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Parkovacia
politika mesta
nenapreduje

BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
poskytne účelovú dotáciu vo
výške milión eur na opravu
bratislavských mestských ciest
2. a 3. triedy. Kraj teda mestu
nakoniec s cestami pomôže, má
však podmienku.
„Hlavným kritériom je dosiahnuť, aby peniaze, ktoré na to
uvoľníme, naozaj išli na opravu
tých najkritickejších úsekov priamo v Bratislave. Aby to nebol
transfer, ktorý sa niekde stratí v
rozpočte mesta,“ upozornil župan
Pavol Frešo (SDKÚ-DS). Dotáciu musia schváliť župní poslanci.
Tiež rozhodnú, ktoré úseky mestských ciest sa budú z týchto peňazí opravovať. Keďže pôjde o župné peniaze, cesty budú podľa
všetkého opravovať Regionálne
cesty Bratislava, a.s.
S návrhom, aby sa po zime začal
riešiť stav ciest v Bratislave, prišli
mestskí poslanci za SaS. Zmenou
zákona chcú rozdeliť výnos dane
z motorových vozidiel medzi
Bratislavský kraj a mesto Bratislava v pomere 80:20. Predseda
poslaneckého klubu SaS v Národnej rade SR Juraj Miškov v piatok
odovzdal v parlamente návrh zákona, podľa ktorého sa výnos dane z motorových vozidiel rozdelí
medzi kraj a mesto. Pri výnose 34
miliónov eur ročne by tak mesto
získalo navyše 6,8 milióna eur.
Dnes má Bratislava v rozpočte na
opravy ciest len niečo cez 600
tisíc eur.
(ado)

BRATISLAVA
Zásady celomestskej parkovacej politiky v Bratislave stále nie
sú dohodnuté. A to aj napriek
tomu, že nový parkovací systém
mal platiť od 1.apríla 2013.
Bratislavský magistrát najnovšie odporúča od apríla spustiť len pilotný projekt v okolí
Zimného štadióna O. Nepelu a
Trnavskej cesty. Magistrát priznáva, že prvú etapu parkovacej politiky nie je možné
spustiť skôr ako od 1. júla 2013.
Postup mesta kritizujú malé
mestské časti, ale aj niektoré z
veľkých. Vajnorom sa nepáči, že
navrhované ceny za parkovanie
sa neúmerne zvýšili. Magistrát totiž navrhuje zvýšiť cenu rezidentskej karty z 30 na 100 eur ročne,
rovnako aj maximálne hodinové
sadzby v Starom Meste, Novom
Meste, Ružinove a Petržalke na 5
eur, v Dúbravke a Karlovej Vsi na
4 eurá a v ostatných mestských
častiach na 2 eurá.
Proti navrhovanému systému je aj
Lamač, ktorý kritizuje, že zavádzanie systému nie je sprevádzané výstavbou nových parkovacích miest a nehovorí sa ani o
posilnení spojov MHD.
Nespokojná je aj mestská časť
Petržalka, ktorá upozorňuje, že
nie je vôbec jasné, či sa mesto
vydá inou cestou než doteraz
alebo začne úplne odznova. Zodpovednosť za ďalší vývoj situácie
však leží práve na pleciach predstaviteľov mesta.
(brn)

Prvé snežienky v bratislavských lesoch ohlasujú príchod jari.
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V Bratislave bolo šesť snehových
kalamít, padol aj snežný rekord
BRATISLAVA
Tohtoročná bratislavská zima
nebola podľa klimatológov výnimočne chladná, prekvapila
však niekoľkými snehovými
kalamitami a rekordmi.
Zima bola menej mrazivá ako tá
predchádzajúca. Najchladnejší zo
všetkých troch zimných mesiacov bol december. Rok predtým
prišli najväčšie mrazy až na prelome januára a februára. V porovnaní s poslednými piatimi zimami
bola tohtoročná kdesi uprostred.
Vývoj zrážok však celú zimu gradoval. Na Kolibe dosiahol vo februári takmer 110 cm, čím bol prekonaný rekord od roku 1951.

Počas zimy prevládal jeden typ
poveternostnej situácie, čo zapríčinilo, že na západnom Slovensku bolo chladnejšie ako na
východnom. Na východe síce
bolo veľa zrážok, no snehu
menej. „Úplne naopak to bolo v
Bratislave, kde sa striedala jedna
snehová kalamita za druhou. Aj
keď Bratislava je povestná tým,
že snehová kalamita je tam aj pri
pár centimetroch snehu, v tohtoročnej zime boli dôvody na vznik
kalamít naozaj objektívne. V
decembri bola jedna, v januári
dve a vo februári tri, pričom sa
nebrali do úvahy niektoré menej
významné snehové epizódy. V

Bratislave je to počas jednej zimy
výnimočná situácia,“ uviedol klimatológ Pavel Faško.
Bratislavská samospráva minula
na zimnú údržbu dvakrát toľko
peňazí ako vlani. V priebehu
zimy totiž napadlo toľko snehu,
že ak by sa všetky vrstvy spočítali, snehová pokrývka by dosiahla
na Kolibe až 148 cm.
Marec je považovaný za jarný
mesiac, čo však podľa Faška nevylučuje, že nebude ešte snežiť. V
nižších polohách by však malo
snežiť iba prechodne a krátkodobo. Dni sa predlžujú a teplota má
začať stúpať, čo prispieva k prebúdzaniu jarnej prírody. (mch)
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Bratislave na
opravu výtlkov
prispeje župa
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Nájdime si
každý svoj výtlk
a opravme ho
Stav v akom sú dnes bratislavské
cesty je alarmujúci. Niežeby po
minulých zimách výtlky na
mestských cestách neboli, ale
namiesto vyplakávania ich predstavitelia mesta dali okamžite
opraviť. Teraz sa výtlky neopravujú, len z magistrátu počúvame, že na nič nie sú peniaze.
Najskôr prišli mestskí poslanci z
SaS s nápadom, aby sa Bratislava stala samosprávnym krajom a
hneď by mala z cestnej dane dosť
aj na opravu ciest. To by však
možno riešilo problém budúcich
výtlkov, saskári tak prišli s návrhom, aby primátor žiadal na
opravu ciest peniaze od župana.
Pravdou je, že doteraz to v Bratislave žiadny primátor od žiadneho župana nežiadal. Pravdou tiež
je, že koncom roka budú župné
voľby a odmietnuť v tejto situácii
pomoc pri oprave výtlkov v meste by nebolo rozumné.
Slovo dalo slovo a bratislavský župan prisľúbil milión eur na opravu deravých mestských ciest. Tým
by sa ale debata o peniazoch na
bratislavské cesty nemala skončiť.
Ak už Bratislava nebude samostatným krajom, nech jej pripadne
aspoň podiel na cestnej dani,
alebo nech sa o cesty 1. triedy
stará štát, o cesty 2. a 3. triedy
župa, a mesto nech spravuje cesty
4. triedy, ako je to aj v iných kútoch Slovenska. Alebo si každý
nájdime svoj výtlk a s budovateľským zápalom a s vreckom asfaltu
ho aj opravme. Radoslav Števčík
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Zľavy v MHD sa nakoniec nemenia,
doprava zatiaľ nie je integrovaná
BRATISLAVA
Ako sme informovali pred dvoma týždňami, ešte v pondelok
18. februára 2013 platilo, že so
spustením prvej etapy Bratislavskej integrovanej dopravy
sa ruší bezplatné cestovanie
MHD pre držiteľov preukazov
ZŤP (vrátane invalidného vozíka) a držiteľov preukazu ZŤPS (vrátane sprievodcu) a pre
cestujúcich nad 70 rokov sa zavádza Senior karta s ročným
poplatkom 17 eur. Na druhý
deň to už celkom neplatilo.
Informáciu o zmenách v cestovnom pre zdravotne postihnutých a
seniorov nad 70 rokov ako prvé
priniesli Bratislavské noviny 7.
februára 2013. Vychádzali sme z
informácií Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., (BID) a z Tarifných podmienok Integrovaného
dopravného systému Bratislavského kraja, ktoré schválili krajskí
aj mestskí poslanci v decembri.
Následne začali bratislavskí invalidi a seniori nad 70 rokov navštevovať predajné miesta Dopravného podniku Bratislava, a.s., (DPB)
kde im však nevedeli poradiť.
Dva týždne pred ohláseným spustením integrovanej dopravy zamestnanci DPB nevedeli nič o
zmenách, ktoré pred dvoma mesiacmi schválili bratislavskí poslanci!
DEFINITÍVNE ROZHODLI
AŽ 27. FEBRUÁRA
V utorok 19. februára 2013 zástupcovia kraja, mesta, DPB a BID
oznámili, že pre ťažko zdravotne
postihnutých a seniorov nad 70
rokov sa od 1. marca 2013 nič nemení. Mestské zastupiteľstvo
však o tom definitívne rozhodlo
až 27. februára 2013, keď schválilo Návrh na úpravu tarifných podmienok pre držiteľov preukazov
ťažko zdravotne postihnutej osoby v Integrovanom dopravnom
systéme Bratislavského kraja. Za
hlasovali všetci prítomní poslanci,
väčšina z nich pritom v decembri
2012 schválila spoplatnenie cestovania v MHD pre zdravotne postihnutých a Senior kartu pre ľudí
starších ako 70 rokov. Ako poslanec krajského zastupiteľstva nový
tarifný systém v decembri dokonca schválil aj primátor Milan Ftáč-

nik (nezávislý), ktorý koncom
februára predložil mestským poslancom návrh na zmenu tarify!
INFORMOVALI SME
PRAVDIVO A PRESNE
V uplynulých dňoch sa na redakciu Bratislavských novín obrátili
desiatky starších a zdravotne postihnutých Bratislavčanov, ktorí sa
zaujímali, ako majú od marca cestovať MHD. Niektorí nás obvinili,
že klameme, pretože platiť sa nemá, iní nás označili za pôvodcov
hystérie medzi cestujúcimi. Vývoj
uplynulých dní potvrdil, že sme
neklamali. Presne a pravdivo sme
čitateľov informovali o stave v danom čase.
Aj vďaka nám a tlaku verejnosti
napokon mestskí poslanci svoje
rozhodnutie z decembra na
poslednú chvíľu predsa len zmenili. A ako sa ukázalo pred týždňom na zasadnutí mestského zastupiteľstva, niektorí poslanci ani
len netušili, čo vlastne v decembri
schvaľovali. Niektorí z nich dokonca dvakrát - ako krajskí aj ako
mestskí poslanci! Mená tých, ktorí tento problém v decembri vyrobili, aby ho potom vo februári
„vyriešili“ sú verejne známe.
KTO V DECEMBRI
HLASOVAL ZA
Z krajských poslancov hlasovali v decembri ZA: Ružena Apalovičová (KDH), Ladislav Balla
(SMER-SD), Martin Berta
(KDH), Ondrej Dostál (OKS),
Olívia Falanga-Wurster (SMK),
Peter Fitz (SMER-SD), Milan
Ftáčnik (SMER-SD), Ladislav
Gujber (SMK), Peter Guttman
(SDKÚ-DS), Iveta Hanulíková
(SMER-SD), Marián Haramia
(SDKÚ-DS), Viera Kimerlingová
(KDH), Irena Kyrinovičová
(SDKÚ-DS), Peter Mach (KDH),
Gabriella Németh (SMK), Ivo
Nesrovnal (SDKÚ-DS), Alžbeta
Ožvaldová (Most-Híd), Dušan
Pekár (KDH), Iveta Plšeková
(SDKÚ-DS), István Pomichal
(SMK), Ľubomír Poór (SMERSD), Zuzana Schwartzová
(SMK), Pavel Slezák (SMERSD), Ladislav Snopko (SDKÚDS), Oliver Solga (nezávislý),
Peter Šramko (KDH), Milan
Trstenský (SDKÚ-DS), Magdaléna Vášáryová (SDKÚ-DS),

Branislav Zahradník (nezávislý),
Martin Zaťovič (SDKÚ-DS).
Z mestských poslancov hlasovali v decembri ZA títo: Igor Bendík (SaS), Ján Budaj (Zmena
zdola DÚ), Milan Černý (SDKÚDS), Martin Dinuš (OKS), Anna
Dyttertová (KDH), Zuzana Dzivjáková (OKS), Ľudmila Farkašovská (Slobodné fórum), Gabriela Ferenčáková (nezávislá),
Stanislav Fiala (KDH), Libor
Gašpierik (SDKÚ-DS), Peter Hanulík (SMER-SD), Peter Hochschorner (Zmena zdola DÚ), Ján
Hrčka (nezávislý), Izabella Jégh
(Most-Híd), Radovan Jenčík
(SDKÚ-DS), Viera Kimerlingová
(KDH), Ignác Kolek (KDH),
Ladislav Kugler (SDKÚ-DS),
Peter Lenč (KDH), Michal Muránsky (SaS), Petra Nagyová Džerengová (Most-Híd), Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS), Júlia Ondrišová (SDKÚ-DS), Peter Osuský
(SaS), Dušan Pekár (KDH), Peter
Pilinský (Strana zelených), Anna
Reinerová (SDKÚ-DS), Milan
Šindler (KDH), Sven Šovčík
(SDKÚ-DS), Jarmila Tvrdá
(KDH), Jozef Uhler (SDKÚ-DS)
a Martin Zaťovič (SDKÚ-DS).
SPUSTENIE BID
SA NAKONIEC ODKLADÁ
Prvá etapa Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorú mali spustiť
1. marca 2013, sa napokon odkladá. Ako oznámila večer pred spustením krajská samospráva, „došlo
k technickým nedostatkom pri
poslednom dni skúšobnej prevádzky softvérovej aplikácie, preto
sme nútení posunúť spustenie zavedenia integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja“.
„Dodávateľ prisľúbil nápravu počas najbližších pár dní, nový termín spustenia integrovanej dopravy však oznámime definitívne
až potom, ako nám bude vedieť
garantovať jeho stopercentnú
funkčnosť, testovať ho budeme
niekoľko dní, aby sme predišli podobnej situácii, a cestujúcim sa za
vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňujeme“, povedala Zuzana
Horčíková zo spoločnosti BID.
O spustení Bratislavskej integrovanej dopravy budú v rámci možností včas informovať aj Bratislavské noviny. Radoslav Števčík

Súťaž na nákup
trolejbusov
chcú zopakovať
BRATISLAVA
Napriek tomu, že ešte pred niekoľkými týždňami vedenie
Dopravného podniku Bratislava, a.s., a vedenie mesta obhajovali verejnú obchodnú súťaž
na nákup nových trolejbusov,
od minulého týždňa je všetko
inak. Primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) náhle požaduje, aby
mestský dopravca súťaž zopakoval.
O námietkach proti podmienkam
súťaže síce ešte Úrad pre verejné
obstarávanie nerozhodol, Európska komisia si však myslí, že
súťaž nebola v poriadku. Informovala o tom ministerstvo dopravy s tým, že nie je presvedčená o
tom, že by podmienky tendra boli
nastavené tak, aby umožňovali
spravodlivú, transparentnú a nediskriminačnú súťaž.
Do súťaže na nákup trolejbusov
za 70 miliónov eur sa totiž prihlásil len jeden záujemca. Primátor
Ftáčnik preto chce súťaž zopakovať, aby nevznikali žiadne pochybnosti. Dopravný podnik Bratislava, a.s., na to odmietol reagovať s tým, že si počká na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.
Mestskí poslanci primátorovi vyčítajú, že ešte začiatkom februára
im spoločne s generálnym riaditeľom DPB tvrdili, že na novú
súťaž nie je čas a zrazu je možné
súťaž zopakovať. Novú súťaž na
nákup trolejbusov by mal mestský dopravca vyhlásiť do niekoľkých týždňov, aby sa nákup uskutočnil do augusta 2015.
(brn)
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Polícia obvinila
jednu čiernu
stavebníčku

