy. „Naše stavebné firmy sa
tam nájdu, ale manažovanie také-
hoto rozsiahleho projektu si vyža-
duje, aby to bol niekto zo zahrani-
čia,“ uviedol hlavný dopravný
inžinier Tibor Schlosser.
Uchádzači môžu svoje ponuky
predkladať do 20. marca 2013 do
10.00 h a obálky plánuje otvárať
výberová komisia o deň neskôr.
Víťaz by mal nosný systém vybu-
dovať do 24 mesiacov.

Celkové náklady 68,144 milióna
eur bez DPH a mesto ich chce
financovať z eurofondov z Ope-
račného programu Doprava.
Mesto má z toho uhradiť päť per-
cent, ďalších desať percent zapla-
tí štát. Najväčšia časť ide na
rekonštrukciu Starého mosta, oce-
ľová konštrukcia by mala stáť 35
miliónov eur bez DPH. Okrem
mosta sa má vybudovať nová
koľajová dráha v úseku Bosákova
ulica - Šafárikovo námestie, rozší-
riť estakáda Einsteinova a vybu-
dovať nová pri bývalom štadióne
Artmedie.
Okrem prieťahov pri súťaži na
zhotoviteľa môže projekt skom-
plikovať aj vysoká voda Dunaja.
„Odplavovanie konštrukcie Sta-
rého mosta sa dá robiť iba na
jeseň alebo na jar. Prvé vhodné
podmienky sú teda na jeseň
2013,“ priznal primátor.

Mesto vyhlásilo súťaž na zhoto-
viteľa stavby aj napriek tomu, že
Obvodný úrad v Bratislave ešte
nerozhodol o námietkach, ktoré
podali vlastníci bytov z Rovnian-
kovej ulice 14. „Dráhový úrad sa
vyslovil, že projektová dokumen-
tácia nespĺňa požiadavky kladené
zákonom a negarantuje bezpečnú
prevádzku. Podobne hygienik
skonštatoval, že nebola preukáza-
ná účinnosť protihlukových opat-
rení,“ tvrdí zástupca vlastníkov z
Rovniankovej 14. Podľa primáto-
ra by mal obvodný úrad o
námietkach rozhodnúť do konca
mesiaca.
Pôvodne primátor sľuboval, že
sa s prestavbou Starého mosta
začne ešte vlani na jeseň, mesto
však nestihlo v stanovených ter-
mínoch požiadať o financovanie
z eurofondov. (ado)

VIZUALIZÁCIA - Alfa 4

Primátor chce s prestavbou Starého
mosta začať v júni, inak to nestihne

Kamerový 
systém vraj 
viac nefunguje
BRATISLAVA
To, že s mestským kamerovým
systémom nie je všetko v po-
riadku, potvrdzujú reakcie
mestských policajtov, podľa
ktorých kamerový systém viac
nefunguje ako funguje.
„Zarazilo ma, že náčelníčka polí-
cie informovala, že kamerový
systém je plne funkčný. Viac to
nefunguje ako funguje. Náčelníč-
ka rada informuje, že v mestskej
polícii je všetko v poriadku, opak
je pravdou. Skúste osloviť poli-
cajtov vo výkone,“ reagovala jed-
na čitateľka. Spýtali sme sa teda
niektorých mestských policajtov,
ktorí pod zárukou anonymity
potvrdili, že mestský kamerový
systém nie je plne funkčný.
Po dvoch týždňoch zareagoval aj
magistrát. Priznal, že rokuje s
bývalým prevádzkovateľom ka-
merového systému, trvá však na
tom, že jeho vlastníkom je mesto.
Mestský kamerový systém je
podľa magistrátu funkčný. (brn)

SPLNÍME VÁM 
KAŽDÉ ŽELANIE

shoppingpalace.sk
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Čo robiť, keď
vás zamknú
na cintoríne?
LIST ČITATEĽA
Idete na cintorín. Bližšie k
hrobu, o ktorý sa idete posta-
rať, máte bočným vchodom,
kde však nie je nijaké info o
otváracích hodinách, o ich
zmene ani nehovoriac.
Keď hrob - neďaleko bočného
vchodu - upravíte, pomaly sa šerí.
Prídete k bočnému vchodu a
„ou!“- je zamknutý. Nikde nikto.
Mobil ste si zabudli, či sa práve
vybil. Nádej zostáva prísť k hlav-
nému vchodu, či tam nie je nejaká
stále služba? Nič. Len vysoká
ohrada, sneh, zima a vy. Čo má
človek v danej situácii urobiť, aby
sa z cintorína dostal a nemusel
tam tráviť noc do rána, kým ho
otvoria? Akeby mal mobil , komu
volať? Možno blízkym, aby prišli
s rebríkom?
Pritom  by stačilo, keby tak cca 10
minút pred uzatvorením cintorína
sa nejakým výrazným zvukovým
znamením dávalo najavo, že o
chvíľu sa všetky vchody uzavrú a
bolo by to aj VÝRAZNE napí-
sané na KAŽDOM vchode do
cintorína SPOLU s aktuálnymi
otváracími hodinami, zvlášť, ak
sa zmenili. Prípadne doplniť info,
kam sa obrátiť o pomoc, ak sa
stane, že tam človek zostane. 
Inak neviem z akého dôvodu sa
na 5 mesiacov v roku (október až
február) cintoríny zatvárajú o
17.00 h? Mohlo by to byť o 18.00,
aby ľudia z práce mohli ešte na
cintorín, aby na hroby drahých,
napr. vo výročia smrti a pod.
nemuseli chodiť cez víkendy.
Veronika Žitňanská, Bratislava

Revitalizácia
zelene sa začala
výrubom?
LIST ČITATEĽA
Pri vyrastajúcej novostavbe
Nový háj na rohu ulíc Dudova
a Starohájska stáli dva maje-
státne topole. Investor sa roz-
hodol na jeseň 2012, že spraví
na nich radikálny „jarný“ rez.
Pomyslel som si, že hádam to
tie stromy prežijú. Nuž topole
sa nedožili ani jari 2013, keďže
ich developer pred niekoľkými
dňami úplne vyťal.
Chcem sa spýtať, či je to bežný
postup, alebo je to už začiatok
sľúbenej revitalizácie okolitého
parku a zelene. Píšem v mene
nasledujúcich generácií, aby
mali možnosť dýchať okrem
čerstvo schnúceho betónu na
novostavbách aj čistý kyslík,
ktorý vyrábajú zatiaľ stromy.

Bernard Sztuka, Petržalka

Komu bude
vlastne slúžiť 
Stará tržnica?
LIST ČITATEĽA
Priznám sa, že som šokovaná
spôsobom, ako Staromešťania
majú prísť o Starú tržnicu. Aj
posledná nádej, že sa sem vráti
obyčajné trhovisko, sa stráca.
V súčasnosti, keď nie sú penia-
ze na nič a kríza, zdá sa, konca
nemá, si tu chce niekto spriva-
tizovať ďalší mestský prie-
stor? Inak to nemôžem na-
zvať, pretože v tomto meste je
vždy od dlhodobého prenájmu
len krok k predaju...
Ako je možné, že primátor Ftáč-
nik a ctení mestskí poslanci roz-
hodujú o osude Starej tržnice
bez toho, aby sa spýtali ľudí, aby
sa spýtali obyvateľov Starého
Mesta, ktorí nemajú kde kúpiť
čerstvú domácu zeleninu, ovo-
cie, kyslú kapustu, domáci med
alebo zabíjačkové špeciality, aké
sme tu kupovali ešte pred pár
rokmi?
Je mi smutno, že politikom, kto-
rým sme dali hlas vo voľbách,
nestojí ani len za to, aby sa nás
spýtali, čo chceme v Starej tržni-
ci? Obyčajný mestský trh alebo
kultúru pre vyvolených?

Agáta Rošková, Bratislava

Na Panskej ulici 27 v podjazde
stredovekého domu sú PIVNI-
CE U KOZLA. Ide o dve pivni-
ce - jedna pre fajčiarov, druhá
pre nefajčiarov. Majú samo-
statné vchody, ktoré sú situova-
né na protiľahlých stranách
podjazdu. Keďže ide o pivnice,
schádza sa dole strmými schod-
mi. Aby sme boli féroví, navští-
vili sme obe pivnice.
Pivnice u Kozla nemajú ambíciu
byť výnimočné, ide skôr o ľudo-
vú krčmu (jazykom dnešnej doby
povedané „pub“). Interiér je jed-
noduchý - drevené lavice, dreve-
né stoličky a kresielka s koženými
sedákmi. Na stenách repliky his-
torických reklamných predmetov
českých  pivovarov, ktorých pivo
tu čapujú. 
Pohľad do jedálneho lístka nás
presvedčil, že ľudová tu bude aj
kuchyňa. Inými slovami, základ-
ná ponuka priemernej slovenskej
reštaurácie či krčmy. Studené
predjedlá ako nakladaný hermelín
s cibuľkou, údená parenica, moz-
zarella s paradajkou, utopenec s
cibuľkou a horčica, oravská slani-
na s cibuľkou, horčicou a chre-
nom - všetko za jednotnú cenu
2,40 €. Ďalej tri polievky, z kto-
rých sme ochutnali dve - halászlé
(3,00 €) a kuraciu polievku s re-

zancami a mäsom (1,50 €).
Halászlé bolo trochu spenené,
chuťovo celkom nevýrazné, boli
tam síce kusy rýb, ale vôbec si nás
nezískalo. Kuracia bola úplná ka-
tastrofa. Nemala kuraciu ani inú
chuť. Z tých kúskov snehobieleho
mäsa to inú chuť ani mať nemoh-
lo. Boli tam rezance, dokonca aj
mrkva, ale chuť žiadna. Navyše
nám ju servírovali takmer vriacu.
Bez preháňania to bola jedna z
najhorších polievok v meste.
Ako hlavné jedlá tu majú reštau-
račný štandard  - ryby, bezmäsité
a´la vyprážaný syr a bryndzové
halušky, jedlá z kuracieho, brav-
čového a hovädzieho mäsa. Dali
sme si kurací rezeň v zemiako-
vom cestíčku (4,90 €) a k tomu
hranolčeky (1,40 €). To sme však
netušili, že cestíčka bude niekoľ-
konásobne viac ako rezňa a hra-
nolčeky boli zbytočné. Bol to
vlastne vyprážaný kurací rezeň
obalený v ceste na zemiakové
placky. Nebol to žiadny gurmán-
sky zázrak, ale aspoň to zasýtilo.
Z bravčového sme so dali panen-
ku s cibuľkou a hríbmi (5,90 €) a
opekanými zemiakmi (1,00 €).
Čakali sme, že panenka bude

tepelne upravená na cibuľke a hrí-
boch, na tanieri sme však dostali
dva opečené kusy panenky a ved-
ľa kôpku smaženej cibuľky s
hríbmi. Nechýbalo množstvo
zemiakoch a mrkvové hobliny s
kúskom paradajky a šalátovým
listom ako obloha. Sklamaním
boli aj grilované bravčové rebrá s
oblohou, horčicou a chrenom
(7,90 €), ktoré boli evidentne
ohrievané, mäso bolo akési kašo-
vité a chuťovo mdlé.
Z hovädzích jedál sme si dali kot-
líkový guláš (3,90 €), no to čo
sme dostali na stôl bola skôr gulá-
šová  polievka. Kto varil v kotly
guláš, vie ako má vyzerať aj chu-
tiť. Nehovoriac, že nám ho čaš-
níčka, ktorá nevie ani pozdraviť,
priniesla až dodatočne po upozor-
není, že jedno jedlo nám na stole
chýba. Vraj si myslela, že ho ne-
chceme, pretože sme sa pýtali, či
sú v guláši aj zemiaky. Hrôza!
Pivnice u Kozla majú biednu
kuchyňu, v nefajčiarskej časti
otrasnú obsluhu a vo fajčiarskej
množstvo dymu a pachov jedla.
Čapujú však celkom dobré pivo.
Naše hodnotenie:�
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Pivnice u Kozla sú riadna katastrofa

Ukážkový príklad klamania
spotrebiteľa odhalila kontrola
Slovenskej obchodnej inšpek-
cie pri kontrole v petržalskej
predajni Carrefour. 
Spoločnosť Retail Value Stores,
a.s., tu predávala za 6,18 € bale-
nie ústnej vody + zubná pasta
grátis. Tie istí výrobky však tá
istá spoločnosť predávala aj
samostatne, pričom ústna voda
stála 4,59 € a zubná pasta 1,99 €. 
Predávajúci podľa SOI neposky-
toval spotrebiteľovi pravdivé
informácie, nakoľko cena ústnej
vody + zubnej pasty grátis bola o
1,59 € vyššia, ako cena samotnej
ústnej vody! Predávajúci teda
neposkytoval zubnú pastu grátis.
Spoločnosť Retail Value Stores,
ktorá prevádzkuje predajňu Car-
refour, dostala pokutu 700 €.
Ešte mastnejšiu pokutu dostala
od inšpektorov SOI trnavská
spoločnosť JJJ  STAV – BUILD,

s.r.o., ktorá má prevádzku v
Záhorskej Bystrici na Ulici
československých tankistov. Aj
tu zistila kontrola klamanie spot-
rebiteľa. Prostredníctvom inter-
netovej stránky www.eshop-sta-
vebniny.sk si spotrebiteľ objednal
300 kusov izolačných pásov zo
skleného vlákna (1,66 €/balík),
pričom celková cena bola 498 €.
Na druhý deň mu však bola
vystavená predfaktúra na sumu
1537,20 €, pričom jednotková
cena za balík tam bola uvedená
25,62 bez DPH. Týmto spoloč-
nosť JJJ STAV - BUILD poruši-
la zákaz klamania spotrebiteľa,
za čo dostala pokutu 900 €.
Predajca sa bránil tým, že Vo
svojom vyjadrení uviedol, že
došlo k chybe v software, na
základe čoho bola neúmyselne

uvedená na internetovej stránke
aj v objednávke spotrebiteľa
cena, ktorá ani zďaleka nezod-
povedá cene bežne ponúkanej a
ani nákupnej cene predmetného
produktu. Spotrebiteľovi sa
následne, hneď ako prišla objed-
návka, telefonicky ospravedlnili
a zaslali správnu cenovú ponu-
ku. Išlo o ojedinelú chybu a
účastník konania nemal záujem
ani úmysel klamať spotrebiteľa
alebo ho zavádzať.
Podľa SOI tieto argumenty sú
subjektívnou skutočnosťou, kto-
rá nezbavuje účastníka konania
objektívnej zodpovednosti za
porušenie zákona. Výsledok
kontroly aj výšku pokuty teda
Inšpektorát SOI pre Bratislavský
kraj v plnom rozsahu potvrdil.

Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí  Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

SOI varuje, pozor na podvodníkov!
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Plesová sezóna sa skončila.
Bratislavská župa a Malokar-
patské osvetové stredisko v
Modre pripravilo ples aj pre
seniorov z regiónu. V bratis-
lavskej Incheba Expo Aréne sa
v piatok 8. februára zabávalo
vyše 500 seniorov z klubov dô-
chodcov a zariadení sociál-
nych služieb z 23 miest a obcí v
Bratislavskom kraji. 
„Je to už tradičný ples, ktorý
láka stále viac seniorov. To nás,

samozrejme, veľmi teší. Aj toto
je spôsob, ako sa snažíme zapá-
jať do aktívneho spoločenského
života nielen klientov z našich
sociálnych zariadení, ale aj
seniorov z klubov dôchodcov v
našej župe,“ povedal bratislav-
ský župan Pavol Frešo.
Pripravený bol bohatý program a
tombola. Podujatie otvorili ta-
nečníci z bratislavského tanečné-
ho štúdia Sun Dance Academy,
počas večera sa predstavil aj Fes-

tivalový Orchester Bratislava z
Devínskej Novej Vsi, spoločen-
ské tance predviedli Erika a Peter
Minárikovci a zahrala aj trnavská
kapela Domiband. Hosťom ve-
čera bola Mirka Partlová a o
hudbu sa staral Dj Mirko. Na
podujatí sa prezentovali aj nie-
ktorí vinári z bratislavskej župy a
čokoládovými bonbónmi osladili
večernú atmosféru manželia
Kočnerovci, ktorí majú v Pezin-
ku vlastnú čokoládovňu.

Prostredníctvom projektu Vráťme knihy do škôl chce Bra-
tislavská župa v spolupráci s internetovým kníhkupectvom
www.abcknihy.sk a vydavateľstvom 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. Sna-
žíme sa motivovať deti a tínedžerov k tomu, aby si knihy pre-
čítali, aby sa vracali k tomu, že čítanie je nielen dobrou for-
mou vzdelávania, ale aj spoznávania sveta ako takého,“ pove-
dal predseda BSK Pavol Frešo.
Vlani sa do prvého ročníka projektu zapojili študenti z celé-
ho Slovenska s vyše sedemsto príspevkami. Stredných škôl
v pôsobnosti BSK sa zapojilo 21, poslali spolu 212 príspev-
kov.Do druhého ročníka projektu sa do konca marca môžu
zapojiť študenti stredných škôl z celého Slovenska, 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 priniesla.
Druhý ročník projektu prináša aj novinku – cenu Knižný
Anjel 2013. Ním sa môže stať dospelá osoba – knihovník či
učiteľ – ktorá u školákov podporuje záujem o čítanie.
Viac informácií o projekte Vráťme knihy do škôl možno získať
na webových stránkach www.region-bsk.sk a www.abcknihy.sk.

Seniori z Bratislavského kraja plesaliProjekt Vráťme knihy
do škôl je v plnom prúde

Navštívte interaktívnu výstavu 

„internetove-deti“ 

od 20. 2. do 10. 3. 2013 v 
v Bratislave

detstvo môže byť lepšie

www.orange.sk | 0905 905 905

prvá láska vášho dieťaťa?

Vedeli ste, že takmer 2/3 detí vo veku 12 – 15 rokov si prezerá stránky s erotickým 
obsahom?* Nevhodný obsah na internete sa môže týkať aj vášho dieťaťa. Zistite viac 
o nástrahách a výhodách internetu na www.e-deti.sk, pretože vždy je lepšie vedieť.

* výsledok exploratívneho prieskumu agentúry 2muse

Slovak Lines a
župa sa dohodli
mimosúdne
BRATISLAVA
Bratislavskí krajskí poslanci
odobrili mimosúdnu dohodu
Bratislavského kraja a spoloč-
nosti Slovak Lines, ktorá pre-
vádzkuje regionálnu autobu-
sovú dopravu. Kraj doplatí
dopravcovi 3,8 milióna eur za
nedoplatky z rokov 2006 až
2008 a Slovak Lines zmoderni-
zuje vozový park za 23 milió-
nov eur bez DPH.
Súčasťou dohody je aj predĺženie
zmluvy pri zabezpečovaní au-
tobusovej dopravy na území
kraja do roku 2021. Vozový park
Slovak Lines sa rozrastie o 130
nových nízkopodlažných autobu-
sov a 13 vozidiel zmodernizujú.
„Je to niečo, čo bolo ako stará
rana. Teší ma, že sa to podarilo
uzavrieť spôsobom, že drvivá
väčšina poslancov hlasovala za
napriek tomu, že sa to chystalo
skoro dva roky a vliekol sa tam
súdny spor,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo. (brn)

K okoliu mosta
pribudne nová
infraštruktúra 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Na Most slobody ponad rieku
Morava medzi Devínskou No-
vou Vsou a Schlosshofom nad-
viaže turistická infraštruktúra,
ktorej výstavbu podporí Brati-
slavský samosprávny kraj.
Rozhodli o tom krajskí poslan-
ci, keď schválili poskytnutie
nenávratného finančného prí-
spevku na projekt Za mostom.
Projekt ráta s vybudovaním zá-
chytného parkoviska, rekonštruk-
ciou obranných bunkrov pozdĺž
rieky Morava, osadením cyklo-
stojanov a infostojanov popri
gastronomických zariadeniach.
Projekt sa uskutoční v rámci Pro-
gramu cezhraničnej spolupráce
Slovensko - Rakúsko. „Predpo-
kladané náklady sú 165 780 eur.
Európsky fond regionálneho roz-
voja by mal prefinancovať 95
percent, zvyšných päť percent
bude spolufinancovať župa,“
uviedol podpredseda BSK Ivo
Nesrovnal. (brn)
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Prevádzkovateľa
parkovného
vybrať nemôžu
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto za-
tiaľ nemôže vybrať prevádzko-
vateľa platených parkovísk na
miestnych komunikáciách, kto-
ré má vo svoje správe. Pod-
mienkami verejnej súťaže sa
pre vznesené námietky zaoberá
Úrad pre verejné obstarávanie.
To zavedenie nového systému
spoplatneného parkovania v
Starom Meste oddiali.
Súťažné podklady si prevzalo 14
záujemcov, ponuky mohli pred-
kladať do konca januára a krité-
riom na ich vyhodnotenie má
byť najnižšia cena. Predmetom
súťaže je výber poplatku za par-
kovanie na 5060 parkovacích
miestach.
Po novom má zaparkovať každý,
za poplatok aj návštevníci na
miestach, kde dnes stáť nemôžu.
Zaniknúť majú vyhradené mies-
ta. Staromešťania si budú môcť
kúpiť zvýhodnenú rezidentskú
parkovaciu kartu. (stn)

STARÉ MESTO
V tzv. Zóne Chalúpkova, ktorá
je ohraničená ulicami Čuleno-
va, Dostojevského rad, Mlyns-
ké nivy, Košická a Landerero-
va, sa pripravuje ďalšia výstav-
ba. Skupina Penta pokračuje v
búraní priemyselnej zástavby v
okolí Turbínovej haly bývalej
teplárne, ktorú v roku 1941
postavili podľa projektu Duša-
na Jurkoviča.
Po komíne vysokom 120 metrov
a súbore budov výrobného bloku
prišla na rad aj bývalá administra-
tívna budova Elektrovodu na
rohu Čulenovej a Landererovej
ulice. „Odstránenie budovy je
súčasťou prípravných prác na
výstavbu,“ uviedla Lea Krčmári-
ková zo spoločnosti Penty Inve-
stments. Búranie má trvať do
konca marca.
Okolo Jurkovičovej Turbínovej
haly, ktorá bola v roku 2008 vy-
hlásená za kultúrnu pamiatku, má
vyrásť päť oblých výškových
budov projektu, ktorý pre skupi-

nu Penta naprojektovala britsko-
iracká architektka Zaha Hadid.
Prvá z piatich veží, ktorá má byť
vysoká 115 metrov a má mať 29
poschodí, už prešla procesom
posúdenia vplyvov na životné
prostredie (EIA). Kedy ju začnú
stavať, zatiaľ nie je známe.
Pôvodne sa malo začať stavať
vlani na jar, s prípravou územia
na stavbu však investor začal až
teraz. Projekt zatiaľ nemá sta-
vebné povolenie ani územné roz-
hodnutie.

Výstavbu zatiaľ brzdí primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý), ktorý
otáľa s vydaním záväzného sta-
novisko  mesta. Magistrát to vy-
svetľuje tým, že územný plán zó-
ny Chalupkova bol spochybnený
a rieši ho Krajský stavebný úrad.
Mesto na vydanie záväzného sta-
noviska nemá žiadny termín.
Investora čaká pred začiatkom
výstavby aj náročná dekontami-
nácia tohto územia po bývalej
rafinérii Apollo. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

Na Čulenovej sa chystá výstavba,
búrajú bývalú budovu Elektrovodu

Nákup nových
trolejbusov a
električiek stojí
BRATISLAVA
Nákup nových trolejbusov a
električiek pre bratislavskú
mestskú hromadnú dopravu
stojí. Úrad pre verejné obstará-
vanie totiž posudzuje námietky,
ktoré proti súťažným podmien-
kam vzniesla firma z Nových
Zámkov, ktorá Dopravného
podniku Bratislava, a.s., dodá-
vala prevodovky.
DPB vyhlásil tri súťaže na nákup
vozidiel - na nákup 15 trolejbu-
sov, 15 trolejbusov s pomocným
pohonom a 50 kĺbových trolej-
busov, na nákup 15 kusov níz-
kopodlažných veľkokapacitných
električiek s opciou na ďalších 15
vozidiel a nákup 15 jednosmer-
ných nízkopodlažných veľkoka-
pacitných električiek s opciou na
ďalších 15 vozidiel.
V prípade nákupu kĺbových tro-
lejbusov je sporná požiadavka na
5 dverí, čo je považované za zne-
výhodnenie výrobcov, ktorí nevy-
rábajú päťdverové vozidlá. (brn)

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%! Spolu s kurzom zlata, prirodzene,
vzrástla aj hodnota starých šperkov,
zlomkového zlata, roztrhnutých retiazok,
príliš malých prsteňov – šperkov od býva-
lého priateľa alebo pokladov zdedených
po starých rodičoch. Mnohých týchto vecí
sa môžete vzdať, pretože aj tak iba ležia
bez povšimnutia, zabudnuté a nenosené
v zásuvke alebo šperkovnici. Všetky tieto
veci teraz môžete predať so ziskom –
vďaka vysokej cene zlata je možné, že za
ne dostanete oveľa vyššiu cenu, ako ste
za ne zaplatili v minulosti. Avšak u Gold-
party môžete predať aj zubné zlato z
poslednej návštevy zubára alebo mince.
Práve teraz je ten správny čas na to, aby
ste všetky tieto veci vymenili za peniaze v
hotovosti a niečo si za ne dopriali.

NÁJDITE STARÉ ZLATO, PREDAJTE
HO A DOPRAJTE SI ZAŇ NIEČO

Väčšina zákazníkov dostane toľko peňa-
zí, že si zo zisku môžu dovoliť nový počí-
tač, televízor alebo dovolenku. Niektorí
nechcú míňať peniaze, a preto túto neuži-
točnú formu zlata menia na investičné
zlato, ktoré je formou zaistenia majetku, a
to tak, že si zo zisku z predaja starého
zlata kupujú zlaté mince alebo prúty.

Roman G. (37) z Bratislavy 2 hovorí: „U
Goldparty v hoteli Tatra som predal časť
starých šperkov po starej mame, ktoré už
boli nepekné alebo pokazené. Bol som
prekvapený, akú mala tá trocha starého
zlata hodnotu. Obzvlášť ma prekvapilo,
že som mohol predať dokonca aj zubné
zlato a rozličný neúplný strieborný príbor.“ 
Spoločnosť Goldparty je rakúsky rodinný
podnik, rodina vlastníkov už viac než 120
rokov zásobuje odvetvie šperkárstva a re-
cykluje drahé kovy. Na rozdiel od iných
obchodníkov s drahými kovmi spoločnosť
Goldparty neprevádzkuje drahé obchody,
ale prichádza raz za mesiac na miesto vo
vašom okolí. Mag. Maria Hell-Höflinger,
majiteľka Goldparty, hovorí: „Vďaka našej

štíhlej firemnej štruktúre a veľkej blízkosti
k odvetviu šperkárstva a tiež vďaka pria-
memu predaju bez sprostredkovateľov
môžeme našim zákazníkom ponúknuť
denne aktualizované a vysoké ceny.
Prirodzene, rovnako dôležitá je pre nás
transparentná realizácia obchodu a dobré
poradenstvo pre zákazníkov. Množstvo
zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú len
na základe odporúčania iných zákazní-
kov, dokazuje, že naši zákazníci cítia, že
je o nich u nás dobre postarané.“

SKÚSENOSTI JEDNEJ ZÁKAZNÍČKY
SO SPOLOČNOSŤOU GOLDPARTY

A INÝMI NÁKUPCAMI ZLATA
Naši zákazníci dostanú priemerne od 300

do 1000 eur – suma zodpovedá množ-
stvu starých zlatých šperkov, ktoré sa do-
ma povaľuje takmer každému. Zákazníci
sú neustále prekvapení, koľko môžu u
Goldparty dostať za „tie staré veci…“! 
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna rea-
lizácia obchodu, žiaľ, nie sú samozrejmos-
ťou u všetkých nákupcov zlata, potvrdzuje
aj príbeh pani Márie M. z Bratislavy 1: „Naj-
prv som bola u jedného nákupcu z Bratis-
lavy, ktorý vykonal skúšku zlata a ponúkol
mi cenu 24 eur za gram. Potom som si
nechala zlato preskúšať aj u Goldparty a
dostala som ponuku, ktorá bola nižšia než
ponuka prvého nákupcu zlata. Vrátila som
sa teda späť k prvému nákupcovi, aby som
dostala túto „dobrú“ cenu. Keď som však k
nemu prišla, chcel mi zaplatiť omnoho niž-
šiu sumu, než mi povedal predtým, pričom
táto suma bola aj omnoho nižšia ako
suma, ktorú by som dostala od Goldparty.
Výhovorkám nákupcu zlata som však
neverila a išla som ešte raz naspäť do
Goldparty, kde som potom zlato aj predala.
Tím z Goldparty bol seriózny, priateľský a
nakoniec som bola veľmi spokojná aj so
sumou za zlato.“

TRANSPARENTNOSŤ,
KOMPETENCIA A ISTOTA

Mag. Walter Hell-Höflinger, zlatník a ko-
nateľ Goldparty, vysvetľuje: „Špecializuje-
me sa na recykláciu starého zlata, strieb-
ra a platiny, sami ho roztavíme, a preto
môžeme našim zákazníkom v Bratislave
a onedlho aj v iných mestách ponúknuť
veľmi dobré podmienky. Zamestnanci
Goldparty sú špecialisti v oblasti overova-
nia pravosti, a preto môžeme vykupovať
všetky druhy drahých kovov – a teda aj
nepuncované šperky! Naši zamestnanci
zákazníkom vysvetlia skúšku drahých
kovov pomocou špeciálnych testovacích
kyselín, pričom zákazník sa môže prize-
rať. Pracujeme, samozrejme, výlučne s
kalibrovanými, štátom kontrolovanými
váhami od nemeckého výrobcu.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a
kontrolovaná na Puncovom úrade Slo-
venskej republiky a bola testovaná aj zo
strany rakúskej televízie a novín. Najlep-
šie známky jzožala predovšetkým za
transparentnú realizáciu obchodov, veľmi
dobré poradenstvo a prozákaznícku
orientáciu.