Z Yosarie Plazy
je stále len
Hirošima

BRATISLAVA
Vlani polícia v Bratislave vyšetrovala šesť prípadov neoprávneného uskutočňovania stavby.
Ako pre Bratislavské noviny
uviedol hovorca Krajského policajného zboru v Bratislave
František Peczár, dva prípady
boli postúpené na obvodný
úrad ako priestupok, v troch
prípadoch bolo začaté trestné
stíhanie a v jednom bola v
auguste 2012 obvinená 50ročná Gabriela K. z prečinu
neoprávneného uskutočňovania stavby. Obvinenej hrozí
trest odňatia slobody na 2 roky.
Čiernych stavieb je však v Bratislave podstatne viacej. S väčšinou z nich bojujú miestne stavebné úrady, ktoré neraz musia
bojovať aj s krajským, resp.
obvodným stavebným úradom.
Takým prípadom je čierna stavba
na Červeňovej ulici 8, kde stavebník postavil bez povolenia
nadstavbu domu.
„Staré Mesto uložilo spoločnosti
Branch Development pokutu 30tisíc eur. Proti pokute sa stavebník
odvolal na krajský stavebný
úrad,“ uviedol hovorca Starého
Mesta Tomáš Halán. Ten však
medzitým zanikol a jeho kompetencie prešli na obvodný úrad.
Ešte v lete 2012 však zamietol
pokutu, rozhodnutie staromestského úradu zrušil a vrátil na opätovné prerokovanie.
Podľa krajského úradu miestny
stavebný úrad nedostatočne zistil,
v akom rozsahu časť stavby
postavila spoločnosť LOOX,
s.r.o., a v akom Branch Development, s.r.o. To však nevie preukázať ani stavebník. Objasniť by to
mohol jedine spis o stavebnom
konaní, ktorý sa však v čase rozhodovania o pokute nachádzal na
krajskom stavebnom úrade.
„Preto staromestský stavebný
úrad požiadal účastníka konania,
aby do siedmich dní doložil do
spisu všetky písomnosti, najmä
stavebný denník,“ povedal Halán. Keďže sa tak doteraz nestalo,
mestská časť Staré Mesto vyzve
stavebníka, aby spis riadne doplnil, inak rozhodne správny orgán
aj bez toho.
(mch)

RUŽINOV
Na Tomášikovej ulici už osem
rokov hyzdí okolie rozostavaný
projekt Yosaria Plaza. Azda ani
jedno z nákupných centier
nebolo tak očakávané, ako toto.
Malo byť totiž najväčším
obchodným centrom v Bratislave, ktoré ako prvé ponúkne 250
obchodov, reštaurácií, kaviarní,
klzisko, bazén či fitnes centrum.
Developer tvrdí, že stále nie sú
peniaze, ale že projekt raz
dokončí. Doteraz si však ruina
vyslúžila od miestnych iba pomenovanie Hirošima.
Yosaria Plaza má vyrásť na mieste bývalého Obchodného domu
Ružinov. Ten v roku 1995 od podniku Domáce potreby odkúpil
Ivan Líška, ktorý ho zrekonštruoval, no napokon v roku 2005
zatvoril. Dôvodom bol projekt
Yosaria Plaza. Líška však nedostal od banky úver. Dnes tvrdí, že
kým mohol získať úver od inej
banky, finančná kríza nadobudla
taký rozmer, že banky dostali od
ústredí zákaz investovať v Európe. Odvtedy však v Bratislave
vyrástli Eurovea, Retro či Centrál,
čo Ivan Líška vysvetľuje tým, že
tieto projekty boli financované
inými bankami.
„Projektu veríme, ako aj tomu, že
ho dokončíme. Žiaľ, kríza nežičí
takýmto veľkým projektom. Ani
banky teraz nechodia do veľkých
projektov. Musíme veriť, že situácia v eurozóne bude lepšia a
nezhorší sa ako napríklad nedávno po voľbách v Taliansku,“
vyhovára sa Líška. Podľa jeho
slov sa skelet starého obchodného
domu určite zbúra, pretože zo stavebného hľadiska už nemá
význam. Pred ôsmimi rokmi sa
mal využiť najmä kvôli časovej a
finančnej úspore.
V roku 2011 išla nehnuteľnosť do
dražby, nepriniesla však žiadnu
zmenu. Na liste vlastníctva skeletu pribúdajú plomby a exekučné
záložné práva. Nepomáhajú ani
pokuty samosprávy za nedodržanie lehoty výstavby či za znehodnocovanie životného prostredia.
Ivan Líška sa vyhovára na krízu.
A osem rokov tvrdí, že nákupné
centrum raz dokončí.
(mch)

Na Landererovej sa začnú stavať
dve obytné veže Panorama City
STARÉ MESTO
V blízkosti Eurovea, Slovenského národného divadla a
Tower 115 na Landererovej
ulici vyrastú dve obytné veže v
tvare trojuholníka, ktoré sa
výškou 108 metrov stanú najvyššími obytnými vežami na
Slovensku. S výstavbou Panorama City sa má začať ešte
tento rok, dokončenie je plánované na rok 2015. Presné
termíny výstavby jednotlivých
veží má investor, ktorým je
bratislavská spoločnosť J&T
Real Estate, a.s., postupne
spresniť.
Základný koncept Panorama City
navrhol pred niekoľkými rokmi
svetový architekt Ricardo Bofill,
pôvodom z Barcelony . Pôvodne
malo ísť o luxusné bývanie s
výhľadom na mesto, pričom veže
mali dosahovať výšku až 150
metrov. Na Bofillove návrhy nadviazal ateliér slovenského architekta Juraja Hermanna. „Z
návrhu Ricarda Bofilla zostala
zachovaná najpodstatnejšia časť,
teda dvojica obytných veží s charakteristickým trojuholníkovým

pôdorysom. Celosklené štíhle
veže však z pohľadu realitných
špecialistov evokovali skôr administratívne výškové stavby. Preto
sme do súčasnej podoby projektu
navrhli pre každý byt otvorené
obytné lodžie, ktoré dávajú projektu novú tvár a umožňujú cez
celosklené steny nádherné výhľady na Bratislavu už z interiéru
obývacej miestnosti alebo spálne,“ hovorí Juraj Hermann.
Panorama City prináša 600 nových bytov a takmer 950 parkovacích miest, čím významne rozšíri obmedzené možnosti nového
bývania v centre. V Panorama



Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:

16.3. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede, doprava = 10€
23.3. turistická prechádzka mandľovými sadmi v Hustopečiach
+ madľový festival, doprava = 10€
6.4. kúpanie v termáli v Mosonmagyaróvári, doprava = 10€
13.4. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede, doprava = 10€
20.4. hrad Bouzov + zámok Plumlov, doprava = 18€
26.4. Výstava kvetov Flora Olomouc, doprava = 15€



nástup do autobusu na Hl. žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224

City bude celkovo 56 jednoizbových bytov, takmer 250 dvojizbových, 232 trojizbových a 68
štvorizbových bytov. Na najvyššom 33. poschodí je v každej veži
exkluzívna päťizbová rezidencia.
Priamo pod oknami Panorama
City má vzniknúť park, ktorý má
slúžiť ako oddychová zóna pre
obyvateľov veží a zároveň má
podľa investora priniesť do centra mesta chýbajúcu zeleň.
Napriek tomu, že výstavba sa ešte nezačala, od 1. marca 2013 si
môžu záujemcovia budúce byty v
Panorama City rezervovať. (ado)
VIZUALIZÁCIE - JTRE

www.prestahujeme.to
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tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508
e-mail: plusim@plusim.sk
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Niekto si zrejme
nevidí ďaleko
od nosa

Benihana ponúka dobre jedlo aj šou

LIST ČITATEĽA
Mnohí poslanci sa často zahrávajú s myšlienkou ako šetriť s
verejnými prostriedkami. Ich
terčom sú najzraniteľnejší dôchodcovia a sociálne odkázaní.
V žalúdku im ležia rôzne zľavy na služby, cestovné, vianočné príspevky pre dôchodcov a
pod.
Naposledy sa vykľula nezdravá
myšlienka zrušiť bezplatné cestovanie zdravotne postihnutým a
dôchodcom nad 70 rokov v
MHD. Všetci slovenskí dôchodcovia reálne poznajú kvalitu
svojho života z dôchodkového
príjmu. Zatiaľ nik z múdrych
však nenavrhol upraviť dôchodky na úroveň tak, aby sa nemuseli poskytovať rôzne zľavy či
almužny. Potom si s radosťou
zaplatíme plné cestovné, vstupenky do divadla či na iné kultúrne podujatia.
Ja sa chcem opýtať všetkých
tých, čo si nevedia ani len predstaviť, aké je to vyžiť z 300-400
eur mesačne. Ako sa potom v ich
hlavách zrodí niečo také? Je to
duchovné prázdno či necit, alebo
je niečo veľmi choré v tejto spoločnosti celebrít, zbohatlíkov,
ktorí si nevidia ďaleko od nosa?
Jozef Grígeľ, Petržalka

pri niektorom stole voľné miesto,
môže sa stať, že vás usadia k
iným hosťom. Pri jednom stole sa
tak môžu zabaviť a najesť aj celkom neznámi ľudia.
V ponuke majú tradičnú cibuľovú
polievku Benihana a miso polievku s morskou riasou a tofu (1,90
€), predjedlá a tempury, tradičné
hibachi menu a špeciálne menu.
Hibachi menu je päťchodové a
pozostáva z cibuľovej alebo miso
polievky, Benihana šalátu s dresingom z čerstvého zázvoru, z hibachi kreviet, hibachi zeleniny a
dusenej ryže, japonského zeleného čaju a niektorého z hlavných
jedál. Dali sme si hibachi kura s
teriyaki omáčkou a hríbmi (14,20
€). Bolo to vynikajúce, rovnako
ako dve špeciálne menu, ktoré sa
od hibachi menu líši len výberom
hlavných jedál, veľkosťou a mierne vyššími cenami. Kombinácia
rib eye steaku a morského vlka s
hríbmi Land and Sea (22,50 €)
bola veľmi chutná, ako aj menu
Seafood Palace, ktoré tvoria kráľovské krevety, tuniak, mušle sv.
Jakuba, losos, kalmáre a hríby
(25,90 €). K tomu ponúkajú dusenú ryžu (1,30 €), my sme si dali
opekanu ryža so zeleninou (2,40 €)

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

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

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

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE,
TREZORY, DOPRAVA
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Z bývalej ortopedickej kliniky
na Hlbokej ulici je dnes luxusný
obytný dom s kanceláriami, obchodnými priestormi, reštauráciou, kaviarňou a relaxačným
centrom. Práve tu sme objavili
originálny gastronomický koncept - japonskú reštauráciu
BENIHANA. Ako sme sa presvedčili, nie je to len o dobrom
jedle, ale aj šou, ktorá jeho prípravu sprevádza.
Reštaurácia Benihana sa nachádza po úrovňou ulice, interiér je
zariadení v japonskom minimalistickom štýle. Centrom diania sú
stoly teppanjaki, ktorých je tu
desať. Okolo nich sa usadí najviac
šesť hostí a kuchár priamo pred
nimi pripravuje jedlo na oceľovom grile. Treba povedať, že príprava jedla v Benihane nie je len
o grilovaní, ale je to aj skvelé
predstavenie a zábava.
Reštaurácia je otvorená na obed
od 12.00 do 15.00 h a večer od
18.00 do 22.30 h, resp. v piatok a
v sobotu do 23.00 h. V nedeľu
majú zatvorené. Rezervácia síce
nie je podmienkou, ale odporúča
sa objednať si stôl vopred, inak sa
môže stať, že budete trochu dlhšie
čakať. To sa stalo aj nám, takže
odporúčame radšej vopred zavolať, aby mali pripravených dosť
kuchárov a voľných stolov. Ak je

a opekanú ryžu s husacou pečeňou (4,90 €).
To, čo stváral s jednotlivými ingredienciami na teppanjaki filipínsky kuchár, sa azda ani nedá
opísať. Pre lepší zážitok je nevyhnutné ovládať angličtinu, aj keď
niektoré slová zvládnu kuchári aj
po slovensky. Grilovanie v Benihana je totiž nielen teatrálne, ale aj
náučné.
Okrem grilovaných jedál majú v
ponuke aj tradičné sushi, ktoré nerobia priamo pred hosťami, ale
pripravuje ho špeciálny kuchár na
pracovnom stole uprostred rfeštaurácie.
Treba povedať, že návšteva reštaurácie Benihana netrá krátko.
Môže sa pretiahnuť aj na 2-3 hodiny. Ak sem chcete prísť, treba si
rozhodne okrem stola rezervovať
aj viacej času. Tento spôsob zážitkovej gastronómie si nás získal.
Rovnako ako všetkých hostí,
ktorí tu boli a mali sme možnosť
sa ich spýtať na ich hodnotenie.
Do Benihany sa určite nechodí
každý deň, ale občas sem prísť,
zabaviť sa a dobre sa najesť sa
rozhodne oplatí.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Na hry u nás je, na chlieb však nie
Na mojom písacom stole vytrvalo sedí klaun. Jedným okom
sa smeje, druhým plače. Dnes
presne vyjadruje moju náladu.
Vonku sa blíži jar, konečne svieti slnko a posledné kopy snehu
sa strácajú. To je dôvod pre
jedno smejúce sa oko. To druhé
je smutné, pretože naozaj nemôžem písať o príliš radostných veciach.
Mám dojem, že hneď ako sa
dostane niekto na hradný kopec,
stratí zdravý rozum. Inak by naša
legislatíva musela vyzerať ináč.
Od prvého apríla si budeme môcť
opäť odsedieť hodiny u svojho
obvodného lekára iba preto, aby
sme získali výmenný lístok k špecialistom. Akési múdre hlavy
totiž zistili, že Slováci chodia k
špecialistom oveľa častejšie ako
napríklad v Nemecku alebo
Rakúsku. Zrejme predpokladajú,

že tam ľudia chodia z čistej rozkoše.
Zato hlboko taja fakt, že na základe akéhosi predpisu môže špecialista napísať lieky na recept maximálne na tri mesiace. Aj keď vie,
že sa stav pacienta nezmení, musí
mu dopriať potešenie preplnenej
čakárne, aby mu mohol napísať
ďalší recept. Hlavne v chrípkovom období tak človek môže získať bonus, v podobe chrípky. No
čo už, mrká na mňa môj klaun: sú
aj väčšie voloviny v našej legislatíve! Už v Rímskej ríši bolo známe heslo: Pane met circenses - teda chlieb a hry. Všimnite si však
poradie. Na prvom mieste je
chlieb!
Že na tom naša republika po hospodárskej stránke nie je práve naj-

lepšie, vedia už hádam aj vrabce
na streche. Stále naša vrchnosť
melie o nutnosti šetriť. Miestoprísažne vyhlasujem (ako dlhoročná
kontrolórka), že nevidím ani stopy po skutočnom šetrení štátu.
Náš stále usmievavý minister financií nepretržite uvažuje, čo sa
ešte dá ubrať obyvateľstvu. Zato
štát hospodári stále O.K. Vždy sa
nejakých pár (napr. 45) miliónikov nájde na hry - nie na chlieb!
Netušíte ako závidím Švajčiarom,
že dokázali stopnúť astronomické
odstupné v rámci zlatých padákov! Ešte by niekomu mohlo napadnúť aj prípadné obmedzenie
„platov“ niektorých športovcov.
Náš zákonodarný zbor zatiaľ vynechám, hoci by možno nezaškodilo aj tam zaviesť aspoň stopy
zásluhovosti! Prajem aj naďalej
pekné počasie! Marta Černá
Fórum čitateľa

Aby bolo
naše prostredie
pekné a čisté
LIST ČITATEĽA
Keď napadol čistý, biely sneh,
naše životné prostredie sa
okamžite vylepšilo - všetky nečistoty boli zakryté - schované.
Ale chceme, aby to naše prostredie bolo stále pekné - aj
bez snehu. Aby sme to dosiahli, mali by sme tomu trošku
pomôcť. Ale ako?
Ja si predstavujem, že keby sme
chceli, dalo by sa to časom
dosiahnuť. Stačilo by tak málo.
Keď pôjdeme zo domu, z bytu a
niekde uvidíme kúsok papiera,
PET fľašu alebo inú nečistotu,
tak ju zdvihnime a dajme do najbližšieho odpadového koša. Stačí jednu.
Na budúci deň to zopakujeme a
uvidíme, že v našom okolí je už
krajšie. Ale musíme vytrvať a
nevzdať sa, lebo naučiť ľudí, aby
sa správali inak a nerozhadzovali veci okolo seba, to nebude také
jednoduché. Ale keď vydržíme,
časom ľudia uvidia, že sa dá
správať k svojmu okoliu aj normálne - správne. Čím viac ľudí
táto výzva osloví, tým bude naše
prostredie krajšie.
Štefan Šorman, Ružinov

Prečo magistrát
druhý týždeň
klame?
LIST ČITATEĽA
Dobrý deň, rád by som vedel,
prečo bratislavský magistrát
už druhý týždeň klame? Cez
platenú inzerciu a v rozhovoroch informujú, koľko výtlkov
opravili už túto zimu.
Jednou z ulíc, ktorá by už mala
byť dva týždne zbavená výtlkov,
je aj Račianska ulica. K dnešnému dňu - pondelok 4. marca 2013
- tu nie je opravený ani jeden
jediný výtlk a je ich tu z cca 300!
Dušan Tudík, Nové Mesto

PODMANICKÝ PORTOPARKET

PARKETY - POKLÁDKA,
BRÚSENIE, LAKOVANIE,
MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIE
MALIARSKE A MURÁRSKE PRÁCE
BYTOVÝ SERVIS - UPRATOVANIE
www.porto-parket.sk | 0903 282 936
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Namiesto bufetu
Rotunda má byť
reštaurácia
NOVÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo sa minulý týždeň zaoberalo návrhom
prenajať pozemky na Železnej
studničke za účelom vybudovania reštaurácie na mieste bufetu
Rotunda. Mestskí poslanci
schválili zámer vypísať na tento
účel verejnú obchodnú súťaž.
Existujúce stavby by mali byť
zbúrané a mala by tu byť postavená reštaurácia pre 50 až 80 osôb,
pričom sakrálna stavba Rotundy
by mala zostať zachovaná.
Okrem toho tu má byť zriadený aj
bufet s drevenými stolmi, detské
ihrisko, pódium pre organizovanie podujatí, verejné sprchy a toalety pre návštevníkov lesoparku s
bezbariérovým vstupom pre invalidov a miestnosťou pre bábätká.
Prioritou pri súťaži má byť podľa
mestských poslancov kvalita projektu, nie množstvo preinvestovaných financií. Pozemky chce
mesto prenajať na 25 rokov za
symbolické 1 euro ročne. (brn)

6

Na mieste parkoviska pri Červenom
moste by mohol byť parkovací dom
NOVÉ MESTO
Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo minulý týždeň
zámer vypísať verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemku v lokalite Partizánska lúka v
hornej Mlynskej doline za účelom vybudovania parkovacieho
domu. Trojpodlažný parkovací
dom s kapacitou 300-350 miest
by mal vyrásť na mieste súčasného parkoviska, kde je vstup
do doliny pri Červenom moste.
Zámer vybudovať tu parkovací
dom poslancom odporučila mestská komisia pre revitalizáciu lesoparku. Keďže mesto nemá na
takúto investíciu peniaze, parkovací dom by mal postaviť
súkromný investor, ktorého mesto
vyberie v obchodnej súťaži.
Aby nedošlo k zbytočným zásahom do chráneného prostredia a
k žiadnym výrubom, pôdorys
parkovacieho domu by mal presne kopírovať existujúce parkovisko. Uvažuje sa o dobe nájmu
na 25 rokov, pričom výška

nájomného má byť 1 euro ročne.
Parkovacie podlažia majú byť
otvorené bez energetických
nárokov na vzduchotechniku,
súčasťou objektu majú byť
verejné sprchy a toalety pre
návštevníkov lesoparku s bezbariérovým vstupom a miestnosťou pre bábätká. V objekte by
podľa názoru komisie mohla byť
aj doplnková občianska vybavenosť ako fitness centrum, bufet,
kaviareň, príp. reštaurácia s detským ihriskom.
Podľa predbežného projektu,

ktorý posudzovala aj mestská
komisia, objekt by mohol mať
jedno podzemné a dve nadzemné
podlažia, s čiastočným využitím
strechy na parkovanie a občiansku vybavenosť. Nosnú konštrukciu garáže by tvorili subtílne oceľové prvky. Fasádnu výplň by
tvorili prírodné drevené lamely,
resp. pletivo. Súčasťou fasády by
bola živá zeleň, vedená vo fasádnom žľabe, ktorý opakovaným
lomením vytvára pútavú dekoráciu a začleňuje objekt do prostredia lesa.
(brn)

Zrušia zmluvu
o prestavbe
Hlavnej stanice?
STARÉ MESTO
Bratislavskí mestskí poslanci
požiadali primátora Milana
Ftáčnika o vypracovanie analýzy, akú pokutu by mesto Bratislava zaplatilo, keby vypovedalo zmluvu so spoločnosťou
Transprojekt, s.r.o., na prestavbu Hlavnej stanice a Námestia
F. Liszta. Primátor má informáciu o dopadoch takéhoto
kroku predložiť poslancom do
konca apríla.
Poslanci minulý týždeň neschválili uznesenie, ktorým by poverili
primátora uzatvoriť dodatok k
zmluve s Transprojektom, ktorý
mal zaručiť, že investor prestavbu
dokončí a firma by ním získala
prístup na pozemky a mohla by
žiadať o stavebné povolenie.
Poslanci ďalej požiadali primátora, aby rokoval s ministerstvom
dopravy, či mesto Bratislava môže získať na prestavbu stanice peniaze z eurofondov a zrekonštruovať ju vo vlastnej réžii.
(brn)

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
výhrav lotérii. Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.
Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. A že je to pravda, dokazujú aj dejiny: V priebehu 10 rokov vzrástla hodnota jednej unce zlata o viac než
500%! Spolu s kurzom zlata vzrástla
aj hodnota starých šperkov, zlomkového zlata, roztrhnutých retiazok, príliš malých prsteňov – šperkov od
bývalého priateľa alebo pokladov 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 Goldparty 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 peňazí, že si zo zisku môžu dovoliť nový
počítač, televízor alebo dovolenku.
Niektorí nechcú míňať peniaze, a preto
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

túto neužitočnú formu zlata menia na
investičné zlato.
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, už viac než 120 rokov
zásobuje odvetvie šperkárstva a recykluje 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, veľkej blízkosti
k odvetviu šperkárstva a vďaka priamemu predaju bez sprostredkovateľov môžeme zákazníkom ponúknuť
denne aktualizované a vysoké ceny.
Rovnako dôležitá je pre nás transparentná realizácia obchodu a dobré
poradenstvo pre zákazníkov. Množstvo zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú len na základe odporúčania
iných zákazníkov, dokazuje, že
zákazníci cítia, že je o nich u nás
dobre postarané.“
Naši zákazníci dostanú priemerne od

Aj vo vašej šperkovnici leží vaša výhra v lotérii
v podobe zlomkového alebo starého zlata?

300 do 1000 eur. Zákazníci sú neustále prekvapení, koľko môžu u Goldparty
dostať za „tie staré veci…“!
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna realizácia obchodu, žiaľ, nie sú
samozrejmosťou u všetkých nákupcov zlata, potvrdzuje aj príbeh pani
Márie M. z Bratislavy 1: „Najprv som
bola u jedného nákupcu z Bratislavy,
ktorý mi ponúkol 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 k prvému nákupcovi,
aby som dostala „dobrú“ cenu. Keď
som však prišla, chcel mi zaplatiť
omnoho nižšiu sumu, ako mi povedal
predtým, a akoby som dostala od
Goldparty. Výhovorkám nákupcu
zlata som neverila a išla som naspäť
do Goldparty, kde som 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 konateľ Goldparty, vysvetľuje: „Špecializujeme sa na recykláciu starého zlata, striebra a platiny, sami ho roztavíme, a preto
môžeme zákazníkom v Bratislave
ponúknuť veľmi dobré podmienky. Zamestnanci Goldparty sú špecialisti v oblasti overovania pravosti, a preto môžeme vykupovať všetky druhy drahých kovov – teda aj nepuncované šperky! Naši
zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúšku drahých kovov pomocou špeciálnych
testovacích kyselín, pričom zákazník sa
môže prizerať. Pracujeme výlučne s kalibrovanými, štátom kontrolovanými váhami od nemeckého výrobcu.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a
kontrolovaná na Puncovom úrade Slovenskej republiky a bola testovaná aj zo
strany rakúskej televízie a novín. Najlepšie známky zožala za transparentnú
realizáciu obchodov, veľmi dobré poradenstvo a prozákaznícku orientáciu.

GoldParty je tu pre Vás – 11. a 12. marca 2013 v Hoteli Tatra na
Námestí 1. mája 5 (Staré Mesto) a 13. a 14. marca 2013 v CityHotel
Bratislava na Seberíniho ulici 9 (Ružinov).
Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html
alebo info@goldparty.at
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Revitalizácia
námestia sa
začne na jeseň
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves získala na revitalizáciu Školského
námestia dotáciu Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. S
revitalizáciou by sa malo začať
na jeseň, práce by mali byť
dokončené do jari 2014.
Predpokladaná hodnota projektu
je viac ako 418-tisíc eur bez DPH.
Mestská časť uhradí náklady vo
výške 5 percent. Samospráva už
vyhlásila verejné obstarávanie na
dodávateľa. Ponuky môžu
záujemcovia predkladať do 9.
apríla 2013. Víťaza, ktorý dokáže
v rámci požadovanej kvality ponúknuť najnižšiu cenu, určí elektronická aukcia.
Plánujú tu výmenu podkladu námestia, osadenie nových lavičiek
a košov, doplnenie hracích a športových prvkoch a zelene. Po námestí Pribišova – Ľudovíta Fullu
pôjde o druhé námestie, ktoré sa v
Karlovej Vsi zrekonštruuje vďaka
eurofondom.
(kav)
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Bratislavský okrášľovací spolok
má za sebou ďalší úspešný rok
BRATISLAVA
Bratislavský okrášľovací spolok vstúpil do tretieho roku
svojej aktívnej existencie. Treba povedať, že posledný rok
bol pre nás vo viacerých ohľadoch úspešný. Okrem zviditeľnenia mena spolku, ktoré začalo už v roku 2011 sme dosiahli
predovšetkým širšie uznanie a
rešpekt nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkov. Je to hlavne kvôli projektom, ktoré významne oslovujú nielen amatérskych milovníkov Bratislavy, ale aj vedeckú obec.
Rozbehli sme viaceré kultúrne
projekty, ktoré majú ambíciu aj
predpoklady stať sa bratislavskou
tradíciou. Prešporské večery sa
stali obľúbeným prednáškovým
cyklom, popularizujúcim dejiny
Bratislavy s často masovou účasťou. Rovnako sa stretol s veľkým
úspechom aj projekt Kino Romantika, v rámci ktorého sme
nadšencom o dejiny nášho mesta
umožnili zhliadnuť raritné histo-

rické filmové dokumenty z archívu Slovenského filmového ústavu. Obnovujeme viedenskú električku, za ktorej záchranu sme
spolu s partnermi dostali rešpektované ocenenie prestížneho časopisu Pamiatky a múzeá.
Naše Jarné okrášľovanie mesta,
teda výsadbu okrasnej zelene v
centre mesta, sme už zaradili
medzi naše tradičné aktivity. V
neposlednom rade sme hrdí na
záujem mnohých šikovných ľudí,
ktorí chcú priložiť ruku k dielu či
už ako naši členovia alebo sympatizanti. Práve takáto občianska
angažovanosť za svoje mesto
napĺňa pravú podstatu a zmysel
spolčovania a poslania Bratislavského okrášľovacieho spolku.
Pri hodnotení však musíme, žiaľ,
spomenúť aj to, čo sa nám doteraz nepodarilo. Neúspech sme

zaznamenali predovšetkým pri
projekte návratu sochy Márie
Terézie na pôvodné miesto. Bratislavský magistrát sa, žiaľ, nechal ovplyvniť aktivitami, ktoré
náš projekt nesprávne pochopili,
a zamietol možnosť postaviť sochu tam, kam logicky patrí a kde
stál korunovačný pahorok. Naďalej však veríme, že aj o tomto
projekte ešte budete v blízkej
budúcnosti počuť.
Že ani v tomto roku Bratislavský
okrášľovací spolok zaháľať nebude, ste sa mohli presvedčiť už
začiatkom roka, keď sme mimoriadne úspešne uviedli do života
dve nové bratislavské knihy, Zuckermandel mojej mladosti a Legenda na rohu o kaviarni Štefánka. O plánoch nových projektov
Bratislavského okrášľovacieho
spolku, ktoré pripravujeme na
tento rok, budeme Bratislavčanov podrobnejšie informovať nabudúce.
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.,
výkonný riaditeľ BOS

Čunovčania
pýtajú peniaze
na kaštieľ
ČUNOVO
Samospráva žiada ministerstvo kultúry o dotáciu na
obnovu kaštieľa a sýpky v
Čunove. O dotáciu vo výške
67-tisíc eur v rámci programu
Obnovme si svoj dom žiada
mesto Bratislava spoločne s
mestskou časťou Čunovo. Ak
ministerstvo dotáciu schváli,
mesto sa bude na obnove
podieľať sumou 3000 eur a
Čunovo sumou 5000 eur.
Dotáciu chcú použiť na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Už
v rokoch 2010 a 2011 dostalo
mesto na obnovu kaštieľa a
sýpky od ministerstva vyše 46tisíc eur, z ktorých sa financovala prípravná dokumentácia, štúdia využitia stavby a sadové
úpravy.
O pridelení dotácie pre čunovský kaštieľ a sýpku bude ministerstvo kultúry rozhodovať v
najbližších týždňoch.
(brn)
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Mestská karta
sa musí každý
rok obnoviť
BRATISLAVA
Viacerí držitelia Bratislavskej
mestskej karty boli sklamaní,
keď im pri zakúpení predplatného cestovného lístka MHD
(električenky) cez internet nebola priznaná zľava držiteľa
mestskej karty vo výške 10%.
Podmienkou pre zľavu je okrem
platnosti Bratislavskej mestskej
karty aj preukázanie trvalého
pobytu v Bratislave, a to každých
13 mesiacov. Držiteľ karty preto
musí navštíviť každoročne predajňu Dopravného podniku Bratislavy, a.s., a predložiť platný občiansky preukaz s adresou bydliska v Bratislave. Až potom mu
bude zľava 10% odpočítaná.
Cieľom tohto opatrenia je zabrániť poskytovaniu zľavy tým,
ktorí sa odsťahujú z Bratislavy a
neplatia v meste dane. Škoda, že
táto informácia nebola dosť zdôraznená a mnohí Bratislavčania držitelia mestskej karty o nej
neboli informovaní.
(brn)
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Petržalská samospráva 13. marca
predstaví verejnosti projekt plavárne
PETRŽALKA
Vstredu 13. marca 2013 o 17.00 h
v Cik Cak Centre na Jiráskovej
ulici predstaví mestská časť
Petržalka verejnosti projekt
verejnej plavárne. Samospráva
má spracovaný základný projekt, ktorý posúdili miestni poslanci, a po verejnej prezentácii
požiada mestská časť o stavebné povolenie a urobí výberové
konanie na dodávateľa.
Budúca plaváreň získava konkrétne črty. Jedným z prvých krokov
bolo rozhodnutie o jej umiestnení.
To sa nerodilo ľahko. Hneď v
prvej fáze petržalskí poslanci zamietli úvahy o postavení plavárne
na súkromnom pozemku. Zamerali sa na pozemky vo vlastníctve
mesta. Napokon uspela lokalita v
dotyku Jiráskovej a Tupolevovej
ulice, ktorú za účelom výstavby
plavárne zverilo mesto do správy
mestskej časti. Nasledovalo obstarávanie projektovej dokumentácie. Jej spracovateľom sa stal
Ing. arch. Ján Katuščák.