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 25. a 26. februára 2013 v CityHotel

Bratislava na Seberíniho ulici 9 (Ružinov) a 27. februára 2013

v Hoteli Barónka na Mudrochovej ulici 2 (Rača).
Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html

alebo info@goldparty.at

Vďaka kurzu zlata je staré zlato ako výhra v lotérii!
Kurz zlata sa v súčasnosti drží na úžasnej rekordnej úrovni. Práve teraz je ten najlepší čas na predaj zlatých šperkov, ktoré sa vám

už nepáčia a tiež na predaj zubného zlata, striebra alebo mincí – v súčasnosti je optimálny čas na predaj a sumy vás potešia ako výhra
v lotérii. Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.

Aj vo vašej šperkovnici leží
vaša výhra v lotérii v podobe

zlomkového alebo starého zlata?
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Kandidátom
pravice má byť
Pavol Frešo
BRATISLAVA
Bratislavské pravicové strany
zrejme postaví do volieb pred-
sedu Bratislavského samo-
správneho kraja spoločného
kandidáta. Má ním byť župan
Pavol Frešo (SDKÚ-DS). Do-
hodu potvrdila krajská pred-
sedníčka Mosta-Híd Alžbeta
Ožvaldová.
Juraj Miškov zo SaS je opatrnej-
ší. „Pokiaľ nie je dohodnuté
všetko, nie je dohodnuté nič,“
povedal. Definitívne podľa neho
ešte nie je nič, naďalej sa rokuje.
Vyjednávači sa majú zísť opäť v
pondelok 25. februára 2013.
Na stole je aj návrh o počtoch
poslancov, ktorých strany majú
postaviť do volieb do zastupiteľ-
stva. SDKÚ-DS, Most-Híd a
SaS s ním súhlasia, KDH ho
chce prediskutovať na krajskej
rade. „Kľúč k finálnej dohode na
stredopravej koalícii v Bratislav-
skom kraji je v rukách KDH,“
uviedol Miškov. (brn)

BRATISLAVA
Snehová kalamita spôsobila v
Bratislave nielen komplikácie v
doprave, ale vážne narušila aj
systém zberu komunálneho od-
padu. Vozidlá OLO sa totiž v
niektorých častiach mesta ne-
mohli dostať ku kontajnero-
vým stojiskám a tak sa niekde
odpad neodvážal aj niekoľko
dní. Neprávom si kritiku od ne-
spokojných občanov odniesli
smetiari.
Bratislavčania stále vnímajú sys-
tém zberu komunálneho odpadu v
meste ako vzťah občan - OLO.
Tento systém je však v Bratislave
daný vzťahom: občan - magistrát
- OLO. Od roku 2001 poplatok za
odpad občan platí magistrátu a ten
za odvoz a likvidáciu odpadu platí
obchodnej spoločnosti Odvoz a
likvidácia odpadu, a.s., (OLO). Aj
keď je OLO 100-percentná
obchodná spoločnosť mesta, v
systéme zberu odpadu je len
zmluvným partnerom mesta.
Podľa zákona o Bratislave až

10% z vyzbieraných poplatkov za
odpad dostávajú ako účelovo via-
zanú dotáciu na riešenie úloh
odpadového hospodárstva jednot-
livé mestské časti. Ročne sú to
takmer 3 milióny eur.
V súvislosti so snehovou kalami-
tou, ktorá znemožnila v niekto-
rých častiach mesta pravidelný
zber odpadu, spoločnosť OLO
upozorňuje, že správca nehnuteľ-
nosti v deň zberu a prepravy
odpadu je povinný umožniť vstup
k stanovišťu za účelom vyprázd-
ňovania zberných nádob a kontaj-
nerov a sprístupniť zberné nádo-
by, kontajnery (odomknúť bránu,
uvoľniť uzamknuté zberné nádo-
by, vyložiť zberné nádoby pred
bránu). Ak správca nehnuteľnosti
nesprístupní zberné nádoby, má
sa za to, že OLO vykonalo odvoz
v riadnom termíne. V takomto
prípade nevzniká nárok na
náhradný odvoz.
Nezjazdné komunikácie, prípad-
ne kontajnery či kontajnerové sta-
novištia zavalené snehom, boli

najčastejšou príčinou, prečo ne-
boli niektoré zberné nádoby vy-
prázdnené. Ak nie je umožnený
vstup na stanovište alebo prístu-
pová komunikácia je nezjazdná
(rozkopávka, ľad, sneh, nespev-
nená komunikácia), správca ne-
hnuteľnosti má dohodnúť s OLO
dočasné premiestnenie kontajne-
rov v spolupráci s vlastníkom ne-
hnuteľnosti, na ktorom majú byť
kontajnery dočasne umiestnené.
Tohtoročná zima sa zďaleka ne-
končí, preto je dôležité, aby si
všetky subjekty, ktoré sú zapojené
do systému zberu komunálneho
odpadu, plnili svoje povinnosti.
Či už ide o občana, mesto alebo
OLO. Keďže celé to platí tvorca
odpadu, čo je občan, resp. firmy,
je dôležité, aby si plnili svoje po-
vinnosti a súčasne vyvíjali dosta-
točný tlak na priameho partnera -
magistrát, aby robil všetko, čo mu
zákon a ostatná legislatíva ukladá.
Inak zostaneme v takýchto situá-
ciách zasypaní nielen snehom ale
aj vlastnými smeťami. (ado)

Aby sme nabudúce neboli zasypaní
snehom a vlastnými smeťami

Samospráva
si nevie rady 
s pitím alkoholu
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva čelí
ďalšiemu protestu prokuráto-
ra pre všeobecne záväzné na-
riadenie o požívaní alkoholic-
kých nápojov na verejnom
priestranstve. 
V septembri mestské zastupiteľ-
stvo vyhovelo protestu proti ne-
dostatočnému vymedzeniu pries-
toru, kde je možné zakázať pitie
alkoholu. Mesto preto presne vy-
medzilo, kde je zakázané piť
alkohol. Súčasne dalo primátoro-
vi právomoc udeliť výnimky zo
zákazu. Koncom minulého roka
však prokuratúru primátora upo-
zornila, že udeľovať výnimky z
už raz udeleného zákazu vytvára
podmienky na svojvoľnú alebo
účelovú interpretáciu nariadenia.
Takéto právomoci mestu ani pri-
mátorovi zákon nedáva.
O novom nariadení o požívaní
alkoholu na verejnom priestran-
stve by mali bratislavskí poslan-
ci rokovať v marci. (brn)
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LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848

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
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Kde zobrať
peniaze na
opravu ciest?
BRATISLAVA
Táto zima opäť nastolila otáz-
ku, kde má bratislavská samo-
správa zobrať peniaze opravu
stoviek až tisícov výtlkov a cel-
kovú opravu ciest. S výnimkou
Bratislavy totiž  na Slovensku
spravuje cesty 1. triedy štát, 2. a
3. triedy samosprávne kraje a 4.
triedy obce. V Bratislave spra-
vuje cesty 1. a 2. triedy magi-
strát a cesty 3. a 4. triedy mest-
ské časť. A nedostávajú na to
žiadne osobitné peniaze zo štát-
neho rozpočtu ani z rozpočtu
Bratislavského kraja.
Mestskí poslanci poverili primá-
tora, aby peniaze žiadal od župy.
Bratislavský kraj totiž vyberie na
dani z motorových vozidiel roč-
ne 34 miliónov eur, na cesty v
Bratislave však z toho nejde ani
cent. Pre porovnanie, mesto Bra-
tislava ma v rozpočte na tento
rok na opravu ciest zhruba 640-
tisíc eur.
Poslanci za SaS navrhli, aby sa
tento problém riešil zmenou Bra-
tislavy na samosprávny kraj.
Argumentovali tým, že postave-
nie samostatného kraja má na-
príklad Praha, kým Bratislava je
súčasťou kraja s tromi ďalšími
okresmi - Malacky, Pezinok a
Senec. Aj preto sa jej nedostáva
peňazí na údržbu ciest - župa ich
míňa na opravu ciest vo zvyšných
troch okresoch a ďalšie funkcie
samosprávy.
Predseda Bratislavského kraja
Pavol Frešo (SDKÚ-DS) už zos-
tavil komisiu, ktorá má hľadať
riešenia a posúdiť možnosti po-
moci Bratislave v oblasti správy a
údržby komunikácií. Súčasná le-
gislatíva totiž neumožňuje inves-
tovať samosprávam do cudzieho
majetku. Jedným z riešení by
podľa župana Freša bolo, keby
všetky či niektoré cesty na území
Bratislavy prešli pod správu Bra-
tislavského kraja. (brn)

BRATISLAVA
Informácia o spustení prvej
etapy Bratislavskej integrova-
nej dopravy od 1. marca 2013
potešila najmä Bratislavčanov
cestujúcich MHD, ale aj tých,
ktorí využívajú služby prímest-
skej autobusovej a vlakovej
dopravy. Nespokojní sú naopak
tí, ktorým integrovaný systém
ruší výhody bezplatnej jazdy
MHD.
Ide jednak o seniorov nad 60 ro-
kov, ktorí sú poberateľmi starob-
ného, alebo výsluhového dôchod-
ku a držitelia preukazov ZŤP
(vrátane invalidného vozíka) a
držiteľov preukazu ZŤP-S (vráta-
ne sprievodcu). Tí už nebudú
môcť jazdiť zadarmo, ale budú
mať zľavnené polovičné ces-
tovné. Okrem nich majú na zľav-
nené cestovné nárok deti od 6 do
15 rokov, študenti do 26 rokov v
dennej forme štúdia. Zmena sa
dotkne aj cestujúcich nad 70
rokov, pre ktorých je určená celo-
sieťová evidenčná Senior karta,

ktorá má podľa vzorca M (koefi-
cient stanovujúci cenu za jednu
cestu v regionálnej zóne) x 52
(počet týždňov v roku) stáť 17 €.
Rušia sa prenosné predplatné líst-
ky a predplatné lístky tzv. dô-
chodcovský špeciál. Lístky tohto
typu vydané pred 1. 3. 2013 bude
možné používať do konca ich
platnosti za podmienok za akých
boli vydané, teda na linkách Dop-
ravného podniku Bratislava, a.s.,
v zónach 100 a 101.
Tarifné podmienky Integrované-
ho dopravného systému Bratis-

lavského kraja, Metodiku výpoč-
tu cien cestovných lístkov a cenu
predplatných cestovných lístkov
schválili krajskí poslanci 7. de-
cembra 2012 a mestskí poslanci
13. decembra 2012.
Napriek tomu, že sa termín spus-
tenia 1. etapy integrovaného sys-
tému blíži, cenové rozhodnutie
pre predplatné cestovné lístky a
Senior kartu nebolo v pondelok
18. februára ešte vydané. Uverej-
ňujeme preto prehľad cien tzv.
električeniek, ktoré schválili v
decembri poslanci. (brn)

Najväčší rozruch vyvoláva zrušenie
bezplatného využívania MHD

LIST ČITATEĽA
Bude to už 20 rokov, čo som
reagovala na nejaký článok v
novinách. Na váš článok o zme-
nách v hromadnej doprave v
Bratislave, ktorý vyšiel iba
teraz vo februári, sa však
musím ozvať. Prečo ? Z jedno-
duchého dôvodu – opäť si nie-
kto chce zlepšovať svoje príjmy
na účet najzraniteľnejších a
najslabších tým, že i tú jedinú
výhodu, ktorú mali cestujúci
nad 70 rokov, im zrušia a budú
musieť zaplatiť poplatok 17 €
ročne, aby mohli cestovať.
Toto rozhodnutie neospravedlňu-
je ani to, že budú mať možnosť,
aby využívali prímestské autobu-
sy a vlaky. Väčšina tých, o kto-

rých píšem – patrím tiež medzi
nich – potrebujú MHD na to, aby
sa v meste, ako je Bratislava,
dostali k lekárovi alebo na nákup
toho najnutnejšieho, čo potrebujú
pri tých nízkych dôchodkoch, aké
majú, na prežitie. Mnohým sa
suma 17 € za rok zdá iste zaned-
bateľná, ale pre mnohých dô-
chodcov to môže znamenať i o
jeden chlieb mesačne menej. Čo
si nik neuvedomuje, že práve táto
skupina dôchodcov má najnižšie
dôchodky, často hlboko pod prie-
merom, pretože tieto sa im vypo-
čítavali ešte zo zárobku v čase
socializmu !
Sústavnou kategorizáciou liekov
sa zvyšujú poplatky, ktoré musí-
me zaplatiť za lieky potrebné na

prežitie a často je dôchodca pre
dilemou – liek alebo jedlo?
Náklady na život sa neustále zvy-
šujú, veď máme hospodársku
krízu a teraz si niekto vymyslí pre
dôchodcov nad 70 rokov ďalšie
poplatky. Považujem to za nehu-
mánne, nemorálne a naprosto cy-
nické a nachádzam pre to iba je-
den výraz – plazivá genocída
dôchodcov.
Veľmi mi to pripomína aj časy
minulé, keď komunisti v medzi-
národnom roku detí zdražili vše-
tok detský tovar. Záverom si do-
voľujem iba podotknúť, že v
Budapešti jazdia MHD všetci
občania Európskej únie nad 65
rokov zadarmo!