„Diskutovali sme o veľkosti, prevádzke, aj modeli financovania.
Prevládli zrelé úvahy, ktoré zamietli výstavbu 50 metrového
bazéna, pretože by to bolo veľmi
nezodpovedné s ohľadom na náklady na budúcu prevádzku bazéna,“ povedal petržalský starosta
Vladimír Bajan.
V plavárni bude plavecký päťdráhový bazén s predpokladanou kapacitou 62 návštevníkov, zážitkový bazén s atrakciami a s kapacitou 49 návštevníkov, detský bazén s atrakciami pre 12 detí a
whirlpool pre relax v horúcej
vode s kapacitou 5 ľudí. Denne by
sa tu mohlo vystriedať v priemere

Autobusová stanica Mlynské
Nivy sa mení na bezbariérovú
Uľahčiť cestovanie ľuďom so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou majú nové bezbariérové prístupy na Autobusovej stanici Mlynské nivy. Cestujúci ich môžu
plne využívať už od marca.
Dopravca Slovak Lines, a.s., ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, uskutočnil v rámci stanice niekoľko zmien v zmysle novej európskej
legislatívy. Tá posilňuje práva pasažierov
autobusovej dopravy. Predpisy podobného
charakteru už v Európskej únii platia pre
leteckú, lodnú a vlakovú dopravu.
„Je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení, mali
rovnaké možnosti. Tieto bezbariérové prístupy im uľahčia cestovanie a aj takto
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môžu svoje každodenné povinnosti vykonávať s čo najmenšími prekážkami,“
povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
K jednotlivým nástupným ostrovčekom
sa budujú bezbariérové prístupy zabezpečené šikmou plochou, označia sa cesty
pre bezbariérový pohyb po priestore autobusovej stanice. Okrem toho pribudla aj
bezbariérová toaleta na prízemí budovy a
po areáli stanice sa rozmiestňujú základné
informácie pre osoby so zdravotným
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines, a.s., Peter Sádovský.
Kontaktným miestom pre cestujúcich,
ktorí potrebujú asistenčnú pomoc, sú
určené pokladne 4, 5 a 6, nachádzajúce sa
vo vestibule autobusovej stanice.

640 návštevníkov. Chýbať nebude zázemie: saunový svet, soláriá
či občerstvenie. Predpokladá sa s
vybudovaním nových parkovacích miest, ktoré budú následne
zo strany mestskej časti doplnené
aj o ďalšie kapacity v rámci novej
parkovacej politiky.
„Náklady na výstavbu plavárne
odhadujú odborníci na 3,3 milióna eur bez DPH, pričom cenu ešte
môže upraviť elektronická aukcia. Financovať ju budeme čiastočne zo zisku z odpredaja akcií
Dexia banky a čiastočne z úveru,
podmienky ktorého schváli zastupiteľstvo,“ dodáva starosta Vladimír Bajan.
(mgl)

Novú bežeckú
sezónu otvoria
17. marca 2013
NOVÉ MESTO
Zdá sa, že zima je už definitívne za nami a jar klope na
dvere. Prebúdza sa nielen príroda, ale aj fanúšikovia športu. Hlavne beh je stále populárnejší a s teplejším počasím
pribúda aj bežcov na tréningových miestach.
Aj tento rok pripravila agentúra
Quinta Essentia symbolické
otvorenie bežeckej sezóny. Ide o
meraný tréning, na ktorom si
možno otestovať svoju kondíciu.
Otvorenie bežeckej sezóny bude
v nedeľu 17. marca na Železnej
studničke so štartom pri amfiteátri. Prezentácia bežcov sa začne o 8.00 h. Pred štartom bude
spoločná rozcvička. Štartovný
výstrel zaznie o 10.00 h.
Bežci si môžu vybrať trať dlhú 6
alebo 10 kilometrov. Štartovné
je symbolické 2 euro pre dospelých a 1 euro pre deti. Viac informácií nájdete na webstránke
www.runningcity.sk
(qes)

V župe vzniknú stovky
nových pracovných miest
Karosáreň Volkswagenu, najvýznamnejšieho hospodárskeho partnera v Bratislavskom kraji, bude
dokončená v roku 2014. Okrem stoviek pracovných príležitostí ponúkne stredoškolákom možnosť zdokonaliť svoje vedomosti v praxi.
„V novej hale vznikne 550 nových
miest a ďalšie stovky miest sa budú
týkať subdodávateľov po celom
regióne. To považujem za obrovský
úspech z hľadiska zamestnanosti
nielen v Bratislavskej župe, ale
koniec-koncov aj pre širšie okolie,“
povedal predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen
Bratislava pripravuje vznik centra
odborného vzdelávania, ktoré by
absolventom stredných škôl malo
pomôcť nájsť uplatnenie na trhu
práce. Založenie centier má BSK vo
svojich prioritách na toto volebné
obdobie.

„Bratislavská župa sa podieľa na
tom, aby ľudia, ktorí vychádzajú z
našich škôl, boli pripravení pracovať
v takých vysokokvalifikovaných podmienkach, ako je táto karosáreň
vybavená najmodernejšou technológiou. S Volkswagenom spolupracujeme na tom, aby naši absolventi boli
schopní nastúpiť nielen do tejto
karosárne, ale aj do iných výrob v
rámci koncernu,“ priblížil bratislavský župan.
Pavol Frešo zároveň dodal, že Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje s Hlavným mestom SR Bratislava a Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na dobudovaní infraštruktúry v oblasti.
„Spolupracujeme s hlavným mestom
Bratislava a ministerstvom dopravy,
aby sme nemali problém s tým, že
hoci tu máme modernú výrobu, ktorá
má obrovskú kapacitu, nevieme diely
doviezť sem a hotové autá odviezť,“
dodal župan Pavol Frešo.
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Pod dvoma
topoľmi viedol
elektrický kábel
AD: REVITALIZÁCIAZELENE
SA ZAČALA VÝRUBOM? (BN
4/2013)
Aby sme vysvetlili okolnosti
výrubu topoľov, tento úkon
plánovaný nebol a nebol ani
zaznamenaný v našom pôvodnom stavebnom povolení. O
topole sme sa začali starať –
robili sme na nich orezy na
vlastné náklady.
Bohužiaľ, v procese prác pri prekládke trafostanice vyplynula nutnosť vymeniť 40-ročný kábel vysokého napätia. Zistili sme, že kábel sa nachádzal pod predmetnými stromami. Nový kábel nebolo
možné umiestniť na inom mieste,
preto sme museli pristúpiť k výrubu topoľov, aj v záujme okolitej
komunity. Tento výrub bol realizovaný na základe nového povolenia, o ktoré sme požiadali.
Úpravou okolia - a teda s revitalizáciou okolitej zelene a jej zmenou na plne funkčný park –
začneme až po skončení základných stavebných prác na jeseň.
Posledné úpravy v okolí stavby sú
plánované na marec 2014. Revitalizácia okolia zahŕňa úpravu pôvodnej zelene, výsadbu novej zelene, vybudovanie detského ihriska a malého námestia, zónu pre
oddych s lavičkami a osvetlením
či nové chodníky. To všetko bude
k dispozícii všetkým návštevníkom lokality bez rozdielu, či ide
o rezidentov, alebo nie. Ohľad na
lokálnych obyvateľov berieme aj
v prípade čoraz viac problémovejšieho parkovania. Súčasťou
projektu je totiž aj vybudovanie
náhradného parkoviska pre obyvateľov i návštevníkov lokality.
Pevne veríme, že projekt Nový
Háj po svojom dokončení bude
prínosom pre celú okolitú komunitu, a to nielen v bezprostrednej
blízkosti rezidenčného komplexu.
Ing. arch. Drahan Petrovič
Mgr. arch. Igor Lichý
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Túlavé mačky odchytáva Sloboda
zvierat len z verejných priestorov

Dobrý trh na
Panenskej ulici
bude vítať jar

BRATISLAVA
Túlavé mačky sú problémom
pre mnohých Bratislavčanov,
ktorým strpčujú život. Pracovníci Slobody zvierat ich odchytávajú takmer nonstop, pričom
nejde vôbec o jednoduchý proces, ako by sa mohlo na prvý
pohľad zdať. Pozreli sme sa na
to, ako je nutné postupovať v
situácii, keď sa niekto potrebuje zbaviť takýchto mačiek.
Odchyt túlavých mačiek robia
pre mesto zamestnanci Slobody
zvierat. Tí však môžu konať len
na podnet od magistrátu a odchytávať ich smú iba z verejných
priestranstiev.
Tu sa to všetko začína komplikovať. Ak sa totiž niekomu usadia a
rozmnožia túlavé, čiže ferálne
mačky na súkromnom pozemku,
pracovníci Slobody zvierat naň
nemajú právo vstúpiť, o čom nás
informovala podpredsedníčka
Slobody zvierat Darina Marošová. Ak však mačky v takomto
prípade vlastník pozemku vynesie napríklad zo záhrady pred
dom na ulicu, ktorá je už verejným priestranstvom, pracovníci

ich už budú môcť odchytiť.
„Veľkou pomocou je, keď nám
občania, ktorí takýto problém
majú, privezú tieto mačky zo
svojich pozemkov priamo k nám
do útulku,“ uviedla Marošová.
Na takúto nevítanú návštevu,
ktorá nie a nie odísť, nás upozornila aj naša čitateľka Ľudmila
Šišková z Podunajských Biskupíc. Obrátila sa na magistrát, od
ktorého sa riešenia nedočkala,
pričom mailovala a volala aj do
call centra. Keď sme sa s magistrátom spojili, tak jeho pracovníci tvrdili, že chyba nastala nesprávnym uvedením telefónneho
čísla, na ktorom by ju mohli
zastihnúť. V mailovej komunikácii s magistrátom, ktorú nám
pani Šišková preposlala, je však
uvedené to isté číslo, na ktorom
sme ju zastihli my. Momentálne
je už jej podnet zahrnutý do
objednávky.
„Mesto vystavuje mesačne približne 15 objednávok, čo predstavuje okolo 100 odchytov. V
jednej objednávke je totiž zahrnutých niekoľko ulíc, ktoré sa
nachádzajú tesne vedľa seba,“

uviedla hovorkyňa magistrátu
Daniela Rodinová. Pri nahlasovaní túlavých mačiek je ideálne
osloviť najprv mestskú časť,
ktorá následne po viacerých podnetoch nahlási magistrátu ulice,
na ktorých sú túlavé mačky, a tie
tak budú môcť byť rýchlejšie a
efektívnejšie odchytené. Podnety
však môžu byť zadávané aj priamo na bratislavský magistrát,
konkrétne na oddelenie životného prostredia.
„Evidujeme veľmi veľa žiadostí.
V pohotovosti máme jedno auto
celý deň aj celú noc,“ uviedla
Marošová. Dodáva, že je to časovo náročný proces. Keď pracovník rozloží pascu, nemôže len
tak čakať, pretože už mal byť na
ďalšom mieste. Preto záleží aj na
spolupráci s občanmi.
Každú odobratú mačku v Slobode zvierat vysterilizujú, označia a
vypustia na pôvodné miesto. Na
rovnaké miesto, odkiaľ ich odchytili, ich nevypúšťajú len vtedy, keď sú rozmnožené v blízkosti sociálnych zariadení,
napríklad pri nemocniciach či
materských školách.
(mch)

Zverejňuje zámer prenechať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy v správe mestskej časti
Vrakuňa formou priameho nájmu:
časť pozemku parc. č. 491/57
o výmere 11 m2 na Rajeckej ulici
– A/ pre prevádzkovanie
predajného stánku na dobu
určitú v trvaní 5 rokov.
KRITÉRIUM: minimálna cena
nájmu je 77 €/ m2/ rok a účel
nájmu prevádzkovanie predajného
stánku s rýchlym občerstvením.
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy doručia cenovú ponuku poštou alebo
do podateľne Miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7,
821 07 Bratislava od 11. 03. 2013 do 18.
03. 2013 do 15,00 h v zalepenej obálke
označenej:
„Nájom časti pozemku na Rajeckej
ul. A/ – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Prílohou cenovej ponuky bude výpis z
obchodného registra u právnickej osoby
a výpis zo živnostenského registra u
fyzickej osoby. Ponuku nie je možné
meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša
navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová,
ref. SM a PČ, tel.č. 02/4020 4880.

Zverejňuje zámer prenechať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy v správe mestskej časti
Vrakuňa formou priameho nájmu:
časť pozemku parc. č. 491/57
o výmere 6 m2 na Rajeckej ulici –
B/ pre nájom prevádzkovania
predajného stánku na dobu
určitú v trvaní 5 rokov.
KRITÉRIUM: minimálna cena
nájmu je 55 €/ m2/ rok a účel
nájmu prevádzkovanie predajného
stánku na predaj slovenských
mliečnych produktov.

Zverejňuje zámer prenechať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy v správe mestskej časti
Vrakuňa formou priameho nájmu:
časť pozemku parc. č. 491/57
o výmere 21 m2 na Rajeckej ulici
– C/ pre prevádzkovanie
predajného stánku na dobu
určitú v trvaní 5 rokov.
KRITÉRIUM: minimálna cena
nájmu je 68 €/ m2/ rok a účel
nájmu prevádzkovanie predajného
stánku na predaj ovocia
a zeleniny.

Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy
doručia cenovú ponuku poštou alebo do
podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
Bratislava od 11. 03. 2013 do 18. 03. 2013
do 15,00 h v zalepenej obálke označenej:
„Nájom časti pozemku na Rajeckej
ul. B/ – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Prílohou cenovej ponuky bude výpis z
obchodného registra u právnickej osoby
a výpis zo živnostenského registra u
fyzickej osoby. Ponuku nie je možné
meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša
navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová,
ref. SM a PČ, tel.č. 02/4020 4880.

Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy
doručia cenovú ponuku poštou alebo do
podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
Bratislava od 11. 03. 2013 do 18. 03. 2013
do 15,00 h v zalepenej obálke označenej:
„Nájom časti pozemku na Rajeckej
ul. C/ – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Prílohou cenovej ponuky bude výpis z
obchodného registra u právnickej osoby
a výpis zo živnostenského registra u
fyzickej osoby. Ponuku nie je možné
meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša
navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová,
ref. SM a PČ, tel.č. 02/4020 4880.

Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy
doručia cenovú ponuku poštou alebo do
podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
Bratislava od 11. 03. 2013 do 18. 03. 2013
do 15,00 h v zalepenej obálke označenej:
„Nájom časti pozemku na Eestónskej
ul. – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Prílohou cenovej ponuky bude výpis z
obchodného registra u právnickej osoby
a výpis zo živnostenského registra u
fyzickej osoby. Ponuku nie je možné
meniť ani dopĺňať, jej náklady znáša
navrhovateľ, kontaktná osoba: Musilová,
ref. SM a PČ, tel.č. 02/4020 4880.

MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj
odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku
ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom
zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú
záujemcovia písomne upovedomení.

MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj
odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku
ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom
zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú
záujemcovia písomne upovedomení.

MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj
odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku
ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom
zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú
záujemcovia písomne upovedomení.

MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj
odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku
ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom
zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú
záujemcovia písomne upovedomení.

STARÉ MESTO
V deň jarnej rovnodennosti, 23.
marca 2013, sa na Panenskej
ulici zase uskutoční Dobrý trh.
Od 10.00 do 17.00 h sú pre
návštevníkov pripravené chutné jedlá, predstavenia, burzy či
rôzne dizajnérske výrobky.
V rámci multikultúrnej zóny sa trh
zameria na orientálnu Indiu.
Záhrada evanjelického kostola sa
premení na Indickú záhradu, kde
bude veľa kulinárskych špecialít,
ajurvédsky doktor, workshopy
jogy či indických tancov, ale aj
stánky s etno oblečením a starožitnosťami.
Novinkou bude zóna Slow Food,
v ktorej budú lokálne potraviny
zamerané na blížiacu sa Veľkú
noc. Pripravený je aj program pre
najmenších, ktorí si budú môcť v
záhrade pozrieť divadlo. Vo
dvore ZUŠ M. Ruppeldta bude
susedská hudobná burza.
Dobrý trh na Panenskej organizuje Občianske združenie PUNKT
v spolupráci s mestskou časťou
Staré Mesto a pod záštitou starostky Tatiany Rosovej. (mch)

Zverejňuje zámer prenechať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy v správe mestskej časti
Vrakuňa formou priameho nájmu:
časť pozemku parc. č. 760 na
Estónskej ulici pre prevádzkovanie predajného stánku na dobu
určitú v trvaní 5 rokov.
KRITÉRIUM: minimálna cena
nájmu je 68 €/ m2/ rok a účel
nájmu prevádzkovanie predajného
stánku na výrobu a predaj
zmrzliny.
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Olompiáda
pokračovala
festivalom
BRATISLAVA
Minulý týždeň zorganizovala
spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu, a.s., (OLO) OLOmpijský filmový festival, ktorý bol v
rámci OLOMPIÁDY určený
bratislavským školákom. Trojdňový festival ponúkol 14 envirofilmov, 3 výstavy a 8 zaujímavých rozprávaní osobností.
Na festival sa prihlásilo celkom
1230 detí z bratislavských základných a špeciálnych škôl. O
odpadoch sa s nimi rozprával
kozmonaut Ivan Bella, cestovateľ Luboš Fellner, historik Pavel
Dvořák, „odpadár“ Peter Krasnec, zakladateľ Zelenej hliadky
Matúš Čupka.
„OLOmpiáda má zmysel. Iba
my môžeme zo Slovenska spraviť čistú krajinu. Keď to mladí
pochopia, tak nedovolia rodičom
zahadzovať odpadky a správať
sa neekologicky. Je veľmi fajn,
že toto OLO robí,“ tvrdí cestovateľ Ľuboš Fellner.
(olo)
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Mestskí policajti čistia na autách
od snehu predné okná a zadarmo!
STARÉ MESTO
Začalo snežiť a na zaparkovaných autách sa začal hromadiť
sneh. Aké však bolo moje prekvapenie, keď v piatok 22. februára predpoludním som prechádzal Lermontovovou ulicou
a zbadal som mestského policajta s metličkou v ruke ako čistil predné sklá na autách.
Na niektorom musel aj celé, aby
našiel kartičku Staromešťania na
rezervovaných parkovacích boxoch Starého Mesta. Nuž, rad za
radom očistil všetkým autám
čelné sklá od snehu a zadarmo. A
šetrne metličkou. Pomyslel som
si: tak toto je doplnková práca
mestských policajtov v Bratislave! Že by zaviali nové vetry! No
mýlil som sa!
Ak ste napríklad večer na návšteve, zaparkujete si auto na rezervé,
začne poriadne snežiť a netrúfnete si odísť, pretože nie ste zručný
jazdiť na snehu, tak vás takto
„načapajú“ mestskí policajti.
Nech sa na mňa náčelníčka Zaja-

cová nehnevá, ale určite by policajtom, ak nemajú čo robiť, viac
pristali lopaty ako metličky, aby
mohli kopiaci sneh, ktorý dnes už
nikto neodprace a zaberá parkovacie miesta, nahadzovať na
nákladiaky a odvážať do Dunaja.
Určite by boli muži mestského
zákona užitočnejší, ako v tomto
prípade za každú cenu kontrolovať dodržiavanie zákona, keď
samosprávy na zákony a predpisy
„kašlú“ a stále sa vyhovárajú na
nedostatok peňazí.
Radšej by sme policajtov videli,
ako upozorňujú vodičov na hlboké diery na vozovkách. To by boli
určite užitočnejší, ako len a len
dopĺňať prázdnu kasu, z ktorej

majú motoristi akurát tak figu
borovú. Platia a platia a jazdia po
tankodromoch, nemajú pre nakopený sneh a málo parkovacích
miest kde parkovať a pomaly aj
po čom bezpečne jazdiť! Toto
správanie sa policajtov v súvislosti s odťahovou službou Car
Towing mi evokuje myšlienku
premenovať mestskú políciu na
OPSPMB – teda Odťahovú, parkovaciu a sekírovaciu políciu
mesta Bratislavy!
Konateľ Car Towing nedávno v
televízii tvrdil, že denne odtiahnu iba 12 až 15 automobilov.
Len v minulom roku však odtiahli 5143 automobilov z bratislavských ciest. Odrátajte 10
sviatkov, 52 nedieľ a každú druhú sobotu predpoludním jedno
auto mohlo stihnúť odtiahnuť v
priemere 3 vozidlá, tak nám
priemer ukazuje skoro 23 vozidiel denne. Čiže to nie je 12-15
denne! Niekto by si mal zopakovať zo školy vyratúvanie
priemerného čísla. Pavel Jacz

Prezentácia
Burgenlandu - Bratislava
Vel`kolepé vína Burgenlandu!

Staromešťania
a Ružinovčania,
pozor na zber!
BRATISLAVA
V marci bude zatiaľ vo dvoch
bratislavských mestských častiach zber starých elektrospotrebičov. Mobilný zber zorganizovalo Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM spoločne s
mestskými časťami Ružinov a
Staré Mesto.
V Ružinove bude zber v sobotu
9. a 16. marca 2013. Ružinovčania si môžu objednať bezplatný
odvoz elektroodpadu na Miestnom úrade Ružinov na čísle
02/4828 4454 alebo elektronicky na zber@ruzinov.sk.
V Starom Meste bude mobilný
odvoz starých spotrebičov priamo z domácností v sobotu 23.
marca 2013. Staromešťania môžu zber elektroodpadu ohlásiť
telefonicky na Miestny úrad
Staré Mesto na čísla 02/5924
6333 a 02/5924 6325 alebo emailom na zuzana.baniova@staremesto.sk.
(brn)

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž
na dlhodobý prenájom
pozemkov, parcelné čísla
763 a 764, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území
Vajnory.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
nájdete na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti www.vajnory.sk,
záložky Podnikateľ, Verejné súťaže.
Vyzdvihnúť si ich môžete aj na Miestom úrade Mestskej časti Bratislava –
Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž
na prenájom školskej jedálne

Štvrtok, 11. apríla 2013
Radisson Blue Carlton Hotel
81102 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 3
15:00 - 20:00 hod. | Vstupné 12 €Bližšie informácie na www.weinburgenland.at alebo www.burgenland.info/sk
partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

na Základnej škole s materskou
školou K. Brúderovej,
Osloboditeľská 1,

so začiatkom prenájmu
od 1. septembra 2013.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
nájdete na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti www.vajnory.sk,
záložky Podnikateľ, Verejné súťaže.
Vyzdvihnúť si ich môžete aj na Miestom
úrade Mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.
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Podpora žien
v podnikaní
pokračuje
BRATISLAVA
V januári sa skončil štvorročný
slovensko-rakúsky projekt na
podporu podnikateliek Regionfemme, ktorý pre Bratislavčanky zorganizovala Bratislavská
regionálna komora SOPK spoločne s Hospodárskou komorou
mesta Viedeň a Združením žien
v podnikaní na Slovensku.
Cieľmi projektu boli podpora
podnikania žien z prihraničných
oblastí Slovenska a Rakúska,
vzdelávanie žien, zlepšenie ich
manažérskych schopností, ako aj
rozvoj cezhraničnej spolupráce.
„Naše frekventantky získali užitočné a cenné informácie o podnikaní v Rakúsku a na Slovensku.
Prostredníctvom seminárov, klubov, akadémií pre začínajúce podnikateľky si doplnili vedomosti a
zlepšili manažérske zručnosti,“
povedala manažérka projektu
Regionfemme Ivana Kondášová.
Pre bratislavské podnikateľky pripravili 17 seminárov a 30 stretnutí zameraných na legislatívu a
podnikanie v Rakúsku. Okrem toho zorganizovali tri návštevy podnikov riadených ženami v Rakúsku a na Slovensku.
Regionfemme bude pokračovať
prostredníctvom Akadémie pre
začínajúce podnikateľky, ktorá
má predpoklady aj po skončení
projektu pomáhať ženám začať
podnikať.
(bok)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Podvečer s legendami v legendárnej Štefánke
STARÉ MESTO
Videli ste pohromade asi 150
nadšených ľudí s úsmevom na
tvári a žiariacimi očami bijúcimi sa o každú stoličku, a keď
nie stoličku, tak aspoň pol metra štvorcového na pohodlné státie? Nešlo o rockový koncert a
vekový priemer záujemcov bol
v kategórii pamätníkov.
Priznám sa, keď prišiel nápad z
Bratislavského okrášľovacieho
spolku urobiť krst nenápadnej
knižočky o histórii kaviarne Štefánky „Legenda na rohu“ z vydavateľstva Perfekt, na ktorej pí-

saní som sa s obchodným partnerom Dr. Kollárom spolupodieľala, bola som trocha skeptická.
Bola to však podaná ruka, a tak
sme so šéfom spolku Marošom
Mačuhom postavili dramaturgicky atraktívny program. Pozvanie
prijali exkluzívni hostia, doslova
neopakovateľná kombinácia v
osobe pána Adalberta Hackenbergera III., potomka prvého prevádzkovateľa Kaviarne Štefánka
v roku 1904, pán Ivan Čietek, syn
Jána Smreka, ktorý miloval Štefánku, pán Ľubomír Feldek, spisovateľ a básnik, ako aj spoluau-

tori knihy, historici Vladimír
Tomčík a Juraj Hradský.
Podvečer sa začal „preludovaním“
komornej zostavy šansoniérky
Katky Feldekovej. Početné auditórium stíchlo a začala znieť pieseň Jara Filipa „Bratislavská káva“, či inštrumentálne tango Ilju
Zeljeku „Štefánka“. Pri vôni praženej zelenej kávy, ktorú sme už
od obeda pražili na panvici sa pútavé rozprávanie, tok spomienok a
hudby nezastavil celú hodinu. Závan nostalgie, ale hlavne espritu a
aj dobrej nálady. Len malá chybička sa „vlúdila“. Ľudí prišlo viac,

ako sa mohlo pomestiť, a tak sme
niektorých azda aj nahnevali, čo
nám je nesmierne ľúto.
Budeme robiť podobné príjemné
akcie - posedenia pri hudbe, čítanie novín, dáme priestor na relax
v pekne zariadenom priestore.
Okrem možnosti pozrieť si stálu
expozíciu originálov obrazov a
fotiek starej Bratislavy, je tu možnosť sa vrátiť do dávnych časov.
Akcia to bola mimoriadne vydarená. Aj vďaka spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a Bratislavskými novinami.
Bohdana Machajová
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Biele tigre
sa chystajú
na Final Four

14

BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI
23.-24. MAREC 2013
Medzinárodná výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých a
ozdobných kameňov spojená s predajom

BRATISLAVA
Po tom, ako sa neodohralo
česko-slovenské finále vo volejbale mužov v pôvodne ohlásenom termíne, čaká biele tigre
z Volley Teamu Unicef Bratislava finálový turnaj Final Four
Stredoeurópskej ligy MEVZA.
Hrá sa tento víkend v Hant
Aréne a Bratislavčanov v semifinále čaká víťaz základnej časti slovinský ACH Volley Ľubľana.
Bratislavčania odohrajú svoj
semifinálový zápas v sobotu 9.
marca o 16.30 h, druhé semifinále rakúskych tímov Hypo Tirol
Innsbruck - Posojilnica Aich/Dob
sa začne o 19.00 h. Víťazi sa
stretnú v nedeľu 10. marca o
17.30 h, zápas o 3. miesto sa
začne už o 15.00 h. Final Four sa
hrá v Hant Aréne na Pasienkoch.
V domácej extralige skončili
biele tigre v skupine o 1.-4. miesto na druhom mieste a v play-off
ich čaká tím VKM Stará Ľubovňa. Hrá sa na 3 víťazstvá. (ado)

SOBOTA:
NEDEĽA:

9:00 - 17:00
9:00 - 15:00

Vstupné: 1,- €

PREDÁME ČALÚNENÉ
STOLIČKY A KRESIELKA
VÝROBCU TON
drevo farby brandy,
čalúnenie oranžové,
používané, vo veľmi
dobrom stave,
vhodné do kaviarne
alebo cukrárne
Viac na 0908 727 086

Cultus-Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Vo Final Four
zabojujú
aj slávistky
BRATISLAVA
Cez víkend sa v slovinskom
Maribore hrá finálový turnaj
Stredoeurópskej ligy vo volejbale žien Final Four MEVZA.
Medzi štyrmi najlepšími tímami nechýba ani Slávia EU Bratislava, druhý bratislavský tím
Doprastav Bratislava skončil
na piatom mieste.
Slávistky do Final Four postúpili
zo štvrtého miesta, takže ich v
sobotu 9. marca v prvom semifinále čakajú víťazky základnej
časti z rakúskeho SVS Post
Schwechat. Druhú semifinálovú
dvojicu tvoria slovinské tímy Calcit Kamnik a Nova KBM Branik
Maribor.
V domácej extralige vyhrali slávistky súboje o 1.-4. miesto a vo
štvrťfinále play-off sa stretnú s
COP Nitra. Doprastaváčky skončili druhé a vo vyraďovacej časti
ich čaká Kežmarok. Tretí bratislavský tím VŠK Paneurópa
skončil tretí a v play-off narazí na
Spišskú Novú Ves.
(ado)

V Prvej stavebnej sporiteľni nájdete úver, aký tu ešte nebol
Pre mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie bývať, je často nevyhnutné
využiť na financovanie plánov
o bývaní aj úvery. Veď pekné
a funkčné bývanie niečo stojí.
Výraznou pomocou pri financovaní vašich predstáv sú úvery z Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. O zaujímavej novinke hovoríme s Ing.
Adrianou Kučerovou, okresnou
riaditeľkou PSS, a. s.
Čo ponúkate tým, ktorí hľadajú
rýchle a lacné úvery na bývanie?
- Práve pre nich sme až do 31. marca
2013 pripravili mimoriadnu úverovú
akciu - úver s takou nízkou a atraktívnou úrokovou sadzbou, aká na trhu
stavebného sporenia ešte nebola.

Úver na jednotku
ku. A navyše – je fixovaná na jeden,
dva alebo až tri roky podľa rozhodnutia klienta. Po dobe fixácie sa úroková sadzba zmení na pôvodnú sadzbu
platnú v čase podania žiadosti o úver.