Eva Brendlová, Ružinov

Mnohým sa 17 € za rok môže zdať
málo, ale pre dôchodcov je to veľa

Plátať zničené
bratislavské
cesty nestačí
BRATISLAVA
Výtlky v bratislavských uli-
ciach neustále pribúdajú, pe-
niaze na ich opravu však nie.
Opravy počas zimných mesia-
cov sú často nekvalitné a musia
sa zopakovať o pár týždňov či
mesiacov. 
„Cesty sú už 20 - 30 rokov po
svojej životnosti a striedanie
teplotných výkyvov počasia spô-
sobilo až neúmerne vysoký počet
výtlkov,“ uviedla hovorkyňa bra-
tislavského magistrátu Daniela
Rodinová. Napríklad v januári
bolo v Bratislave opravených
vyše 500 výtlkov, na Račianskej
ulici ich počet prekročil počet
110. Na niektorých komuniká-
ciách sa opravy robili už viac-
krát, ako napríklad na Bajkal-
skej, Panónskej, Dolnozemskej,
Rožňavskej, Lamačskej, Hodo-
nínskej, Staromestskej či na
Krížnej ulici.
Počas zimných mesiacov sa opra-
vujú výtlky tiež, no často nekva-
litne a o pár týždňov je jama rov-
naká, ak nie väčšia. „Oceňujem
síce promptnú reakciu mesta na
čo najskoršiu nápravu, ale všetok
štrk v jame na križovatke ulíc
Nevädzová a Tomášikova zostal
a diera je zaliata na dve tretiny.
Dodávateľ si za to vypýta faktú-
ru, ale o pár týždňov zas, lebo to
bude robiť znovu. Kde je tu hos-
podárnosť vynaložených verej-
ných zdrojov? Skutočne netuším,
kam sa toto mesto uberá. Posled-
né 2 - 3 roky proste chradne, je
špinavé, rozbité, málo vecí fun-
guje a čo je najhoršie, na konci
tunela nie je žiadne svetlo,“ pýta
sa Bratislavčan Martin Lejtrich,
ktorý mestskú samosprávu upo-
zornil na niekoľko obrovských
výtlkov v meste.
Bratislavský magistrát tvrdí, že sa
snaží opravovať výtlky za každé-
ho počasia, a to preto, aby nedo-
chádzalo k ohrozovaniu zdravia a
hmotným škodám účastníkov
cestnej premávky. Pripúšťa však,
že na niektorých miestach ich
kvalita nie je stopercentná. „Ak
sa zistí nekvalitná práca, násled-
nú opravu znáša zmluvný dodá-
vateľ na vlastné náklady,“ dodá-
va. (mch)

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu na pozície

zámočník, pomocný zámočník,
montážny pracovník, skúšobný vodič

Telefón: 0911 323 350
E-mail: mesing2@personalsq.sk

ZÓNY 30 DNÍ 90 DNÍ 365 DNÍ
Bratislava 100+101 26,00 € 68,60 € 260,00 €

BA 100+101 + 1 regionálna 41,90 € 111,90 € 411,90 €
BA 100+101 + 2 regionálne 51,90 € 139,90 € 517,90 €
BA 100+101 + 3 regionálne 58,90 € 156,90 € 580,90 €
BA 100+101 + 4 regionálne 68,90 € 185,90 € 686,90 €

BA 100+101 + 5 regionálnych 76,90 € 206,90 € 765,90 €
BA 100+101 + 6 regionálnych 84,90 € 228,90 € 844,90 €
BA 100+101 + 7 regionálnych 93,90 € 253,90 € 937,90 €
BA 100+101 + 8 regionálnych 104,90 € 281,90 € 1042,90 €

všetky zóny (celosieťový) 114,90 € 310,90 € 1148,90 €
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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

V Bratislave
bude svetová
výstava vín
PETRŽALKA
Jedna z najväčších svetových
súťažných prehliadok vín na
svete Concours Mondial du
Bruxelles prvýkrát zamieri za
hranice bývalej železnej opony.
Od 10. do 12. mája 2013 bude
svetová výstava vín v Bratislave
v priestoroch Incheby.
Concours Mondial du Bruxelles
sa koná vždy v inom štáte. To, že
v polovici mája bude v Bratislave,
je aj ocenením vinárskych tradícií
na Slovensku. Je to jedna z naj-
väčších konfrontácií vína a vinár-
stiev z celého sveta. Vlani v
portugalskom meste Guimarăes.
prezentovali 8397 vzoriek vín z
52 krajín. Zo Slovenska tam bolo
60 vzoriek. Aj v Bratislave sa oča-
káva prezentácia vyše 8000 vzo-
riek vín z celého sveta. (brn)

STARÉ MESTO
Na rohu Pribinovej ulici s Čule-
novou už roky pustne budova,
ktorá by vďaka svojej lukratív-
nej polohe mohla mať oveľa
lepšie a poriadnejšie využitie.
Ide o žltý pomaľovaný dom v
správe ministerstva kultúry.
Budova je vraj taká zničená, že
o ňu nik nemá záujem. Okrem
bezdomovcov.
Okná a dvere na prízemí budovy
dalo nedávno ministerstvo zamu-
rovať. Do objektu sa totiž nasťa-
hovali bezdomovci. „Aj napriek
preventívnym opatreniam, ktoré
mali zamedziť vstupu nepovola-
ným osobám, ako aj prípadné par-
kovanie na pozemku, došlo v
novembri minulého roku k nele-

gálnemu vniknutiu do objektu a
založeniu požiaru,“ uvádza sa v
stanovisku ministerstva kultúry.
Požiar mal síce len lokálny cha-
rakter, no i tak budovu, už aj tak v
zlom technickom stave, ešte viac
poškodil.
Objekt v súčasnosti nie je užíva-
nia schopný a znalec ho ohodnotil
ako poškodenú stavbu. V de-
cembri 2012 bol vypracovaný
aktuálny znalecký posudok a
následne bola budova ponúknutá
ústredným orgánom štátnej sprá-
vy. Keďže vzhľadom na zlý tech-
nický stav nikto o majetok minis-
terstva neprejavil záujem, minis-
terstvo i naďalej pokračuje v oso-
bitnom ponukovom konaní a
majetok ponúkne na odpredaj. 

Podľa zákona ministerstvo muse-
lo majetok najprv ponúknuť pred-
nostne a bezplatne štátnej správe.
„Ani v jednom z predchádzajú-
cich dvoch prípadov žiadna taká-
to inštitúcia o prebytočný majetok
ministerstva kultúry záujem
neprejavila,“ uvádza ministerstvo.
Následne sa majetok ponúkol do
predaja iným súkromným práv-
nickým či fyzickým osobám. Od
roku 2005 však boli dosiaľ len
dve neúspešné osobitné ponuko-
vé konania.
Pôvodne išlo o obytný dom, ktorý
sa počas výstavby SND využíval
ako administratívny objekt. Po
ukončení výstavby bol dom
vyhlásený za prebytočný majetok
štátu. Martina Chudá

Žltý dom na Pribinovej nikto nechce Bratislavský
underground
v podchode
LIST ČITATEĽA

Takmer všetky európske
metropoly preniesli časť záťaže
z dopravy, služieb, obchodu do
podzemia, kde väčšinou vznikli
nádherné architektonické stav-
by. Je viac ako pravdepodobné,
že v Bratislave tento trend
nenašiel pochopenie. Bratislava
je spoločne s Tiranou, Mona-
kom, Podgoricou a ďalšími
troma európskymi hlavnými
mestami  metropolou, ktorá
metro nemá. 
Neviem, akú perspektívu s
výstavbou metra má albánske
hlavné mesto, viem však, že v
Bratislave ešte veľmi dlho nebu-
de. Lepšie je na tom Skopje aj
Sarajevo, ktoré už konkrétne
plány na jeho vybudovanie má.
Bratislava sa môže „popýšiť“
nanajvýš niekoľkými podzemný-
mi podchodmi.
Jeden z nich na Trnavskom mýte
narobil otcom mesta nemalé sta-
rosti vtedy, keď Bratislava a nový
zimný štadión hostili mužstvá
svetovej hokejovej špičky. Brati-
slavská undergroudová hanba sa
narýchlo schovala za lacné pestré
nátery a drobné stavebné úpravy.
Druhý podzemný skvost, ktorým
je podchod popod Staromestskú
ulicu čaká na rekonštrukciu.
Zostáva v poradí tretí podchod
pod Suchým mýtom v susedstve s
prezidentským palácom. Celý
podchod pred krátkou dobou pre-
šiel komplexnou rekonštrukciou.
Nemalá investícia je chránená stá-
lou bezpečnostnou službou, ktorej
vypomáha 7 inštalovaných ka-
mier. Postačilo niekoľko mesia-
cov prevádzky tohto podchodu,
aby zo stien poopadávali obklady,
vandali poškodili sadrokartónové
podhľady, povytrhávali svietidlá,
odcudzili žiarovky, „umelci“
posprejovali steny. Bratislavčania
by si zaslúžili odpoveď na otázku,
či oprava podchodu po vandaloch
bude hradená z ich daní, alebo si
mesto vymáha náhradu za spôso-
benú škodu od tých, ktorí ju spô-
sobili. Kamery v podchode a bez-
pečnostná služba by mali byť
dobrou zárukou zaplatenia opravy
od tých, ktorí škodu spôsobili.

Peter Vavro, Bratislava

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.
Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

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

VYHLASUJE OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ

na nájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove Fitness

Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave,
k. ú. Nové Mesto a to:

- nebytové priestory na 2. nadz.
podlaží budovy Fitness Tehelné
pole v celkovej výmere 7,5 m2

na dobu neurčitú za účelom
poskytovania  masáží.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na úradnej tabuli STARZ a na internetovej
stránke www.starz.sk. Súťažné návrhy je možné
podávať najneskôr do 11. 03. 2013. Kon-
taktná osoba: Ing. Bublincová Jana,  tel. 02/44
373 200, mail:bublincova@starz.sk
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Petržalskí
úradníci majú
etické mantinely
PETRŽALKA
Petržalka v týchto dňoch prija-
la Etický kódex zamestnanca
mestskej časti. Platí pre všet-
kých pracovníkov miestneho
úradu, rozpočtových a príspev-
kových organizácií a podnikov
mestskej časti.
Predstavitelia petržalskej samo-
správy považujú Etický kódex za-
mestnanca mestskej časti za jeden
zo zásadných pilierov posilňova-
nia dôvery verejnosti ako aj part-
nerov. Kódex stanovuje pravidlá
správania sa a rozhodovania za-
mestnancov na všetkých úrov-
niach, aby pri práci mali na zreteli
verejný záujem, ktorý prináša
prospech občanom. Takéto pra-
vidlá eliminujú možnosť korupcie
a klientelizmu a prehlbujú otvore-
ný vzťah samosprávy a občanov. 
„Transparentnosť, ústretovosť a
korektnosť - to sú hodnoty, o kto-
ré sa kedykoľvek môžeme oprieť
a ktoré od nás občan právom oča-
káva. Práve preto považujem za
veľmi dôležité definovať jasné
pravidlá pre nestranný výkon
verejnej správy na úrovni mest-
skej časti“, vysvetlil starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan a prirovnal
ho k športovým pravidlám, keď aj
hráč potrebuje mať mantinely,
aby vedel, na akom ihrisku sa
pohybuje, čo je fair, či neurobil
prešľap alebo niekoho nefauloval.
„Verím, že uplatňovanie kódexu v
praxi bude obojstranne prospešné
- tak pre zamestnancov ako aj
občanov - a prispeje k stále otvo-
renejšiemu a najmä partnerskému
vzťahu medzi obyvateľom a
úradníkom“, vyjadril starosta.  
Prijatie kódexu je naplnením jed-
nej z úloh projektu Transparentná
Petržalka, ktorý schválilo petržal-
ské miestne zastupiteľstvo vlani v
máji. (mgl)

V Petržalke
rodičia zapísali
718 prvákov
PETRŽALKA
Do prvého ročníka obecných
základných škôl v Petržalke
zapísali rodičia 718 predškolá-
kov. Mestská časť chce v
budúcom školskom roku otvo-
riť 31 prváckych tried, čo je o
tri triedy viac ako vlani.
„Najviac žiakov rodičia zapísali
do prvého ročníka v Základnej
škole Pankúchova (115 žiakov),
Tupolevova (95 žiakov) a Buda-
tínska (91 žiakov),“ uviedla
hovorkyňa mestskej časti Mária
Grebeňová-Laczová. Oproti mi-
nulosti sa zvýšil záujem o Zák-
ladnú školu na Prokofievovej
ulici a na Nobelovom námestí.
„Zápis potvrdzuje stúpajúci
počet chlapcov. Tohto roku je
ich o 42 viac, vlani ich bolo o 35
viac ako dievčat,“ zdôraznila.
Našli sa aj takí rodičia, ktorí
dieťa zapísali na dve až tri petr-
žalské základné školy. Necelých
7 percent detí zákonní zástupco-
via ešte na zápis nepriviedli,
mali by tak urobiť čo najskôr a
zapísať dieťa na povinnú škols-
kú dochádzku do spádovej školy
vo svojom školskom obvode,
upozornila hovorkyňa. (mgl)

PETRŽALKA
Začiatkom decembra začala
petržalská samospráva prvú
etapu revitalizácie Ovsišťské-
ho námestia. Viacerí čitatelia
sa na nás obrátili so žiadosťou
o viac informácií a zverejnenie
vizualizácie budúcej podoby
námestia. 
Burinou prerastenú zámkovú
dlažbu súčasného chodníka,
ktorý spája okolité bytovky s
budovou bývalého domu kultú-
ry,   nahradia štvorcové platne  s
hladkým povrchom. Na nový
chodník budú nadväzovať aj
ďalšie spevnené plochy, budú z
prírodného kameňa a betónovej
zámkovej dlažby  vo viacerých
farbách. Graficky budú znázor-
ňovať kruh, z ktorého vychádza-
jú lúče.  Rôzne rozmery a sfarbe-
nie dlažobných prvkov vytvoria
atraktívny povrch.
V rámci prvej etapy obnovy
námestia prídu na rad aj ďalšie
stavebné práce a tie vyriešia
výškové rozdiely terénu. Potreb-
né je vybudovať oporný múrik,
schody a bezbariérovú rampu,
čo isto privítajú mamičky s
kočíkmi, deti na korčuliach
alebo seniori.

Neskôr v  oddychovej zóne zre-
vitalizovaného Ovsišťského ná-
mestia  pribudne 14 lavičiek, 4
odpadkové koše a prvky drobnej
architektúry.
Veľmi efektne a esteticky bude
pôsobiť aj nová zeleň, ktorú
zasadia v rámci druhej etapy na
jar. Oddychová časť námestia
dostane 3 mimoriadne dekora-
tívne kvitnúce dreviny paulov-
nie plstnaté známe voňavými
purpurovo fialovými kvetmi. V
oddychovom kruhu  pribudnú aj
kvitnúce a vždy zelené kríky,
takže aj počas zimných mesia-

cov bude toto miesto pôsobiť
príjemne.
Obdĺžnikové námestie umožní
vysadiť 20 väčších stromov
ambrovníkov styraxových  v
dvoch stromoradiach po okra-
joch námestia. Tieto dreviny pri-
nesú najkrajšie estetický zážitok
na jeseň, keď sa výrazne sfarbu-
jú do rôznych odtieňov oranžo-
vej až červenej farby. Pestré
budú aj záhony nad oporným
múrikom, kde budú rásť stovky
kríkov s bielymi, žltými, modrý-
mi, ružových až fialovými kviet-
kami. (mgl)

Ovsišťské námestie sa má zmeniť
na príjemnú oddychovú zónu

“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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Slovan začína
ligovú jar proti
Z. Moravciam
BRATIISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
začínajú jarnú časť Corgoň ligy
domácim zápasom v piatok 1.
marca 2013 o 17,30 h proti
ViOnu Zlaté Moravce. Pôjde o
zápas prvého s druhým, takže
pôjde o šesťbodový zápas. Ve-
dúci Slovan má pred Zlatými
Moravcami náskok 6 bodov.
Záver zimnej prípravy slovanisti
absolvovali v Turecku, kde odo-
hrali aj tri stretnutia. S tímom
Steaua Bukurešť prehrali 1:3, s
Crvenou Zvezdou Belehrad pre-
hrali 0:1, s Górnikom Zabrze
vyhrali 1:0. „S výnimkou zápasu
s Crvenou Zvezdou sme odohrali
dobré zápasy. Napríklad s Buku-
rešťou sme prehrali, no rozdiel
bol jedine v efektivite. Myslím si,
že s predvedenými výkonmi
môžem byť spokojný. Proti Gór-
niku sa nám podarilo premeniť
viac šancí ako súperovi, a preto
sme vyhrali,“ povedal na záver
tureckého sústredenia tréner Slo-
vana Samuel Slovák.
V piatok 22. februára o 15,00 h
odohrajú belasí na Pasienkoch
zápas proti druholigovému Slova-
nu Duslo Šaľa. Vstup na zápas je
voľný. Po zápase bude v Sport
Pube u Belasých na Junáckej ulici
stretnutie fanúšikov s trénerom
Samuelom Slovákom, kapitánom
Igorom Žofčákom a Lukášom
Pauschekom. (ado)

Volley Team
Unicef postúpil
do Final Four
BRATISLAVA
Bratislavský volejbalový tím
Volley Team Unicef v premié-
rovej sezóne v Stredoeuróp-
skej lige MEVZA postúpil zo
štvrtého miesta do záverečné-
ho turnaja Final Four. Ten
bude 9.-10. marca 2013 v Hant
Aréne na Pasienkoch a okrem
Volley Teamu o stredoeuróp-
sky titul zabojujú víťaz zák-
ladnej časti slovinský ACH
Volley Ľubľana a dva rakúske
tímy - Hypo Tirol Innsbruck a
Posojilnica Aich Dob.
Postup do Final Four je ďalším
úspechom momentálne najlep-
šieho bratislavského tímu volej-
balistov. Po zisku Slovenského
pohára čaká biele tigre 27.
februára 2013 Finále Česko - slo-
venského pohára v Prostějove,
záver domácej extraligy a Final
Four.
Cez víkend bratislavskí volejba-
listi prekvapujúco prehrali vonku
s VKP Myjava 0:3 a prišli o
vedúcu priečku v ligovej tabuľ-
ke, kde ich vystriedalo Humen-
né. Do konca nadstavbovej časti
ich čaká ešte posledný zápas v
sobotu 2. marca 2013 o 18.00 h v
Hant Aréne proti Svidníku. Ak
Humenné v poslednom zápase
nezaváha v Myjave, Bratislavča-
nia si to v play-off extraligy roz-
dajú pravdepodobne so Svidní-
kom. (ado)

BRATISLAVA
Mesiac pred koncom základnej
časti extraligy došlo v basketba-
lovom Interi k zásadným zme-
nám. Klub predstavil nového
partnera, ktorým sa stala
Incheba, a.s., vďaka čomu bude
klub účinkovať v extralige pod
názvom BK Inter Incheba Bra-
tislava. Ďalším strategickým
partnerom žltočiernych sa stala
marketingová spoločnosť B&D
Agency, ktorá organizuje na-
príklad športové exhibície Ten-
nis Classic.
Pred sobotným domácim zápa-
som so Svitom lavičku Interu po-

silnil aj Američan Alando Tucker,
ktorý odohral tri sezóny v NBA.
Bratislavčania zdolali Svit 83:72,
pričom Tucker strelil 30 bodov
domáceho tímu.
Aj vďaka Tuckerovmu prestupu
chcú interisti získať titul. „Situá-
ciu pod košmi sme vyriešili už
skôr, ale potrebovali sme vystužiť
posty na obvode. Príchodom
Alanda sa znásobujú naše ambí-
cie a chceme bojovať o najvyššie
priečky. Veríme, že pomôže spo-
luhráčom, trénerom i celému klu-
bu. Chceme vyhrať slovenskú
extraligu,“ vyhlásil generálny
manažér a tréner Michal Ondruš.

Po Martinovi Rančíkovi je dvad-
saťdeväťročný Tucker ďalšou
akvizíciou so skúsenosťami s
basketbalom na najvyššej úrovni.
„Som rád, že som na Slovensku.
Dostalo sa mi pekného privítania
a cítim sa veľmi dobre. Sneh ma
neprekvapil, pretože som už
zvyknutý z Chicaga. Ďakujem
všetkým sponzorom, ktorí sa
zaslúžili o môj príchod na Slo-
vensko,“ povedal Tucker.
Inter je v tabuľke aktuálne piaty,
čakajú ho štyri zápasi na palubov-
kách súperov. Doma sa Inter
predstaví až v 13. marca 2013 o
18.00 h proti Handlovej. (ado)

Basketbalistov Interu Bratislava 
posilnil Američan Alando Tucker
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Bábkari uvedú
obnovenú
Zlatovlásku
STARÉ MESTO
Bratislavské bábkové divadlo
uvedie 22. februára 2013 o
18.00 h premiéru bábkovej
hry Josefa Kainara Zlatovlás-
ka. Je určená najmenším divá-
kom a cez klasický rozprávko-
vý príbeh  rozpráva o viere v
silu lásky, o dôležitosti drob-
ných a slabých tvorov, o príro-
de, ktorá poskytuje bezpečný
úkryt každému, kto ju rešpek-
tuje a chráni. 
Verzií tejto rozprávky je mnoho.
Krásna panna so zlatými vlasmi
bola odjakživa lákavým náme-
tom pre rozprávkarov zo všet-
kých kútov sveta. Zlatovláska
Josefa Kainara je veršovaná hra
napísaná v roku 1953 pre bábko-
vé divadlo. Vychádza z rozpráv-
ky K. J. Erbena a dnes už patrí
nielen k divadelnej, ale i k lite-
rárnej klasike.
Bratislavské bábkové divadlo sa
hru rozhodlo inscenovať už po
druhýkrát, a to v preklade Mila-
na Ferka. Inscenácia vznikla pod
rukami jedného z popredných
predstaviteľov mladej réžie
Kamila Žišku. Ten doplnil svoj
tím o scénografku Naďu Salbo-
tovú a hudobníka Jána Kružlia-
ka. Na pôvodnú inscenáciu nad-
väzuje použitím pôvodných
bábok. (bbd)

Aréna uvádza
broadwayský
muzikál Rent
PETRŽALKA
Na scénu Divadla Aréna sa
koncom januára dostal jeden z
najoriginálnejších broadway-
ských muzikálov posledných
rokov, ktorý sa stal kultom a
emblémom svojej generácie. 
Muzikál RENT je inšpirovaný
libretom Pucciniho opery La
Bohéme, hudbu zložil Jonathan
Larson. Premiéry v roku 1996 sa
nedožil, zomrel ráno pred uve-
dením muzikálu.
Osem priateľov sa stretne na
Štedrý večer, aby spolu prežili
rok, ktorý zmení ich životy. Prí-
beh priateľov sa uzlí vzájomný-
mi vzťahmi, priateľské putá sa
pretŕhajú, aby sa v závere po tra-
gických okolnostiach, ktorým
protagonisti čelili, opäť spojili.
Muzikál sa končí v silnom zbo-
rovom finále, ktoré je výzvou k
prežívaniu života tu a teraz, v
čase, ktorý je daný.
Režisér Martin Čičvák do hlav-
ných postáv obsadil Jána Slezáka
(Martin Madej/Vilo Csontos),
Dášu Šarközyovú (Milena Mini-
chová), Braňa Deáka (Martin
Durkáč), Natáliu Puklušovú (Bar-
bora Švidraňová) a ďalších. Po-
zor, hrá živá kapela!
Divadlo Aréna muzikál Rent naj-
bližšie uvedie 25., 26. a 27. febru-
ára 2013 o 19.00 h. (dar)

STARÉ MESTO
Bratislavské Open Balet Gala
nie je len exhibíciou prestíž-
nych európskych sólistov, ale
aj prehliadkou tanečných štý-
lov a „baletných škôl“. Pre
divákov je pripravený dvojho-
dinový program, ktorý ponúka
celé spektrum choreografic-
kých rukopisov od tradičných
klasických baletov z dielne
Mariusa Petipu až po repre-
zentantov súčasnej choreogra-
fickej tvorby.
Galakoncert otvoria reprezentanti
ruskej baletnej školy s Pas de
duex z baletu Talizman, ktoré vy-
strieda vášnivé dueto z baletu
Spartakus. Živelná scéna z pro-
stredia starovekého Ríma na hud-
bu Arama Chačaturjana je ukáž-
kou dokonalej partnerskej súhry
často hraničiacej s akrobaciou.
Medzi klasickými číslami nebudú
chýbať ani Pas de deux z baletov
Korzár a Don Quichote v podaní
Leonida Sarafanova (Michailov-
kij teatr) a Kristiny Kretovej
(Boľšoj teatr). Obe divácky obľú-
bené tanečné čísla sú prehliadkou
brilantnej tanečnej techniky a
nesmú chýbať na žiadnom špič-
kovom podujatí.
Emócie na javisko prinesie Dáma
s kaméliami v choreografii Johna
Neumeiera i láskou sklamaná Ta-
tiana z baletu Onegin v podaní

francúzskej baleríny Isabelle Cia-
ravoly. Sólisti Holandského ná-
rodného baletu roztancujú nesmr-
teľný príbeh Romea a Júlie i sláv-
ne Pas de deux Čiernej labute z
baletu Labutie jazero.
V opozícii klasickému repertoáru
bude stáť fragment z baletu fran-
cúzskej choreografickej legendy

Rolanda Petita a jedno z posled-
ných diel španielskeho tvorcu
Nacha Duata. 
Exkluzívne podujatie Open Balet
Gala ponúka možnosť osobného
stretnutia s baletnými legendami
na VIP recepcii, ktorá sa bude
konať 2. marca 2013 bezprostred-
ne po galakoncerte. (kk)

Open Balet Gala predstaví klasický
ruský balet i dielo Nacho Duata

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

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
...čo by mali rodičia vedieť?

Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte.
Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v študij-
nom pláne svojho dieťaťa, realita je taká, že
jeho hendikep v škole takmer nikoho nezaují-
ma. Dyslektik, dysgrafik či majiteľ inej podob-
nej poruchy? Pre mnohých hlupák, ktorý
pomaly číta a ešte pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa doma učí
dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu nezodpove-
dajú. Akoby vôbec nechápalo, čo číta, niežeby ešte
aj dokázalo text prerozprávať. Nakoniec nezostane
nič iné, než denne naštudovať niekoľko predmetov

a znovu ich dieťaťu vysvetliť. Táto niekoľkohodino-
vá denná strata nás nadšením nenaplňuje...

Zázrak? Asi áno...
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup k slo-
venčine. Chválil si, ako mu to lektorka v Basicu ve-
dela vysvetliť. Viac si verí a dokonca začal uvažo-
vať aj o i-čkach, čo nás doma veľmi potešilo. Mirko
začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si dokonca
požičal jednu z knižnice. V škole si zmenu všimla
aj pani učiteľka. Z diktátov už dostávame 2, čo je
obrovský úspech.“ Mamina M.L

„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Ešte som
nikdy nedostala z čítania jednotku.“ Dianka

Šanca pre každého
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami rodičov
ukazujú, že aj tieto deti majú šancu sa zaradiť
medzi úspešných študentov a zaistiť si tak uplatne-
nie v živote. Problém je však v tom, ako sa učiť.
Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli princípom,
ako sa učiť s dieťaťom, akým prekážkam ich
dieťa môže čeliť a ako ich zvládnuť, boli by pre
nich najväčším priateľom a stabilnou oporou.