Oproti štandardným podmienkam je
akciová úroková sadzba nižšia až
o 4,7 %. Je to doslova úver na jednot-

Na aký účel môžno využiť tento
úver?
- Na všetko, čo súvisí s bývaním. Na
kúpu novej alebo staršej nehnuteľnosti či na jej rekonštrukciu. Od novej kuchynskej linky vrátane vstavaných spotrebičov, renovácie kúpeľne, cez výmenu okien a dverí,
zasklievanie lodžií a terás až po opra-

vu strechy. Úvery možno využiť aj
na financovanie plynoinštalácie,
elektroinštalácie, výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu vykurovacích systémov. Môžete investovať aj do zabezpečovacích zariadení, sauny, kozubu, ale aj do čistiarní odpadových
vôd, výstavby drobnej záhradnej
architektúry. V neposlednom rade
môžete úvermi zo stavebného sporenia uhradiť v iných bankách svoje
záväzky súvisiace s bývaním. Výška
úveru so zvýhodnenou úrokovou
sadzbou predstavuje až 170 tisíc eur
na jednu zmluvu o stavebnom spore-

ní, takže paleta možností, čo výhodným úverom budete financovať, je
naozaj veľmi pestrá.
Komu je určená akciová ponuka?
- Všetkým, ktorí chcú investovať do
svojho bývania. Tým, ktorí už majú
niečo nasporené, ale úver poskytneme aj tým, ktorí doposiaľ nesporili.
Samozrejme, v druhom prípade je
treba uzatvoriť si zmluvu o stavebnom sporení a začať sporiť.
Viac informácií získate na adresách:
 AUPARK, Einsteinova ul., filiálka
PSS, a.s. - Allianz, tel.: 02/6345 1665
 Ovsištské námestie 1, tel.: 0918
679 417, Kutlíkova 17, Technopol,
tel.: 0915/813 003

ZÁPIS DO KURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA
0908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk
JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

“Telo potrebuje jemnú starostlivosť”
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Petržalské bunkre sa darí zachraňovať,
postupne sa rekonštruujú ďalšie tri
PETRŽALKA
S myšlienkou zachrániť vojenské bunkre, ktoré tvorili v Petržalke dômyselný obranný systém bunkrov a malých betónových pevností pozdĺž hranice s
Rakúskom, prišiel v roku 2009
bratislavský fotoreportér Miroslav Košírer. Najskôr inicioval obnovu zabudnutého vojenského cintorína padlým v 1.
svetovej vojne, po jeho rekonštrukcii prišiel s nápadom
zachrániť a opraviť chátrajúce
bunkre, kde našli útočisko bezdomovci a narkomani.
„Vedel som, že tieto bunkre existujú, ale počas socializmu som sa
tam nedostal, ani ako reportér.
Bolo to hraničné pásmo a tam sa
nedostal hocikto. Po revolúcii
som si bol pozrieť vojenský cintorín, ktorý bol zdevastovaný a zničený. Upozornil som na to mesto,
začal sa o to zaujímať vtedajší námestník primátora Štefan Holčík
a postupne ho mesto zrekonštruovalo a obnovilo. Chodil som tam
pravidelne a dokumentoval som
priebeh jeho obnovy. Keď sa blížil záver prác, náhodou som neďaleko objavil najväčší bunker
petržalského opevnenia BS-8
„Hřbitov“. Zacítil som dym a tak
som sa išiel pozrieť, čo tam horí.
Vyliezol na taký kopček a pozerám, že to je bunker. Dole si nejakí chalani opekali klobásky a varili heroín. Povedal som to robotní-

kom na cintoríne a oni, že o bunkri vedia, ale nechodia tam, lebo sú
tam narkomani. Vrátil som sa tam
asi o týždeň a povedal som, že
som prišiel s fotoaparátom, lebo
majú prísť kukláči. Pochopili, že
je zle, tak ušli. Z motorky som
zobral zámok, bunker som zamkol a odvtedy bol od nich pokoj,“
spomína Miroslav Košírer na
objavenie najväčšieho z pätnástich petržalských bunkrov, ktoré
tu po roku 1933 vybudovala
československá armáda. Opevnenia sa mali budovať až do roku
1951, po „Mníchove“ a rozdelení
Československa boli práce na
tomto obrannom systéme zastavené.
Po roku 1945 boli bunkre prezbrojené a slúžili pohraničníkom
až do roku 1989. Po páde Železnej opony sa armáda prestala o
bunkre starať a tie sa stali terčom

Najväčší petržalský bunker BS-8 „Hřbitov“ kedysi ...
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

zberateľov vojenskej histórie a
železného šrotu. Dvadsať rokov
bunkre chátrali a nikto o ne nejavil záujem. A to aj napriek tomu,
že stále boli majetkom štátu a formálne boli v správe československej a neskôr slovenskej armády.
Miroslav Košírer založil občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre, ktoré sa pustilo do
obnovy najväčšieho z petržalských bunkrov. „Začali sme ho
čistiť, maľovať. Postupne sa pridali petržalskí študenti, dôchodcovia. Vyčistili sme studňu, urobili sme tam elektrické rozvody napojené na agregát. Postupne sme
tam dovliekli rôzne vojenské artefakty, ktoré chodíme kupovať
najmä na burzy do Česka. Po
dvoch rokoch sa začali o ostatné
bunkre zaujímať ďalší nadšenci,
ktorí si tiež založili občianske
združenia, dohodli sa rovnako

ako my s armádou a začali ich
postupne opravovať. Partia asi 15
chalanov obnovuje bunker BS-4
„Lány“, ktorý je pri hraničnom
priechode Petržalka - Berg. Robia
ho do podoby v roku 1938. Táto
štvorka je hotová na 80 percent,
okrem toho sa robí trojka a dvojka, keď sa dokončia, začne sa
robiť jednotka,“ prezrádza Miroslav Košírer. Priestory zrekonštruovaného bunkru BS-4 budú
slúžiť Múzeu historickej bojovej
techniky.
Petržalské opevnenie sa začína na
dunajskom nábreží v Pečnianskom lese, kde je jednotka: BS-1
„Štěrkoviště“, nasleduje dvojka:
BS-2 „Mulda“ a postupne ďalšie.
Celkovo ich bolo pätnásť, dva z
nich však boli zničené. Línia bunkrov sa ťahá od Pečnianskeho lesa až po Starý háj. Zrenovovaný
bunker BS-8 slúži ako múzeum
na vzdelávanie detí, mládeže a verejnosti. Cieľom združenia je
doplniť múzeum historickými exponátmi, výzbrojou, uniformami
a vojenskou technikou. Doteraz
navštívilo bunker BS-8 okolo 18tisíc návštevníkov nielen z Petržalky a z Bratislavy, ale z celého
Slovenska a aj zo zahraničia.
„Obetoval som tomu veľa. Veľa
vlastných peňazí, veľa času, ale
neľutujem to. Bunker je otvorený
pre verejnosť, vyberáme dobrovoľné vstupné. Niečo stojí aj prevádzka. Niekedy sa peniaze na

liter benzínu do agregátu zbierajú
aj tri dni. Keď prídu návštevníci,
chcú niečo vidieť, tak musíme
svietiť. A to všetko niečo stojí,“
vysvetľuje Miroslav Košírer.
Kompletná obnova jedného bunkra vyjde na 30-50-tisíc eur. Aj
preto trvá ich obnova niekoľko
rokov. Desiatky nadšencov to
robia vo voľnom čase a bez nároku na odmenu.
Občianskemu združeniu sa teda
darí bunkre zachraňovať. Armáda
ich dala oceniť a plánuje niektoré
z nich dokonca predať. Podmienkou by však malo byť, že budú zachované a zrekonštruované.
Tri z nich by mal do správy prevziať Vojenský historický ústav,
ktorý bol od začiatku nápomocný
nadšencom pri ich obnove.
Ďalším z plánov Miroslava Košírera je dostať k obnoveným bunkrom cyklotrasy, aby rekreační
cyklisti pri poznávaní Slovenska
a Bratislavy spoznali aj vojenskú
históriu petržalského opevnenia.
Podobný systém menších bunkrov lemuje aj rieku Moravu od
Devína až po hranicu s Česku
republikou. Na slovenskom brehu Moravy ich je kolo tridsiatky.
„Na Slovensku by to mohol byť
prvý náučný cyklochodník vojenskej histórie, ktorý by pripomínal všetkých tých, ktorí pre našu slobodu obetovali so zbraňou
v ruke svoj život,“ tvrdí Miroslav
Košírer.
Slavo Polanský

... a dnes po niekoľkoročnej obnove skupiny nadšencov okolo Miroslava Košírera.
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BRATISLAVA
Hokejová sezóna sa pre hráčov HC Slovan Bratislava
skončila tentoraz o niečo skôr,
ako býva na Tehelnom poli
zvykom. Pri premiérovej účasti v Kontinentálnej hokejovej
lige sa síce Bratislavčania prebojovali do play-off Západnej
konferencie, tam sa však ich
cesta skončila už vo štvrťfinále, keď Dinamu Moskva podľahli na zápasy 0:4.
Napriek tomu fanúšikovia, hráči, tréner aj vedenie klubu hodnotia účinkovanie bratislavského Slovana v KHL ako výborné.
Trénerovi Rostislavovi Čadovi
sa podarilo vyskladať tím, z ktorého dokázal vyťažiť maximum.
Samotný tréner považuje túto
sezónu za svoju najúspešnejšiu.
„Postúpiť v prvej sezóne do play
off Kontinentálnej hokejovej
ligy si trúfam označiť za svoj
najväčší trénerský úspech. Vďačím zaň mojim zverencom, ktorí
tu hrali, pracovali a bojovali.
Veľmi si to vážim,“ povedal po
skončení série s moskovským
Dinamom tréner Čada.
Keby Bratislavčanom nechýbali
v play-off skúsenosti Mira Šatana, Jana Lipianskeho, Ľuba Višňovského či Andreja Sekeru,
dinamovci by to nemali také ľahké. Napokon to ani nemali, veď v
druhom moskovskom zápase
boli bratislavskí hokejisti blízko k
výhre a v druhom domácom
zápase dokázali znížiť z 0:3 na
2:3, ale napriek veľkému tlaku v
záverečnej tretine nedokázali
posunúť zápas do predĺženia.
Hokejisti Slovana po krátkom
oddychu pokračujú v tréningu.
Veď práve okolo hráčov Slovana
sa bude vytvárať reprezentačný
tím pre tohtoročné majstrovstvá
sveta. Vedenie klubu stojí teraz
pred úlohou postaviť ešte lepší
tím, ako mal Slovan túto sezónu.
S trénerom Čadom má Slovan
zmluvu na ďalších 5 rokov, v tíme podľa všetkého zostanú dve
tretiny hráčov. Prvoradou úlohou pre vedenie klubu je dohodnúť sa s Jaroslavľom, aby v Bratislave mohol zostať brankár
Jaro Janus.
(ado)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Futbalisti Slovana smelo vykročili
za titulom, chcú získať aj pohár
BRATISLAVA
V prvom jarnom zápase Corgoň ligy privítali futbalisti ŠK
Slovan Bratislava ako vedúci
tím tabuľky druhý ViOn Zlaté
Moravce a šláger kola sa skončil
debaklom hostí - Bratislavčania
na Pasienkoch vyhrali 4:1.
„Naše mužstvo však hralo vynikajúco, zápas nám vyšiel. Mali
sme výbornú medzihru, boli sme
efektívni, boli tam veľmi dobré
individuálne výkony. Predviedli
sme veľa pekných kombinácií.
Vysoko si cením prístup, bojov-

nosť a nasadenie hráčov. Vedeli,
že proti Moravciam treba hrať na
doraz, lebo je to mužstvo, ktoré
má svoju silu. Nakoniec sa nám to
podarilo a výsledok je veľmi
pekný. Cením si ho dvojnásobne,
lebo sme ho dosiahli proti druhému tímu tabuľky,“ povedal po
zápase tréner Samuel Slovák.
Pred Zlatými Moravcami tak slovanisti zvýšili náskok na 9 bodov,
pred aktuálne druhými Košicami
majú odstup 7 bodov. Najbližšie
hrajú bratislavskí futbalisti v nedeľu 10. marca 2013 v Nitre, o

týždeň neskôr 16. marca o 17.30 h
privítajú na domácom trávniku
Duklu Banská Bystrica. Na
Pasienkoch bude dve hodiny pred
začiatkom zápasu opäť otvorená
Funzóna mladých slovanistov.
Hráči Slovana Bratislava tak smelo vykročili za cieľom, ktorý stanovilo vedenie klubu - dať za sezónou majstrovskú bodku a získať Slovenský pohár. Prvý zápas
semifinále Slovnaft Cupu bude už
o mesiac - 9. apríla 2013 o 17.30
h v Košiciach proti miestnemu
MFK.
(ado)

ČO SI VYBOJUJEŠ, JE TVOJE!

CODES CREATIVE STUDIO 2013

KHL: Slovanisti
skončili prvú
sezónu so cťou
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BASKETBAL MUŽI
13. 3. 2013, 18:00, Hala Pasienky
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www.bkinter.sk

Basketbalisti
Interu Incheba
nabrali na sile
BRATISLAVA
Do konca záklaldnej časti basketbalovej extraligy mužov
zostávajú posledné kolá a basketbalisti Interu Incheba Bratislava naberajú na sile. V uplynulých dňoch sa na trénerskú
stoličku posadil chorvátsky
kouč Aramis Naglič, tím posilnil Američan Marlon Garnett a
poľský reprezentačný rozohrávač Robert Skibniewski.
Naglič patril ako hráč do hviezdneho chorvátskeho tímu (Petrovič, Kukoč, Radja), ktorý v roku
1992 získal strieborné olympijské medaily, keď vo finále prehral s americkým tímom snov
(Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson). Na sklonku hráčskej kariéry hral za Pezinok, naposledy trénoval prvoligovú Rijeku. „Beriem to veľmi
seriózne. Moja trénerská kariéra
možno nebude taká úspešná, ako
hráčska, ale ktovie? Teraz som
tréner a plne sa na to sústredím,“
povedal po príchode do Bratislavy Aramis Naglič.
Marlon Garnett je po Alandovi
Tuckerovi a Justinovi Grahamovi
tretím Američanom v žlto-čiernom drese. Pre 14 rokmi hral v
NBA za Boston Celtics, naposledy bol hráčom portorického Atléticos de San Germán. V bratislavskom tíme sa stretol po 11 rokoch
s Martinom Rančíkom, s ktorým
hrával v Miláne.
Poľský rozohrávač Robert Skibniewski doplní tvorcu hry žltočiernych Gorana Bulatoviča. Pred
tromi rokmi ešte obliekal dres
českého Prostějova, naposledy
hrával za poľský AZS Koszalin.
Do Bratislavy prichádza pomôcť
získať majstrovský titul.
Bratislavskí basketbalisti naposledy hrali pred týždňom v Handlovej, kde vyhrali rozdielom triedy
97:79. Najlepšími strelcami boli
Alando Tucker (29), Martin Rančík (22), Peter Sedmák (21) a
Marlon Garnett (13).
Najbližšie sa interisti predstavia na
domácej palubovke v Hant Aréne
na Pasienkoch v stredu 13. marca
2013 o 18.00 h, keď v poslednom
zápase základnej časti privítajú
Handlovú.
(ado)
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Radošinci
opäť chystajú
Jááánošíííka