PPRREEDDNNÁÁŠŠKKAA
AKO SA UČIŤ

S DEŤMI,
ABY TOMU

POROZUMELI
prednáška sa koná
27.2.2013 o 18.30 h
Potvrďte svoju účasť na

ba@centrumbasic.sk,

alebo tel. č. 0905 462 885

Bratislava, Lazaretská 23

Na Open balet Gala nebude chýbať ani Pas de deux Čiernej labu-
te z Labutieho jazera - v podaní Holanského národného baletu.
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štvrtok 21. februára
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská ulica
�19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - P. Pavlac: Červená prin-
cezná, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
� 19.00 - S. Mrožek: Polícia,
Divadlo Ívery, Staromestský klub
10x10, Školská ulica
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

piatok 22. februára
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská ulica
�18.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
�19.00 - P. Pavlac: Queen, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
�19.00 - P. I. Čajkovskij, V. Med-
vedev: Onegin, balet, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie
�20.00 - Lucia Lužinská a Boris
Čellár, koncert, V-KLUB,  Ná-
mestie SNP

sobota 23. februára
� 14.00 - J. Jacobs, W. Casey:
Pomáda, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 17.00 - W. A. Mozart: Čarov-
ná flauta, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné po-
poludnie dr. Zvonka Burkeho,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
�19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Di-
vadlo Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Nahlas v tichu: Stav de-
mokracie...?, diskusný večer,
Ticho&spol., Školská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

nedeľa 24. februára
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 15.00 - P. Dobšinský: Zlatovlás-
ka, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 15.00 - J. Benčík: Cirkusová
škola, Staromestský klub 10x10,
Školská ulica
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - HC Slovan Bratislava
- Dinamo Moskva, štvrťfinále
play-off Západnej konferencie
KHL, Slovnaft Aréna
� 18.00 - Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 18.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica

pondelok 25. februára
� 19.00 - HC Slovan Bratislava
- Dinamo Moskva, štvrťfinále
play-off Západnej konferencie
KHL, Slovnaft Aréna
�19.00 - F. Bordon: Posledné me-
siace, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - V. Janoušková: Déjá vu,
Ticho&spol., Staromestský klub
10x10, Školská ulica

� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

utorok 26. februára
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 11.00 - V. Patejdl, L. Vaculík:
Snehulienka a sedem preteká-
rov, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 14.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
�19.00 - P. Quilter: BoyBand, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco,
Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkáns-
ke námestie

streda 27. februára
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 14.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 19.00 - G. Puccini: Tosca, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú
do neba, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica

štvrtok 28. februára
� 9.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 11.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
BBD, Dunajská ulica
� 19.00 - D. Harrower: Nožmi do
sliepok, Divadlo Ívery, Staromest-
ský klub 10x10, Školská ulica

� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Janáček: Jenůfa, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - F. Kafka: Zámok, Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP
�19.00 - L. Kerata: Peceň, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad

piatok 1. marca
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
BBD, Dunajská ulica
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka Historická
budova SND
�17.00 - Výpravy do starovekého
Egypta, prednáška, Múzeum mes-
ta Bratislavy, Hlavné námestie
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
ViOn Zlaté Moravce, zápas fut-
balovej Corgoň ligy, Štadión
Pasienky
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica

sobota 2. marca
� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
BBD, Dunajská ulica
� 18.00 - P. Dobšinský: Zlatovlás-
ka, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 18.00 - Volley Team UNICEF -
Svidník, volejbalová extraliga mu-
žov, Hant Aréna, Pasienky
�19.00 - Open Balet Gala, balet-
ný galavečer, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra plu-
ku, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka,
Štúdio SND, Pribinova ulica

nedeľa 3. marca
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
BBD, Dunajská ulica
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica

� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
BBD, Dunajská ulica
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - P. Dobšinský: Zlatovlás-
ka, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie

pondelok 4. marca
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - P. Pavlac: Queen, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - J. Viňarský: Kalbo / Pos-
ledný krok pred..., tanečné predsta-
venie, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

utorok 5. marca
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - P. Pavlac: Červená prin-
cezná, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 19.00 - T. Letts: August - strate-
ní v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - R. Baumgartner: Ma-
ria Theresia, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie

streda 6. marca
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - Muzikálový sen, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. S. von Lovenskjold:
Sylfida, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
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Z MOSTAAPOLLO chcel sko-
čiť mladý muž. Polícia po prícho-
de na miesto zistila, že pri zábrad-
lí stoja dve osoby. Starší muž
držal za ruku mladého muža,
ktorý sa mu snažil vytrhnúť. Poli-
cajti zakročili a mladého muža od
zábradlia odtrhli. Následne 28-
ročného Bratislavčana odovzdali
do starostlivosti lekárov.
NA PODKOLIBSKEJ ULICI
býval vyše týždňa v neobývanom
dome 25-ročný muž. Polícia ho v
dome chytila a odviedla na poli-
cajnú stanicu. Ivana z okresu
Brezno policajti obvinili z preči-
nu neoprávneného zásahu do do-
mu. Po preukázaní viny mu hrozí
trest odňatia slobody vo výške až
na jeden rok.
NADRIEŇOVEJ ULICI vošiel
v nočných hodinách do predajne
čerpacej stanice neznámy masko-
vaný muž a od zamestnankyne
žiadal finančnú hotovosť. Pra-
covníčka mu v obave o svoj život
a zdravie vydala viac ako 700 eur.
V čase lúpeže sa na čerpacej sta-
nici nenachádzali žiadni zákazní-
ci. Polícia po zlodejovi pátra.
NA ŽILINSKEJ ULICI okra-
dol 34-ročný Pavol dôchodkyňu.
Zazvonil jej pri dverách a vydá-
val sa za zamestnanca plynární.
Poškodenej tvrdil, že má prepla-
tok vo výške 100 eur, ale že nemá
pri sebe presnú sumu a žena mu
musí vydať. Následne ju požiadal
aj o faktúru za plyn. Muž využil
nepozornosť dôchodkyne a ukra-
dol jej peňaženku s viac ako 6000
eur. Polícii sa už podarilo muža
zadržať a teraz tak čelí obvineniu.
V BLÍZKOSTI ZASTÁVKY
MHD PRI KRÍŽI spozoroval
vodič električky na koľajisku telo
bez známok života, o čom infor-
moval políciu. Tá zistila, že išlo o
56-ročnú ženu, ktorá utrpela zra-
nenia pravdepodobne po zrážke s
električkou číslo 5. Rozsiahlym
zraneniam žena na mieste pod-
ľahla. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie vo veci usmrtenia. 
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI
prepadol neznámy páchateľ pre-
dajňu tabakových výrobkov. Pod
hrozbou použitia zbrane žiadal od
zamestnankyne peniaze. Vydala
mu takmer 300 eur. V predajni sa
nenachádzali žiadni zákazníci.
Žena zranenia neutrpela. Polícia
po zlodejovi pátra. (mch)

Obete Akcie B
väčšinou upadli
do zabudnutia
V rokoch 1952-1953 bolo z Bra-
tislavy násilne vysťahovaných
672 rodín, šesť rodín vraj odiš-
lo dobrovoľne. V Akcii B, ako
ju komunisti vtedy nazvali, sa
malo v meste uvoľniť asi 1500
bytov. Použiť sa mali pre robot-
níkov, aby sa zmenila sociálna
štruktúra v Bratislave.
Bratislavské závody však z týchto
bytov dostali asi len štvrtinu, aj to
väčšinou riadiaci aparátčici.
Ostatné byty získali politici, prí-
slušníci Štátnej bezpečnosti a
armády. Byty patrili bohatším ľu-
ďom, z mesta vysídľovali advo-
kátov, lekárov, majiteľov či riadi-
teľov fabrík, univerzitných profe-
sorov a sympatizantov Demokra-
tickej strany. Všetkých vysťaho-
vali na dedinu, často do poloroz-
padnutých chatrčí a pracovať
mohli len v poľnohospodárstve,
na štátnych majetkoch, v kame-
ňolomoch či na stavbách.
Medzi vysťahovanými bola aj
rodina pána Izakoviča: „Mal som
18 rokov, stará babka mala 84
rokov, otec mal 56, bol s nami aj
brat a sestra. Keď došli dvaja mi-
licionári, myslel som si, že si
niekto robí žarty. No keď som sa
pozrel cez okno do dvora, tam bo-
li rozostavení ďalší. Mne to prišlo
ako na hraniciach. Nikdy sme ne-
počítali, že sa vrátime. Keď sme
tam došli, ani rodinu sme nesmeli
navštívili. Keď sme prišli, tak už
na druhý deň boli u nich žandári.
Že čo sme tam robili, prečo sme
tam boli. Tak potom sme sa
nestretávali ani s rodinou.“
Obete Akcie B väčšinou upadli do
zabudnutia. Sú medzi nimi však
aj takí, ktorým sa dostalo uznania
až po ich smrti. Jedným z nich je
vynikajúci vedec a farmaceut
Vladimír Ján Žuffa, ktorému je
venovaná pamätná tabuľa na Šte-
fánikovej ulici 22 v Bratislave,
odkazujúca na jeho vysťahovanie
v rámci Akcie B. (KONIEC)

Spracované z výpovedí
pamätníkov na spomienkovom

stretnutí pri príležitosti 
60. výročia Akcie B, ktoré bolo
23. októbra 2012 v  Bratislave

V roku 1967 sa začalo v Brati-
slave so stavbou Nového mosta.
Stavba sa začala búraním.
Okrem totálneho odstránenia
bývalej obce Engerau (Ligetfa-
lu, po roku 1920 Petržalka) na
južnom brehu Dunaja bolo po-
trebné zbúrať aj časť pravo-
brežného Podhradia. Podľa
schváleného projektu mala prí-
jazdová cesta k mostu vzniknúť
na mieste bývalej Židovskej uli-
ce.
Od trinásteho storočia bol priestor
ulice až do konca 18. storočia
vždy nezastavaný. Nachádzal sa
medzi dvoma stredovekými
opevneniami: hradným a mest-
ským. Hrad a mesto, ktoré sa vy-
vinulo z pôvodného Podhradia,
niesli síce rovnaké meno Press-
burg, ale boli samostatnými sídel-
nými jednotkami. Žili vedľa seba
v relatívne dobrom susedskom
vzťahu, ale konflikt sa nikdy ne-
dal vylúčiť. Preto sa ani územie
medzi Hradom a mestom nesme-
lo zastavať. Z dávnejších čias tam
prežívala len malá podhradská
obec okolo Kostola svätého Mi-
kuláša. Pozdĺž mestského opev-
nenia (z dnešného pohľadu medzi
Rybným námestím a Kapucín-
skou ulicou) sa tiahla hlboká su-
chá priekopa, ktorú pravidelne
čistili a ešte v 15. storočí aj pre-
hlbovali. Keď mesto po roku
1774 s kráľovský povolením
hradby zrušilo, a teda prestalo
udržiavať, využili niektorí podni-
kavci možnosť postaviť do prie-
kopy pozdĺž hradobného múru

obytné domy. Skupina domov
niesla spočiatku meno Schloss-
berger Neustift (voľne preložené
ako „nové založenie či sídlisko na
hradnom kopci“). Obyvateľstvo
bolo pôvodne výlučne kresťan-
ské. Postupne tam prenikalo ži-
dovské obyvateľstvo zo Zámoc-
kej cesty, a keď v druhej polovici
19. storočia celkom prevládlo,
ulica dostala meno Židovská.
V 60. rokoch minulého storočia
jeden most na Dunaji Bratislave
nestačil. Najmä keď vznikol
megalomanský projekt vybudo-
vať na južnom brehu Dunaja
novú mestskú časť, tesne na hra-
nici s vtedy obávaným západným
svetom. Jediným možným mies-
tom na vybudovanie mosta, kto-
rým by na južný breh prúdil aj
plyn, voda a elektrina, bolo pre-
dĺženie Židovskej ulice. Výstav-
ba, našťastie, nepostihla historic-
ké územie Starého Mesta, histo-
rického Prešporku. Museli zmiz-
núť jeho západné predmestia,
musela sa zbúrať bezcenná zá-
stavba z 19. storočia na Židov-
skej, ale ušetrené ostalo jadro
mesta, ochránené stredovekým
opevnením. Poškodené časti
opevnenia sa odborne reštaurova-
li, doplnili sa aj medzičasom zbú-
rané veže opevnenia. Tomu však
predchádzal archeologický výs-
kum, ktorý priniesol aj poznatky o
osídlení pod Hradom pred výstav-
bou mestských hradieb, dokonca

o osídlení v praveku.
Búranie Podhradia a Židovskej
ulice zdokumentovali mnohí pro-
fesionálni aj amatérski fotografi.
K sérii záberov z ulíc a námestí
mesta vznikajúcich od druhej
polovice 19. storočia, ktoré sú
dielom fotografov ako Körper,
Kozics, Faust, Hofer, Lazišťan,
Orlík, Kállay, pribudli v čase
výstavby mosta fotografie Vilia-
ma Přibyla. Od mladosti sa veno-
val amatérskej fotografii, ale až sa
v roku 1953 sa mu podarilo za-
mestnať sa ako fotoreportér v
Československej tlačovej kance-
lárii v Bratislave. Stovky jeho zá-
berov vyšli vo vtedajšej dennej
tlači, zachoval sa jeho bohatý
fotoarchív. 
O pár dní uplynie sto rokov od je-
ho narodenia. Narodil sa 3. marca
1913 v dedinke Káposztásmegyer
severne od Budapešti (teraz jej sú-
časť) v rodine moravského pôvo-
du. Jeho otec pracoval v sklárskej
továrni ako robotník. Po prvej
svetovej vojne sa rodina usadila v
Novom Meste nad Váhom. Po
maturite na Obchodnej akadémii
v Trenčíne začal v roku 1934 pra-
covať ako bankový úradník v
Bratislave. Jeho fotografické
dielo mali možnosť vidieť náv-
števníci na výstavách doma aj v
zahraničí v 60. - 80. rokoch minu-
lého storočia. Neskôr vystavoval
najmä zábery zo zahraničných
ciest. Dožil sa vysokého veku 83
rokov. Zomrel 10.júna 1996.

Štefan Holčík
FOTO - Viliam Přibyl

Búranie fotili amatéri aj profesionáli
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vyjdú o dva týždne
7. marca 2013

Štyridsaťdňový
pôst sa končí
až 31. marca
BRATISLAVA
Popolcovou stredou, ktorá
bola tento rok 13. februára, sa
skončila plesové sezóna a ob-
dobie fašiangov a začalo sa šty-
ridsaťdňové obdobie pôstu
pre Veľkou nocou. Veľkonoč-
ná nedeľa tento rok pripadá
na 31. marca, a nie na 24. mar-
ca, ako sme nesprávne uviedli
v predchádzajúcom vydaní.
Matematicky síce pripadá ko-
niec štyridsaťdňového obdobia
na nedeľu 24. marca, v rímsko-
katolíckej tradícii však nedele do
Veľkého pôstu nepatria.
Pre gréckokatolíkov byzantské-
ho obradu, ktorí sa pridržiavajú
Gregoriánskeho kalendára, sa
Veľký štyridsaťdňový pôst -
Svätá Štyridsiatnica, začal už v
pondelok 11. februára 2013. Do
40 dní pôstu počítajú gréckoka-
tolíci aj soboty a nedele, zatiaľ
čo rímskokatolíci nedele nepočí-
tajú. Pre pravoslávnych kresťa-
nov, ktorí sa riadia Juliánskym
kalendárom, sa Veľký pôst pred
Paschou začína až 18. marca a
Veľkonočnú nedeľu oslávia 5.
mája 2013. (ado)

STARÉ MESTO
Stretávame ich na uliciach, v
podchodoch, pred kostolmi,
vlastne na každom kroku. Štíti-
me sa ich, napochytro im hodí-
me nejaké drobné a upaľujeme
od nich čo najďalej. Nemáme
kedy zamýšľať sa nad ich osud-
mi. Bezdomovci! Výkričník
našej modernej trhovo-asociál-
nej doby. A práve o nich je pre-
miérová hra poľského autora
Janusza Głowackého Antigona
v New Yorku, ktorú v Činohre
SND režíruje Emil Horváth.
V zanedbanom parku bez trávy,
pod olámanými stromami, na
lavičke obklopenej odpadkami už
päť rokov prežívajú traja bezdo-
movci. Rus Saša, ktorý bol v
Petrohrade uznávaným maliarom,
emigroval, pretože namaľoval
obraz, ktorý na výstave opľul sám
Brežnev. Odvtedy ako umelec v
Rusku skončil, a tak sa vybral
hľadať pochopenie do USA.
Mudrlant Blška do Ameriky emi-
groval z Poľska. Trpel na epilep-
siu a návštevníci verejného parku
boli svedkom jeho častých
záchvatov. V krajine medu a mlie-
ka stretla síce mladá Anita z
Portorika lásku, no spoločenské
uplatnenie nenašla ani ona. Pre
všetkých troch sa lavička v Tomp-
kins Square Parku stala prísta-
vom, kde prežívali svoj biedny
život. Láka ich vidina lepšieho,
ale akosi sa im nedarí uskutočniť

svoje predstavy a sny, za ktorými
sa sem vybrali.
Sám Janusz Głowacki, ktorý sa
narodil tesne pred 2. svetovou
vojnou, je emigrantom žijúcim v
USA, takže tamojšie kruté reálie
dobre pozná. Navyše, býval blíz-
ko parku, v ktorom sa zgrupujú
smoliari a podľa úradníkov ne-
prispôsobiví cudzinci z celého
sveta. Neodsudzuje ich, iba na
nich dôrazne upozorňuje. Usiluje
sa vžiť do ich pocitov a smutných
príbehov. Chápe ich a vie, že tým-
to strateným existenciám nechýba
len strecha nad hlavou, ale aj
možnosť zaradiť sa medzi ostat-
ných ľudí. Stratili totiž silu vzo-
prieť sa osudu a mnohokrát aj
chuť žiť. Prečo by inak mladá,
pekná Portoričanka Anita hľadala
východisko v samovražde a obe-
sila sa na bráne parku? Práve
podľa nej pomenoval Głowacki
svoju hru.