Bratislavské
Véčko ožíva
koncertmi

NOVÉ MESTO
Radošinské naivné divadlo
uvedie 22. marca 2013 na
domovskej scéne v bratislavskom Istropolise premiéru inscenácie Jááánošííík po tristo
rokoch. Ide o obnovenú premiéru legendárneho predstavenia Jááánošííík z roku 1970,
ktorú Radošinci po druhýkrát
uviedli v roku 2000 ako Jááánošíííka po tridsiatich rokoch.
Keďže tento rok 17. marca uplynie 300 rokov od popravy Juraja
Jánošíka, Bratislavčania sa dočkajú aj Jááánošíííka po 300
rokoch. V réžii Juraja Nvotu sa
predstavia Stanislav Štepka,
Maruška Nedomová, Mojmír
Caban, Richard Felix, Lucia
Molnárová, Petra Molnárová,
Svätopluk Malachovský, René
Štúr, Michal Kubovčík a hudobníci Vladimír Svítek, Marcela
Vilhanová, Ladislav Hubáček.
Bratislavská premiéra je 22. a
23. marca 2013 o 19.00 h, ďalšie
predstavenia sú na programe 18.
a 23. apríla 2013.
(brn)

STARÉ MESTO
V Dome umenia na Námestí
SNP začiatkom februára ožil
legendárny V-Klub, ktorý sa
od druhej polovice 60. rokov
minulého storočia stal mekkou
bratislavskej hudobnej scény.
Véčko má po rokoch opäť
ambíciu byť tým, čím bolo kedysi - priestorom pre mladé
začínajúce kapely a interpretov, divadlá malých foriem,
džezové a bigbítové večery,
diskusie, ale aj výchovné koncerty.
Po sporoch, kto má prevádzkovať Véčko, sa na túto úlohu
napokon podujalo Národné
osvetové centrum (NOC). „Na
troch podlažiach Domu umenia
chceme ponúknuť návštevníkom pestré možnosti kultúrneho
vyžitia v oblasti hudobnej,
výtvarnej, literárnej, divadelnej
a výchovno- vzdelávacej. Podujatia nie sú určené len pre širokú
verejnosť, ale aj pre špecificky
orientované skupiny návštevníkov,“ uviedla riaditeľka NOC
Jana Kresáková.
Novú éru v živote bratislavského Véčka začali začiatkom februára bývalí véčkari a niektorí
hudobníci, ktorí tu kedysi začínali - The Buttons, Ľubomír Belák, Janko Lehotský, Mirka Brezovská, skupina Mona Lisa a
špeciálny hosť Petr Spálený so
skupinou Apollo Band.
Najbližšie tu bude 8. marca 2013
o 19.00 h koncert Swing Society
Orchestra, 9. marca o 19.00 h si
na Queenmanii s Petrom Pačutom prídu na svoje fanúšikovia
skupiny Queen. O týždeň neskôr
- 15. a 16. marca - tu o 19.00 h
vystúpi The Backwards s tým
najlepším z repertoáru The Beatles.
(ado)

Febiofest 2013
bude v piatich
kinách

Jeden z umeleckých pokladov secesie - Jan Preisler: Jar, 1900, olej na plátne 112x70 cm

V Mirbachovom paláci GMB budú
vystavené umelecké poklady secesie
STARÉ MESTO
V Mirbachovom paláci vystavuje Galéria mesta Bratislavy
od piatka 8. marca 2013 secesné
poklady českých a slovenských
maliarov - Alfonza Muchu,
Františka Kupku, Ladislava
Mednyánszkeho, Antona Jasuscha, Martina Benku, Jana Preislera, Joža Uprku a ďalších.
Secesia vznikla ako výtvarný
sloh na konci 19. a začiatkom 20.
storočia ako snaha dištancovať
sa od konzervatívneho akademického umenia a historizmu.
Za hlavné znaky secesného slohu
sa považujú ornamentálnosť a
záľuba v neobyčajných farbách.
Secesia odmietla pravidlo rovnej
čiary a pravého uhla. Dávala
prednosť zakrivenej vlnovke,

ktorá vyvoláva pocit vzdušnej
ľahkosti a pôvabu.
Výstava Umelecké poklady secesie v Galérii mesta Bratislavy je
zameraná na obrazy, kresby,
farebné litografie a sochy, ktoré sa
autorovi projektu Janovi Kukalovi podarilo zapožičať s veľkými
ťažkosťami.
„Alfons Mucha a František
Kupka sú najslávnejší českí
výtvarní umelci. Obaja vytvorili
svoje najvýznamnejšie diela v
Paríži. Mucha sa však na rozdiel
od Kupku často vracal do Čiech.
Na našej výstave prezentujeme
jeho vrcholné diela nielen z parížského obdobia, ale aj tie, ktoré
vytvoril počas pobytu v USA a v
Čechách. Ladislav Mednyánszky
a František Kupka majú spolu

výstavnú premiéru v jednej sieniVizioná a košický rodák Anton
Jasusch, ako aj obľúbený maliar
Slovenska Martin Benka tu prezentujú svoje ranné diela spred
roku 1920, ktoré boli ovplyvnené
secesiou. Vrcholným obrazom
secesnej figurálnej maľby je triptych Jana Preislera Jar. Autor ho s
veľkým úspechom predstavil v
pražskom Mánese v roku 1900.
Veľmi dobre je zastúpený tiež
Joža Uprka rozmerným plátnom
„Rej dětí“, ktorý patril k najcennejším obrazom tohto moravského rodáka, ktorý žil dlhé roky na
Slovensku - v zámočku neďaleko
Ilavy,“ uviedol Jan Kukal.
Výstava Umelecké poklady secesie potrvá v Mirbachovom paláci
do 2.júna 2013.
(brn)

BRATISLAVA
V piatich bratislavských kinách bude od 15. do 21. marca
2013 dvadsiaty ročník Medzinárodného filmového festivalu
FEBIOFEST.
Festival prinesie 130 filmových
diel (z toho 37 slovenských), diskusie, koncerty či výstavu. Premietať sa bude v Kine Lumiére,
kine Mladosť, v Artkine za zrkadlom, v A4 - priestore súčasnej
kultúry a vo Filmovom klube
35_mm VŠMU.
(ado)

ZÁPIS DO KURZOV JOGY PRÁVE PREBIEHA
0908 127 537 • www.JogavDennomZivote.sk
JOGACENTRUM, Budatínska 20, Petržalka
rozpis kurzov nájdete na www.JogavDennomZivote.sk/bratislava

“Telo potrebuje jemnú starostlivosť”
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štvrtok 7. marca
 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,

Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Puccini: Turandot,

Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
 20.00 - Kryštof, koncert, Ateliér Babylon, Klárska ulica
piatok 8. marca
 17.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek,

A. Popovič: Popolvár, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen
Onegin, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - F. Kafka: Zámok, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - B. Brecht: Malomeštiakova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - Flowery Swing Night
vo Véčku, koncert, V-KLUB,
Námestie SNP
 19.00 - Sitra achra, bluesový
koncert, Divadlo Ticho a spol.,
Školská ulica
 21.00 - Flight to Jamaica vol. 3,
Batelier
sobota 9. marca
 14.30 - K. Žiška: Soľ nad zlato,

Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
 16.00 - P. Dobšinský: Zlatovláska, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 16.30 - Ljubljana - VT Unicef
Bratislava, Final Four Stredoeurópskej ligy vo volejbale mužov,
Športová hala Pasienky
 19.00 - Hypo Tirol Innsbruck Posojilnica Aich Dob, Final Four
Stredoeurópskej ligy vo volejbale
mužov, Športová hala Pasienky
 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
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 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - Moliére: Lakomec, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - Queenmania vo Véčku,
koncert, V-KLUB, Námestie SNP

nedeľa 10. marca
 10.00 - K. Žiška: Soľ nad zlato,

Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
 14.30 - K. Žiška: Soľ nad zlato,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
 15.00 - O 3. MIESTO, Final
Four Stredoeurópskej ligy vo
volejbale mužov, Športová hala
Pasienky
 16.00 - Dobšinského rozprávky,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 17.00 - Jožka Černý a cimbalovka Gracia, koncert, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 17.30 - FINÁLE, Final Four
Stredoeurópskej ligy mužov,
Športová hala Pasienky
 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 18.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Bratislava Hot Serenaders, koncert, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná ulica
 19.00 - H. Galron: Mikve,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
pondelok 11. marca
 11.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - Večer s Adelou Banášovou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
 19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Divadlo Ticho a spol.,
Školská ulica
 19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
utorok 12. marca
 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,

Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - B. Smetana: Predaná

nevesta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa

strieľajú, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.30 - V. Klimáček: Pitbull,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
 9.00 - K. Žiška: Soľ nad zlato,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
 11.00 - K. Žiška: Soľ nad zlato,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
streda 13. marca
 18.00 - BK Inter Incheba Bra-

tislava - Handlová, basketbalová
extraliga mužov, Športová hala
Pasienky
 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
1 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - J. Larson: RENT, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
štvrtok 14. marca
 10.00 - K. Žiška: Soľ nad zlato,

Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - J. Larson: RENT, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
piatok 15. marca
 10.00 - F. Malec, V. Zetek: O Ro-

landovej soche zaľúbených, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na odpočinok, Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica

 19.00 - A. P. Čechov: Čajka,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizantrop, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - The Backwards vo
Véčku, koncert, V-KLUB, Námestie SNP
 19.00 - Martin Geišberg a Nany,
folkový dvojkoncert, Divadlo
Ticho a spol., Školská ulica

siace, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - M. Janoušek, V. Janoušková: Déjá vu, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
 19.00 - L. Lochhead: Perfect
Days, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 16. marca

utorok 19. marca

 14.30 - F. Malec, V. Zetek: O Ro-

 10.00 - F. Malec, V. Zetek: O Ro-

landovej soche zaľúbených, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
 16.00 - P. Dobšinský: Tri groše,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 17.30 - ŠK Slovan - Banská
Bystrica, futbalová Corgoň liga,
Štadión Pasienky
 18.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 18.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Macbeth, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé
srdce, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - The Backwards vo
Véčku, koncert, V-KLUB, Námestie SNP

landovej soche zaľúbených, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 14.30 - F. Malec, V. Zetek: O Rolandovej soche zaľúbených, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný život, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

nedeľa 17. marca
 10.00 - F. Malec, V. Zetek: O Ro-

landovej soche zaľúbených, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
 10.30 - Kontinuity, hudobnoslovné matiné, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 14.30 - F. Malec, V. Zetek: O Rolandovej soche zaľúbených, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
 16.00 - P. Dobšinský: Tri groše,
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad
 18.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 18.00 - Aristofanes: Oblaky,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
pondelok 18. marca
 19.00 - F. Bordon: Posledné me-

streda 20. marca
 10.00 - F. Malec, V. Zetek: O Ro-

landovej soche zaľúbených, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
 19.00 - G. Verdi: Nabucco, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - Vášeň v srdci: Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu,
V-KLUB, Námestie SNP
 19.00 - M. Pavlíček: Malý princ,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Divadlo Ticho a spol.,
Školská ulica
 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a
staré dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný život, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
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NA NÁMESTÍ SLOBODY do
podateľne úradu vlády niekto
doručil obálku, v ktorej sa nachádzal neznámy biely prášok. Privolaní policajti s hasičmi obálku
zaistili a poslali na expertízu.
Ukázalo sa, že ide o múku. Vyšetrovateľ rozhodne, či bude konať
vo veci šírenia poplašnej správy
alebo všeobecného ohrozenia.
NA TILGNEROVEJ ULICI
rozbili ráno o 3.00 h dvaja 13- a
15-roční chlapci sklenenú výplň
dverí na gymnáziu, do ktorého sa
chceli vlámať. Chlapcov, ktorí
boli pod vplyvom alkoholu, na
mieste zadržala a odviedla polícia. Priestupok ako aj alkoholizmus detí sa objasňuje.
NA EINSTEINOVEJ ULICI
pri vchode do podzemných garáží
nákupného centra dvaja muži vo
veku 20 a 21 rokov prepadli 21ročnú ženu. Jeden ju fyzicky
napadol, ukradol jej kabelku a
utiekol za kamarátom, ktorý ho
čakal v naštartovanom aute. Zlodeji si to namierili do podzemných garáží, pričom poškodená
začala utekať za nimi a kričala,
nech jej vrátia doklady. Okoloidúci vodič si všimol situáciu a
autom zablokoval cestu zlodejom. Tí žene vrátili kabelku a počkali na mieste do príchodu polície. Skončili v cele a hrozí im
väzenie na 3 - 8 rokov.
V RAČI na šiestej koľaji železničnej stanice horeli osobné
vozne. Podľa zistení polície
páchateľ založil požiar úmyselne.
Majiteľovi vznikla škoda za približne 20-tisíc eur. Polícia začala
trestné stíhanie vo veci prečinu
poškodzovanie cudzej veci.
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI neznámy páchateľ vykradol zaparkované Audi A4 - ukradol koženú
tašku, v ktorej mal majiteľ peňaženku, finančnú hotovosť, platobné karty a osobné doklady. Škoda
je vyčíslená na viac ako 27-tisíc
eur. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 3 - 10 rokov.
NA ZÁHRADNÍCKEJ ULICI
tri roky neoprávnene odoberali
elektrickú energiu dvaja seniori 64-ročný Jaroslav a 72-ročná
Anna mali týmto skutkom spôsobiť škodu vo výške tisíc eur. Teraz
im v prípade dokázania viny hrozí
trest odňatia slobody až na dva
roky.
(mch)
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Bratislavský
Kamzík
kedysi a teraz

Stereofotografie zo starého Prešporku
K významným objavom a
vynálezom 19. storočia, ktoré
výrazne ovplyvnili život ľudstva, patrí fotografia. Jej neuveriteľne rýchly vývoj využili viacerí európski a americkí
podnikatelia, vďaka výrobkom ktorých sa fotografovanie a zhotovovanie pozitívov
rozšírilo aj medzi neprofesionálov.
Továrne dodávali nielen stále
premyslenejšie a automatizovanejšie fotoaparáty, ale aj chemikálie, predovšetkým vývojky a ustaľovače. Namiesto pôvodných sklenených fotoplatní
dodávali aj filmy na ohybnej
celuloidovej stuhe a fotopapier.
V roku 1894 založil Arthur
Schwartz v mestečku Steglitz
resp. Schöneberg (dnes mestská
časť Berlína) priemyselný podnik na výrobu fotografických
potrieb. Podnik čoskoro vzrástol
natoľko, že ho v roku 1899 zmenili na akciovú spoločnosť,
ktorá si vybudovala filiálky v
Londýne, New Yorku, Paríži,
Viedni, Bruseli, Miláne. Firma
vo veľkom vydávala pohľadnice, fotografie miest, špecializovala sa na stereozábery.
Špecialitou firmy sa stala stereofotografia. Už v 18. storočí
vznikali pokusy priblížiť ľuďom
pohľady na vzdialené mestá či
miesta s efektom trojrozmerného perspektívneho vnímania
obrazu. Do drevenej skrinky sa
vkladal ručne maľovaný alebo