Anita rovnako ako Sofoklova
Antigona túži pochovať priateľa v
parku, hoci je to zakázané. S vy-
hľadaním mŕtvoly a jej preváža-
ním New Yorkom je spojených
množstvo smutno-smiešnych si-
tuácií, rovnako ako je to počas
celej trpkej tragikomédie, ktorú
bezdomovci Táňa Pauhofová,
Branislav Bystriansky i Robert
Roth, ale aj Alexander Bárta -
alias zákon v uniforme policajta,
predvedú s obdivuhodnou pre-
svedčivosťou. Skľučujúca scéna
v podobe vysokého pletivového
plota na pozadí bezdomovcami
obsadenej lavičky, spolu s hudbou
Franka Sinatru aj komponovanej
hudby Petra Mankoveckého, do-
dávajú autentickosť tomuto smut-
nému, no zároveň apelatívnemu
príbehu, ktorý sa ľahko môže pri-
trafiť kdekoľvek inde. Dokonca aj
u nás. Anna Sláviková

FOTO - Ctibor Bachratý

Príbeh newyorskej Antigony
sa môže stať kdekoľvek na svete

OSLÁVTE S NAMI NOVOOTVORENIE 1-3 MARCA 2013

MONTÁŽ ZDARMA
* Platí na novouzatvorené objednávky v d och 1-3.Marca 2013. Minimálna hodnota objednávky na ktorú sa vz ahuje akcia MONTÁŽ ZDARMA je 1500 €. Akciu MONTÁŽ ZDRAMA nie je možné kombinova  s inými mimoriadnými z avami a akciami. 

NOVÉ EXPOZÍCIE
UŽ 5x V BRATISLAVE

   

NAJVÄ ŠÍ SLOVENSKÝ VÝROBCA A PREDAJCA NÁBYTKU NA SLOVENSKU

V PONUKE 
AJ KANCELÁRIE

V PONUKE AJ 
SPÁLNE

O B C H O D N É  C E N T R U M

B R A T I S L A V A  -  L A M A Č

SLUŽBY ARCHITEKTA 
ZARIADENIE NA K Ú

V PONUKE 
AJ OBÝVA KY

LAMA +GALVANIHO

22xx
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Na ihrisko sa
vrátia karloveskí
futbalisti
KARLOVA VES
Karloveskí futbalisti môžu do
konca roka 2013 opäť trénovať
na ihrisku Molecovej ulici.
Háčikom však je, že nemajú
žiadnu zmluvu. Občianske
združenie Rodeka, ktoré si
ihrisko od Karloveského špor-
tového klubu prenajalo, dalo
futbalistom z Karlovky len
verejný prísľub. 
O bezplatnom využívaní ihriska a
tréningových priestorov do konca
roka 2013 sa rozhodlo minulý
týždeň na stretnutí vedenia samo-
správy, zástupcami futbalového
klubu a občianskeho združenia
Rodeka. Rokovalo sa za zatvore-
nými dverami, nakoľko starostka
a ani Rodeka pri tom nechceli
zástupcov médií a rodičov, hoci
ich pozvali.
Podľa podpredsedu Futbalového
klubu mládeže Karlovej Vsi
Richarda Savčinského, na stret-
nutí starostka Iveta Hanulíková
neodpovedala predovšetkým na
základnú otázku. Tou je, prečo
bola nájomná zmluva na ihrisko
podpísaná s niekým iným a nie s
futbalovým klubom, ktorý tu už
hráva dlhé roky, venuje sa 350
deťom z mestskej časti a dlhodo-
bo Karlovu Ves reprezentuje.
„Verejný prísľub je fajn, no nerie-
ši morálny a právny aspekt vznik-
nutého problému. Stále nemáme
istotu do budúcnosti a stále
nevieme, aký je vzťah mestskej
časti k Futbalovému klubu mlá-
deže,“ povedal Savčinský.
„Verejný prísľub nie je obyčajné
vyhlásenie, je to záväzný právny
akt,“ uviedol prednosta karlove-
ského miestneho úradu Rastislav
Velček.
Napätá situácia a vzájomné oso-
čovanie zainteresovaných strán
pretrváva. Rodeka s futbalovým
klubom nevie nájsť spoločné rie-
šenie o budúcom využívaní ihris-
ka. „Viac ako tento verejný prí-
sľub, bez požiadaviek z našej
strany, už nevieme dať,“ uviedol
Peter Magdin z Občianskeho
združenia Rodeka.
O situácií okolo prenájmu futba-
lového ihriska bude mimoriadne
rokovať karloveské miestne zas-
tupiteľstvo. (mch)

V Novom Meste
zapísali
453 prvákov
NOVÉ MESTO
Do základných škôl v mestskej
časti Nové Mesto prihlásili
rodičia 453 detí. Oproti vla-
ňajšku je to viac o 46 detí.
Zápis sa konal vo ôsmich obec-
ných školách.
„Dve tretiny zo zapísaných detí
pochádzajú z Nového Mesta,
zvyšná tretina z ostatných mest-
ských častí Bratislavy a mimo-
bratislavských miest a obcí,“
uviedol novomestský hovorca
Marek Tettinger. Na budúci
školský rok prihlásili tentokrát
rodičia viac chlapcov (271) ako
dievčat (182). Najviac budúcich
prvákov (172) prihlásili rodičia
na Základnú školu Za kasárňou.
S druhým najväčším záujmom o
zápis sa stretla Základná školu
Jeséniova, na ktorej evidujú 71
zapísaných detí. (bnm)

V Rači bude
prvákov menej
ako tento rok
RAČA
V Rači mohli rodičia zapísať
deti do dvoch obecných zák-
ladných škôl. O Základnú ško-
lu Tbiliská prejavilo záujem
52 detí a o školu na Hubeného
ulici 99 detí. Rodičia tak zapí-
sali do prvých ročníkov spolu
151 budúcich prvákov. Je to o
17 menej ako v tomto škol-
skom roku.
„V porovnaní s cirkevnou ško-
lou Jána de la Salle a Vajnormi
ide približne o rovnaký počet
zapísaných detí do základných
škôl,“ uviedla vedúca Školského
úradu v mestskej časti Rača
Ivana Vargová. Dodala, že
výnimkou je Základná škola na
Hubeného ulici, kde vysoký
počet zapísaných detí súvisí aj s
lokalitou a integrovaným tema-
tickým vyučovaním. Zapísať sa
tam totiž prišlo až 32 detí z mest-
skej časti Nové Mesto a 17 zo
školského obvodu Základnej
školy Tbiliská.
Rodičia musia deti zapísať do
konca mája 2013, inak ich čaká
pokuta, ktorá sa môže vyšplhať
až do výšky 331,5 eur. (mch)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V roku 2014 bude Záhorská
Bystrica oslavovať 700. výro-
čie od chvíle, kedy sa jej názov
v podobe Pistrich po prvýkrát
objavil na liste pergamenu v
potvrdzujúcej listine uhorské-
ho kráľa Karola Róberta z
Anjou, vydanej pre dolnorakú-
skeho šľachtica Ota z Tele-
sprunu.
Súčasťou osláv 700. výročia
bude aj vydanie novej publikácie
a usporiadanie výstav. Záhor-
skobystričania sa už teraz pripra-

vujú na budúcoročné oslavy.
Vyhlásili zbierku fotografií a
dokumentov z histórie obce a jej
obyvateľov, ktoré chcú zdigitali-
zovať.
Fotografie zbierajú už od vla-
ňajška. Zdigitalizovaných už sú
stovky fotografií zaniknutých
stavieb, vzhľadu ulíc, zariadenia
obydlí a odievania ľudí. Časté sú
fotografie s poľnohospodárskou
tematikou, výjavy zo žatvy, mlá-
tenia obilia, či práce vo vinohra-
doch. Cenným svedectvom sú
fotografie spolkov, politických a

záujmových združení – hasiči,
poľovníci, ochotnícke divadlá,
spevokoly, športové oddiely. Aj
zdanlivo bezcenná fotografia
totiž vydá často cenné svedectvo.
K 700. výročiu prvej písomnej
zmienky o Záhorskej Bystrici by
chcela miestna samospráva
umiestniť do stredu kruhovej kri-
žovatky pri vjazde do obce súso-
šie patronov mestskej časti - sv.
Petra a Pavla. Predstave vedenia
obce sa najviac približuje návrh
umeleckého sochára Víta Boj-
ňanského. (bys)

Záhorská Bystrica sa pripravuje
na 700. výročie písomnej zmienky

RUŽINOV
Park v ružinovskom vnútro-
bloku Palkovičova – Jégého –
Stodolova a park na Rozmarí-
novej ulici potešia oko každé-
ho, kto sa nimi prejde, sú opäť
krásne, čisté a zelené. 
Vo vnútrobloku Palkovičova –
Jégého – Stodolova máme ošetre-
né dreviny, obnovený altánok a k
jeho konštrukcii vysadené popí-
navé rastliny (Wisteria, Camp-
sis), ktoré ho časom prekryjú. Aj
na lavičkách sa nám bude lepšie
sedieť, všetky sú vynovené. Deti
sa môžu vyšantiť na nových hra-
cích prvkoch a piecť koláčiky v
opravených a vyčistených pie-
skoviskách.
V Parku na Rozmarínovej ulici je
viac zelenej. Ošetrené dreviny,
dosadený živý plot a obnovený

trávnik pôsobia upravene. Farbou
listov je zaujímavý aj novo vysa-
dený strom. 
Dobre padne aj posedenie na
nových lavičkách či možnosť
mať kam odhodiť smeti, pretože
mestská časť osadila aj odpadko-
vé koše.
Iniciatíva ružinovských poslan-

cov mestského zastupiteľstva
Anny Reinerovej a Iva Nesrovna-
la padla na úrodnú pôdu. Získali
dotáciu 50-tisíc eur z rozpočtu
hlavného mesta na obnovu verej-
ných priestorov v Ružinove.

Anna Reinerová, poslankyňa
mestského zastupiteľstva
za mestskú časť Ružinov

V Ružinove obnovili dva sídliskové
parky za peniaze z rozpočtu mesta
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Na ihrisko sa
vrátia karloveskí
futbalisti
KARLOVA VES
Karloveskí futbalisti môžu do
konca roka 2013 opäť trénovať
na ihrisku Molecovej ulici.
Háčikom však je, že nemajú
žiadnu zmluvu. Občianske
združenie Rodeka, ktoré si
ihrisko od Karloveského špor-
tového klubu prenajalo, dalo
futbalistom z Karlovky len
verejný prísľub. 
O bezplatnom využívaní ihriska a
tréningových priestorov do konca
roka 2013 sa rozhodlo minulý
týždeň na stretnutí vedenia samo-
správy, zástupcami futbalového
klubu a občianskeho združenia
Rodeka. Rokovalo sa za zatvore-
nými dverami, nakoľko starostka
a ani Rodeka pri tom nechceli
zástupcov médií a rodičov, hoci
ich pozvali.
Podľa podpredsedu Futbalového
klubu mládeže Karlovej Vsi
Richarda Savčinského, na stret-
nutí starostka Iveta Hanulíková
neodpovedala predovšetkým na
základnú otázku. Tou je, prečo
bola nájomná zmluva na ihrisko
podpísaná s niekým iným a nie s
futbalovým klubom, ktorý tu už
hráva dlhé roky, venuje sa 350
deťom z mestskej časti a dlhodo-
bo Karlovu Ves reprezentuje.
„Verejný prísľub je fajn, no nerie-
ši morálny a právny aspekt vznik-
nutého problému. Stále nemáme
istotu do budúcnosti a stále
nevieme, aký je vzťah mestskej
časti k Futbalovému klubu mlá-
deže,“ povedal Savčinský.
„Verejný prísľub nie je obyčajné
vyhlásenie, je to záväzný právny
akt,“ uviedol prednosta karlove-
ského miestneho úradu Rastislav
Velček.
Napätá situácia a vzájomné oso-
čovanie zainteresovaných strán
pretrváva. Rodeka s futbalovým
klubom nevie nájsť spoločné rie-
šenie o budúcom využívaní ihris-
ka. „Viac ako tento verejný prí-
sľub, bez požiadaviek z našej
strany, už nevieme dať,“ uviedol
Peter Magdin z Občianskeho
združenia Rodeka.
O situácií okolo prenájmu futba-
lového ihriska bude mimoriadne
rokovať karloveské miestne zas-
tupiteľstvo. (mch)

V Novom Meste
zapísali
453 prvákov
NOVÉ MESTO
Do základných škôl v mestskej
časti Nové Mesto prihlásili
rodičia 453 detí. Oproti vla-
ňajšku je to viac o 46 detí.
Zápis sa konal vo ôsmich obec-
ných školách.
„Dve tretiny zo zapísaných detí
pochádzajú z Nového Mesta,
zvyšná tretina z ostatných mest-
ských častí Bratislavy a mimo-
bratislavských miest a obcí,“
uviedol novomestský hovorca
Marek Tettinger. Na budúci
školský rok prihlásili tentoraz
rodičia viac chlapcov (271) ako
dievčat (182). Najviac budúcich
prvákov (172) prihlásili rodičia
na Základnú školu Za kasárňou.
S druhým najväčším záujmom o
zápis sa stretla Základná školu
Jeséniova, na ktorej evidujú 71
zapísaných detí. (bnm)

V Rači bude
prvákov menej
ako tento rok
RAČA
V Rači mohli rodičia zapísať
deti do dvoch obecných zák-
ladných škôl. O Základnú ško-
lu Tbiliská prejavilo záujem
52 detí a o školu na Hubeného
ulici 99 detí. Rodičia tak zapí-
sali do prvých ročníkov spolu
151 budúcich prvákov. Je to o
17 menej ako v tomto škol-
skom roku.
„V porovnaní s cirkevnou ško-
lou Jána de la Salle a Vajnormi
ide približne o rovnaký počet
zapísaných detí do základných
škôl,“ uviedla vedúca Školského
úradu v mestskej časti Rača
Ivana Vargová. Dodala, že
výnimkou je Základná škola na
Hubeného ulici, kde vysoký
počet zapísaných detí súvisí aj s
lokalitou a integrovaným tema-
tickým vyučovaním. Zapísať sa
tam totiž prišlo až 32 detí z mest-
skej časti Nové Mesto a 17 zo
školského obvodu Základnej
školy Tbiliská.
Rodičia musia deti zapísať do
konca mája 2013, inak ich čaká
pokuta, ktorá sa môže vyšplhať
až do výšky 331,5 eur. (mch)

NOVÉ MESTO
Na ihrisku v areáli prírodného
kúpaliska Kuchajda sa počas
jari bude hrať novomestská
streetbalová liga. Do súťaže sa
môžu prihlásiť minimálne
štvorčlenné tímy z celej Bratis-
lavy.
„Prihlášky je možné poslať do

10. apríla, samotná súťaž sa
začne 26. apríla a hracím dňom
bude vždy piatok,“ uviedol
hovorca mestskej časti Nové
Mesto Marek Tettinger.
Hrací plán sa vytvorí až na
základe počtu prihlásených
tímov. „Zápasy sa hrajú na 21
bodov, kôš spoza trojkovej čiary

platí za dva body, proti sebe
hrajú trojice,“ objasnil základné
pravidlá Tettinger a dodal, že
štartovné sa neplatí. Organizáciu
zápasov zabezpečí mestská časť.
Prihlášky do novomestskej stre-
etballovej ligy je možné poslať
do 10. apríla 2013 na mailovú
adresu sport@banm.sk (bnm)

Streetbalové tímy sa môžu prihlásiť
do jarnej novomestskej ligy
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RUŽINOV
Park v ružinovskom vnútro-
bloku Palkovičova – Jégého –
Stodolova a park na Rozmarí-
novej ulici potešia oko každé-
ho, kto sa nimi prejde, sú opäť
krásne, čisté a zelené. 
Vo vnútrobloku Palkovičova –
Jégého – Stodolova máme ošetre-
né dreviny, obnovený altánok a k
jeho konštrukcii vysadené popí-
navé rastliny (Wisteria, Camp-
sis), ktoré ho časom prekryjú. Aj
na lavičkách sa nám bude lepšie
sedieť, všetky sú vynovené. Deti
sa môžu vyšantiť na nových hra-
cích prvkoch a piecť koláčiky v
opravených a vyčistených pie-
skoviskách.
V Parku na Rozmarínovej ulici je
viac zelenej. Ošetrené dreviny,
dosadený živý plot a obnovený

trávnik pôsobia upravene. Farbou
listov je zaujímavý aj novo vysa-
dený strom. 
Dobre padne aj posedenie na
nových lavičkách či možnosť
mať kam odhodiť smeti, pretože
mestská časť osadila aj odpadko-
vé koše.
Iniciatíva ružinovských poslan-

cov mestského zastupiteľstva
Anny Reinerovej a Iva Nesrovna-
la padla na úrodnú pôdu. Získali
dotáciu 50-tisíc eur z rozpočtu
hlavného mesta na obnovu verej-
ných priestorov v Ružinove.

Anna Reinerová, poslankyňa
mestského zastupiteľstva
za mestskú časť Ružinov

V Ružinove obnovili dva sídliskové
parky za peniaze z rozpočtu mesta
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Ružinov 
vypísal súťaž
na opravu ciest
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov hľadá
dodávateľa na opravu komuni-
kácií 3. a 4. triedy v správe mest-
skej časti. Hodnota zákazky vo
vypísanej verejnej súťaži je 332-
tisíc eur. S prácami by sa malo
začať po podpísaní zmluvy s
víťazom.
V prvom kole výberového kona-
nia môžu uchádzači ponuky a
žiadosti o účasť predkladať do
18. marca. O víťazovi rozhodne
elektronická aukcia. Rozhodujú-
cim kritériom v súťaži je najniž-
šia cena.
V rámci opráv nepôjde iba o
výtlky, ale tiež o opravy poško-
dených obrubníkov, schodísk,
výmenu asfaltu či zámkovej
dlažby. (ruz)

RUŽINOV
Park v ružinovskom vnútro-
bloku Palkovičova – Jégého –
Stodolova a park na Rozmarí-
novej ulici potešia oko každé-
ho, kto sa nimi prejde, sú opäť
krásne, čisté a zelené. 
Vo vnútrobloku Palkovičova –
Jégého – Stodolova máme ošetre-
né dreviny, obnovený altánok a k
jeho konštrukcii vysadené popí-
navé rastliny (Wisteria, Camp-
sis), ktoré ho časom prekryjú. Aj
na lavičkách sa nám bude lepšie
sedieť, všetky sú vynovené. Deti
sa môžu vyšantiť na nových hra-
cích prvkoch a piecť koláčiky v
opravených a vyčistených pie-
skoviskách.
V Parku na Rozmarínovej ulici je
viac zelenej. Ošetrené dreviny,
dosadený živý plot a obnovený

trávnik pôsobia upravene. Farbou
listov je zaujímavý aj novo vysa-
dený strom. 
Dobre padne aj posedenie na
nových lavičkách či možnosť
mať kam odhodiť smeti, pretože
mestská časť osadila aj odpadko-
vé koše.
Iniciatíva ružinovských poslan-

cov mestského zastupiteľstva
Anny Reinerovej a Iva Nesrovna-
la padla na úrodnú pôdu. Získali
dotáciu 50-tisíc eur z rozpočtu
hlavného mesta na obnovu verej-
ných priestorov v Ružinove.

Anna Reinerová, poslankyňa
mestského zastupiteľstva
za mestskú časť Ružinov

V Ružinove obnovili dva sídliskové
parky za peniaze z rozpočtu mesta
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Na ihrisko sa
vrátia karloveskí
futbalisti
KARLOVA VES
Karloveskí futbalisti môžu do
konca roka 2013 opäť trénovať
na ihrisku Molecovej ulici.
Háčikom však je, že nemajú
žiadnu zmluvu. Občianske
združenie Rodeka, ktoré si
ihrisko od Karloveského špor-
tového klubu prenajalo, dalo
futbalistom z Karlovky len
verejný prísľub. 
O bezplatnom využívaní ihriska a
tréningových priestorov do konca
roka 2013 sa rozhodlo minulý
týždeň na stretnutí vedenia samo-
správy, zástupcami futbalového
klubu a občianskeho združenia
Rodeka. Rokovalo sa za zatvore-
nými dverami, nakoľko starostka
a ani Rodeka pri tom nechceli
zástupcov médií a rodičov, hoci
ich pozvali.
Podľa podpredsedu Futbalového
klubu mládeže Karlovej Vsi
Richarda Savčinského, na stret-
nutí starostka Iveta Hanulíková
neodpovedala predovšetkým na
základnú otázku. Tou je, prečo
bola nájomná zmluva na ihrisko
podpísaná s niekým iným a nie s
futbalovým klubom, ktorý tu už
hráva dlhé roky, venuje sa 350
deťom z mestskej časti a dlhodo-
bo Karlovu Ves reprezentuje.
„Verejný prísľub je fajn, no nerie-
ši morálny a právny aspekt vznik-
nutého problému. Stále nemáme
istotu do budúcnosti a stále
nevieme, aký je vzťah mestskej
časti k Futbalovému klubu mlá-
deže,“ povedal Savčinský.
„Verejný prísľub nie je obyčajné
vyhlásenie, je to záväzný právny
akt,“ uviedol prednosta karlove-
ského miestneho úradu Rastislav
Velček.
Napätá situácia a vzájomné oso-
čovanie zainteresovaných strán
pretrváva. Rodeka s futbalovým
klubom nevie nájsť spoločné rie-
šenie o budúcom využívaní ihris-
ka. „Viac ako tento verejný prí-
sľub, bez požiadaviek z našej
strany, už nevieme dať,“ uviedol
Peter Magdin z Občianskeho
združenia Rodeka.
O situácií okolo prenájmu futba-
lového ihriska bude mimoriadne
rokovať karloveské miestne zas-
tupiteľstvo. (mch)

Streetbalové
tímy sa môžu
prihlásiť
NOVÉ MESTO
Na ihrisku v areáli kúpaliska
Kuchajda sa počas jari bude
hrať novomestská streetba-
lová liga. Do súťaže sa môžu
prihlásiť minimálne štvor-
členné tímy z celej Bratislavy.
„Prihlášky je možné poslať do
10. apríla, samotná súťaž sa
začne 26. apríla a hracím dňom
bude vždy piatok,“ uviedol
hovorca mestskej časti Nové
Mesto Marek Tettinger.
Hrací plán sa vytvorí až na
základe počtu prihlásených
tímov. „Zápasy sa hrajú na 21
bodov, kôš spoza trojkovej čiary
platí za dva body, proti sebe
hrajú trojice,“ objasnil základné
pravidlá Tettinger a dodal, že
štartovné sa neplatí. Organizáciu
zápasov zabezpečí mestská časť.
Prihlášky do novomestskej stre-
etballovej ligy je možné poslať
do 10. apríla 2013 na mailovú
adresu sport@banm.sk (bnm)

Staromestský
počítačový kurz
pre seniorov
STARÉ MESTO
Od 4. do 8. marca 2013 organi-
zuje Staromestská knižnica na
Panenskej ulici počítačový
kurz pre seniorov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na telefónnom čísle 02/5441
1874, prípadne e-mailom na sad-
lonova@starlib.sk. Senior zapla-
tí za kurz manipulačný poplatok
10 eur. (stn)

STARÉ MESTO
Všetci chceme bývať v peknom
a čistom prostredí. Ak prídeme
do zahraničia, tak niekedy zíza-
me na to všetko krásne, čo nás v
navštívenej krajine obklopuje.
Je pravda, že v časovo dlhších
demokraciách obyvatelia viac
dodržujú predpisy a zákony,
ktoré u nás mnohí považujú za
zdrap papiera. A aj najdôleži-
tejší zákon zákonov Ústavu Slo-
venskej republiky! Atak si odci-
tujme dva odseky v dvoch člán-
koch. 
Čl. 20 ods. 3 - Vlastníctvo zaväzu-
je. Nemožno ho zneužiť na ujmu
práv iných alebo v rozpore so vše-
obecnými záujmami chránenými
zákonom. Výkon vlastníckeho
práva nesmie poškodzovať ľudské
zdravie, prírodu, kultúrne pamiat-
ky a životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonom.
Čl. 44 ods. 3 - Nikto nesmie nad
mieru ustanovenú zákonom ohro-
zovať ani poškodzovať životné
prostredie, prírodné zdroje a kul-
túrne pamiatky.
Prečo spomínam tieto dva články
z ústavy? Pretože v týchto slov-
ných zvratoch sa skrýva to hlavné
– každý by sa mal starať o svoj
majetok tak, aby neobmedzoval
iných. Preto sú aj domy západne
od nás a najmä našich západných
susedov pekné, estetické a nikoho
ich zdevastovaný stav neohrozu-
je, pretože slovo devastácia u nich
vymizlo zo slovníkov. A to majú
pod palcom predovšetkým samo-
správy. U nás sa samosprávy o

pekný stav svojho územia nesta-
rajú a vyhovárajú sa na peniaze a
popritom niekedy s peniazmi gaz-
dujú od buka do buka. Možnože
sa teraz ozvú, vraj to tak nie je. No
to vravia všetci a málo vecí fun-
guje tak, ako má!
Poďme však k podstate. Ako sa
samospráva angažuje v peknom
životnom prostredí? Na území
Starého Mesta sú krásne domy v
okolí Palisád. Sú však dva rovna-
kej farby, ale iného štýlu, ktoré
ohrozujú chodcov i napriek leše-
niu a oploteniu a pred očami sa
rozpadávajú už vyše 20 rokov.
Počas nich do ich fasád a stavu
majitelia nevložili ani korunu.
Jeden funkcionalistický dom je na
rohu Moyzesovej a Lermontovo-
vej ulice. A druhý novogotický
azda najkrajší na Palisádach
medzi ulicami Maróthyho a
Galandova. Je to miesto, kde bola
ešte pred troma rokmi zastávka
trolejbusu, avšak padajúca omiet-

ka ohrozovala ľudí na zastávke.
Tá už tri roky spomaľuje premáv-
ku najmä v špičkách v smere na
hrad. Vďaka úzkej ceste a nelo-
gicky umiestnenej zastávke pred
zákrutou je stojaci trolejbus riziko
obchádzať.
Viem, že investor v prípade novo-
gotického domu chcel rekon-
štruovať, ale dvaja obyvatelia boli
proti. Tu by mala na základe ústa-
vy zasiahnuť samospráva. Možno
by stálo za úvahu, ak by samo-
správa vďaka všeobecnému na-
riadeniu pokutovala majiteľa ale-
bo majiteľov do výšky opravy a z
pokutovaných peňazí by dala
opraviť fasádu domu. Neverím
totiž, že za vyše dvadsať rokov
majitelia spomínaných lukratív-
nych domov nedokázali našetriť
na opravu fasád! Dokedy budeme
čakať na opravu a pekné životné
prostredie, ale najmä na estetický
vzhľad. Uvidím a možno sa nedo-
žijem! Pavel Jacz 

Rozpadnú sa krásne domy v okolí
Palisád, alebo sa dočkajú opravy?
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