Nevyhadzujte
knihy
- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

grafickou cestou rozmnožovaný
(rytina) obraz, zozadu a zboku
sa zvláštne osvetlil a divák sa
pozeral cez optický binokulár
podobný ďalekohľadu. Vkladaný obraz musel byť zrkadlovým
obrazom skutočného a vkladal
sa „hore nohami“.
Skrinke sa nemecky hovorilo
Guckkasten (kukátko, prehliadač), na grafických listoch so
zrkadlovým obrazom býva
napísané „vue optique“. V
Augsburgu sa jedna rytecká
rodina v 18. storočí zaoberala
skoro výlučne výrobou takých
obrazov, rytín, ktoré dodatočne
kolorovali. Zariadenie bolo
pomerne komplikované a drahé,
preto si ho zo začiatku mohli
dovoliť len príslušníci najvyšších kruhov.
V prvej polovici 19. storočia sa
už stalo bežnou púťovou a jarmočnou atrakciou. Objav fotografie umožnil rozširovať obrazy vzdialených lokalít oveľa
lacnejším spôsobom. Z pôvodne
jednotlivých záberov sa vyvinuli poštou rozširované pohľadnice. Trojrozmerný a perspektívny
dojem sa dal vyvolať, ak sa
vedľa seba na tvrdý kartón nalepili dva pozitívy toho istého
záberu, len navzájom máličko
od seba posunuté. Vkladali sa
do prehliadača (kukátka) bez
zvláštneho optického zariade-

nia, ktorý tvarom pripomínal
akési predsunuté okuliare či
ďalekohľad (trieder). V strede
prehliadača bola stena oddeľujúca navzájom pohľady očí
diváka. Každé oko sa pozeralo
na iný obrázok, mierne posunutý, čím vznikal dojem trojrozmernosti. Zariadenie sa dalo
vyrobiť z tvrdého papiera, bolo
teda pomerne lacné, prístupné
širokému okruhu záujemcov.
Potrebných stereofotografií,
teda na kartón nalepených dvojíc fotografií, sa dalo vyrobiť
mnoho sérií. Poverení firemní
fotografi obcestovali celý svet a
zo svojich ciest doniesli do
Nemecka tisícky záberov.
Niektorý z fotografov zablúdil
okolo roku 1905 aj do Uhorského kráľovstva. Výsledkom jeho
„služobnej cesty“ a usilovného
výberu motívov boli aj zábery z
Prešporku. Meno autora fotografických záberov na kartách
uvedené nie je. Jednotlivé karty
do stereoprehliadača sú číslované. Záber z Prešporku majú napríklad číslo 90 (Pressburg an der
Donau: pohľad na ruinu kráľovského paláca na hrade a na podhradie z južného brehu Dunaja,
pri ktorom na loďke sedí muž v
uniforme pripomínajúcej poštára). Je isté, že aj pohľadov na
prešporské objekty bolo viac.
Prehliadačov a kariet do nich
bolo vyrobených niekoľko tisíc
kusov, ale dnes sú už len zberateľskou raritou. Štefan Holčík

Keďže som vyrástol na Kolibe,
od mladosti som mal Kamzík
veľmi blízko. Pamätám si ho asi
od tridsiatych rokov minulého
storočia. Mimochodom, ľudia si
často pletú Kamzík s Kolibou.
Už v tom čase bol výletným miestom mnohých Bratislavčanov, ale
často končili svoj výlet vtedy v
jedinej výletnej reštaurácii na
Kamzíku, kde sa nielen jedlo a
popíjalo, ale v sobotu a nedeľu aj
tancovalo. Tí menej zdatní však
skončili už v hostinci Slamená
búda, u pána Lamprechta, pri konečnej zastávke autobusu, neskôr
trolejbusu, kde sa cez víkend tiež
tancovalo a neskôr sa čapovalo aj
čierne pivo.
Vo výletnej reštaurácii na Kamzíku boli neskôr nezabudnuteľní
manželia Radičovci - on Záhorák,
ona tuším Liptáčka. Táto reštaurácia mala obrovskú drevenú presklenú halu a vonku záhradu so
sedením a tanečným parketom. Tu
sa v istom období za socializmu
konali aj potlachy bratislavských i
okolitých čundrákov a musím
povedať, že vždy bez výtržností.
A tak ako žil Kamzík v lete výletmi s turistikou, hubárčením, opekačkami, tak žil veľmi intenzívne
aj v zime lyžovaním a turistikou.
V mieste terajších či bývalých filmových ateliérov, bola lyžiarska
cvičná lúka, kde sa asi v roku
1938 učila lyžovať ešte moja mama. Druhá lyžiarska lúka bola hore na Kamzíku a je tam aj teraz, i
keď ju viac užívajú sánkari. Z
Kamzíka smerom ku Kolibe bola
sánkarská dráha. Lyžiarska zjazdovka viedla z Kamzíka od starej
slalomovej lúky, ktorá bola vzadu
nad Železnou studničkou, smerom na terajšiu Cestu mládeže k
Železnej studničke. Stará slalomová lúka mala veľmi strmý
sklon a tu lyžovali tí zdatní lyžiari, ktorých však bolo neúrekom.
Niekedy okolo roku 1950 sa slalomka a horná cvičná lúka osvetlili - z iniciatívy pána L. Bernáta
a za pomoci nadšencov, čo sme
nosili elektrické stĺpy na pleciach.
Milan Malina, Bratislava
Pokračovanie nabudúce.
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Gershwin,
Bernstein a
Ščedrin v Redute
STARÉ MESTO
Vo štvrtok a v piatok 7. a 8.
marca 2013 o 19.00 h uvedie
Slovenská filharmónia pod
taktovkou Petra Altrichtera
koncert hitov klasickej hudby,
a to doslova.
Suitu z opery Georga Bizeta
Carmen zaranžoval súčasný ruský skladateľ Rodion Ščedrin.
Skomponoval ju svojej manželke Maji Pliseckej, primabaleríne
Veľkého divadla v Moskve. Balet bol uvedený po prvýkrát v
roku 1967 a zožal mimoriadny
úspech. Tento titul sa rýchlo
udomácnil v programoch koncertných domov.
Kubánska predohra Georga
Bizeta je ohňostrojom farieb a
rytmov. Podobnú náladu majú aj
Symfonické tance z West Side
Story Leonarda Bernsteina, ktoré sú zmesou džezu, bluesu a
symfonizmu. Toto dielo poznajú
a milujú milióny návštevníkov
koncertov po celom svete.
Nenechajte si ujsť tento jedinečný zážitok v bratislavskej Redute. Začiatok oboch marcových
koncertov je o 19.00 h.
(tol)

vyjdú o dva týždne
21. marca 2013
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Pátranie po stopách Rabínky ju
pripútalo k mestu, v ktorom žije
STARÉ MESTO
Rabínka prvýkrát filmovou rečou rozpráva príbeh Bratislavčanky Gisi Fleischmannovej.
Film prezentuje množstvo doteraz neznámych faktov z obdobia prvého slovenského štátu
a zo života prvej dámy boja za
záchranu židovskej komunity v
Bratislave na Slovensku. Rabínka je aj filmovým režijným
debutom Anny GRUSKOVEJ.
~ ~ ~
Kedy ste prvýkrát počuli o Gisi
Fleischmannovej?
- Pred siedmimi rokmi. V rozhlase o nej rozprávala Katarína
Hradská, ktorá vydala preklady
jej pracovných listov. Pamätám si,
že ma vtedy veľmi prekvapilo, že
o takej mimoriadnej žene tu nikto
nevie. Povedala som si, že by som
sa to mohla pokúsiť zmeniť.
Film hovorí o veľakrát spracovanej téme holokaustu. V čom
je Rabínka iná?
- Holokaust nie je mŕtvy, ale my
dnes vidíme len fragmenty. Film
otvára množstvo otázok smerom
do súčasnosti. Pokúša sa otvoriť
ten jav diferencovanejšie, zasadiť
život Gisi Fleischmannovej do
širšieho kontextu. Pokúša sa zachytiť aj rozporuplnosť jedného
ľudského života. Rekonštruuje ho
z často protikladných výpovedí a
dokumentov. Mnohé sú objavom
v medzinárodnom kontexte. Mala
som možnosť navštíviť archívy

na Slovensku aj v Izraeli a pomáhali mi poprední odborníci, najviac profesor Eduard Nižňanský.
V čom je aktuálnosť príbehu a
ako môže osloviť súčasníkov?
- Môže ich osloviť tým, čím táto
téma oslovila aj mňa. Že má zmysel zamerať sa na veľké a ušľachtilé ciele. I keď sa nám ich niekedy vplyvom vonkajších okolností
nepodarí zrealizovať, už to, že sa
o to pokúsime, je veľmi dôležité.
Veľmi by som chcela, aby to bol
posilňujúci film. Lebo inak by to,
že zomrela, nemalo nijaký zmysel. Aj my všetci riešime rovnaké
dilemy ako Gisi - pracovné uplatnenie alebo rodina, každodenné
hrdinstvo alebo pohodlná zbabelosť, a tak ďalej. I keď, samozrejme, bez takého intenzívneho
ohrozenia, akému bola vystavená
ona. Z jej listov je zrejmé, že preto, že bola jednou z mála žien v
takej vysokej funkcii v boji za
záchranu židovskej komunity v
Európe, mala to v čisto mužskej

spoločnosti ťažké. Neustále ju
spochybňovali, dokonca jej závideli. A to, že vytrvala, svedčí o jej
hlbokej oddanosti myšlienke záchrany komunity.
Čo práve vás, hoci nie ste Židovka, vedie k takej fascinácii
osudom Gisi Fleischmannovej?
- Neviem. Chcem sa priživiť na
jej sláve? Na stále atraktívnej téme holokaustu? Neviem, čo si počať so svojím životom? Hľadám
vzrušenie a dobrodružstvo mimo
denného stereotypu, a pritom
dostatočne bezpečné a vznešené,
aby neohrozilo moju povesť?
(smiech) O Gisi som napísala pre
rozhlas, pre SND, nasledovali
prednášky, chystáme výstavu,
vzdelávací projekt... Často sa ma
pýtajú, prečo to vlastne robíš?
Možno liečim rany tohto mesta. A
možno aj tie vlastné. Dôvodov je
určite viac, ale jedno viem isto:
pátranie po jej stopách ma pripútalo k mestu, v ktorom žijem.
Zhovárala sa Dana Tomečková

RODINNÝ Ž̌IVOT V CENTRE?
TO JE VZDIALENÁ PREDSTAVA.
ZÁLEŽ̌Í NA UHLE POHÖADU.
NAVŠTÍVTE SHOWROOM
WWW.PANORAMACITY.SK

NOVÉ BÝVANIE V CENTRE S DOKONALÝMI PODMIENKAMI PRE CELÚ RODINU.
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Biele tigre
sa chystajú
na Final Four

PREDÁME ČALÚNENÉ
STOLIČKY A KRESIELKA
VÝROBCU TON
drevo farby brandy,
čalúnenie oranžové,
používané, vo veľmi
dobrom stave,
vhodné do kaviarne
alebo cukrárne

BRATISLAVA
Po tom, ako sa neodohralo
česko-slovenské finále vo volejbale mužov v pôvodne ohlásenom termíne, čaká biele tigre
z Volley Teamu Unicef Bratislava finálový turnaj Final Four
Stredoeurópskej ligy MEVZA.
Hrá sa tento víkend v Hant
Aréne a Bratislavčanov v semifinále čaká víťaz základnej časti slovinský ACH Volley Ľubľana.
Bratislavčania odohrajú svoj
semifinálový zápas v sobotu 9.
marca o 16.30 h, druhé semifinále rakúskych tímov Hypo Tirol
Innsbruck - Posojilnica Aich/Dob
sa začne o 19.00 h. Víťazi sa
stretnú v nedeľu 10. marca o
17.30 h, zápas o 3. miesto sa
začne už o 15.00 h. Final Four sa
hrá v Hant Aréne na Pasienkoch.
V domácej extralige skončili
biele tigre v skupine o 1.-4. miesto na druhom mieste a v play-off
ich čaká tím VKM Stará Ľubovňa. Hrá sa na 3 víťazstvá. (ado)

Viac na 0908 727 086

Bratislava
pôjde za život
aj tento rok
STARÉ MESTO
V centre Bratislavy sa v sobotu
16. marca 2013 uskutoční druhý ročník pochodu Bratislava
za život. Začiatok je o 15.00 h
na Hviezdoslavovom námestí.
Cieľom pochodu pri príležitosti
Dňa počatého dieťaťa je chrániť
právo na život a ctiť všetkých ľudí. Zúčastniť sa môžu všetci, ktorým život nie je ukradnutý. (mch)

DREVENÉ
ROLETY
predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy,
navíjače - obnova,
generálne opravy
Poradíme, ako zachovať
drevené rolety
pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274
E-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

V Prvej stavebnej sporiteľni nájdete úver, aký tu ešte nebol
Pre mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie bývať, je často nevyhnutné
využiť na financovanie plánov
o bývaní aj úvery. Veď pekné
a funkčné bývanie niečo stojí.
Výraznou pomocou pri financovaní vašich predstáv sú úvery z Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. O zaujímavej novinke hovoríme Ing.
Jánom Tarabom, okresným riaditeľom PSS, a. s.
Čo ponúkate tým, ktorí hľadajú
rýchle a lacné úvery na bývanie?
- Práve pre nich sme až do 31. marca
2013 pripravili mimoriadnu úverovú
akciu - úver s takou nízkou a atraktívnou úrokovou sadzbou, aká na trhu
stavebného sporenia ešte nebola.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Úver na jednotku
ku. A navyše – je fixovaná na jeden,
dva alebo až tri roky podľa rozhodnutia klienta. Po dobe fixácie sa úroková sadzba zmení na pôvodnú sadzbu
platnú v čase podania žiadosti o úver.

Oproti štandardným podmienkam je
akciová úroková sadzba nižšia až
o 4,7 %. Je to doslova úver na jednot-

Na aký účel môžno využiť tento
úver?
- Na všetko, čo súvisí s bývaním. Na
kúpu novej alebo staršej nehnuteľnosti či na jej rekonštrukciu. Od novej kuchynskej linky vrátane vstavaných spotrebičov, renovácie kúpeľne, cez výmenu okien a dverí,
zasklievanie lodžií a terás až po

opravu strechy. Úvery možno
využiť aj na financovanie plynoinštalácie, elektroinštalácie, výstavbu
kanalizácie, rekonštrukciu vykurovacích systémov. Môžete investovať
aj do zabezpečovacích zariadení,
sauny, kozubu, ale aj do čistiarní
odpadových vôd, výstavby drobnej
záhradnej architektúry. V neposlednom rade môžete úvermi zo stavebného sporenia uhradiť v iných bankách svoje záväzky súvisiace s bývaním. Výška úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou predstavuje
až 170 tisíc eur na jednu zmluvu

o stavebnom sporení, takže paleta
možností, čo výhodným úverom
budete financovať, je naozaj veľmi
pestrá.
Komu je určená akciová ponuka?
- Všetkým, ktorí chcú investovať do
svojho bývania. Tým, ktorí už majú
niečo nasporené, ale úver poskytneme aj tým, ktorí doposiaľ nesporili.
Samozrejme, v druhom prípade je
treba uzatvoriť si zmluvu o stavebnom sporení a začať sporiť.
Viac informácií získate na adresách:
 TESCO, filiálka PSS, a.s., Kamenné námestie, tel.: 02/5263 2884
 Hodžovo námestie 1/A, filiálka
PSS, a.s., tel.: 02/3810 3256

OKRES
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Ceny tepla v roku 2013
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO) každoročne schvaľuje na základe
cenových návrhov teplárenských spoločností ceny tepla pre jednotlivé subjekty.
Celý proces stanovovania cien a ich regulácia podlieha Zákonu č. 276/2001, §12 a §
14 o regulácii v sieťových odvetviach.
Bratislavská teplárenská, a. s., ako spoločnosť s dlhoročnou tradíciou sa snažila
v rámci poskytovania svojich služieb - kvalitnej dodávky tepla a teplej vody a zvyšovania spokojnosti zákazníkov zabezpečiť
čo najnižšiu cenu. Aj napriek negatívnym
faktorom, ktoré vstupujú do ceny a majú
výrazný vplyv na jej výšku.
Na rok 2013 schválil ÚRSO Bratislavskej
teplárenskej spoločnosti cenu tepla pre
domácnosti vo výške 21,0818 €/GJ. V prepočte na kWh to je 0,0759 €/ kWh.

Variabilná zložka ceny tepla
0,0423 €/kWh

Fixná zložka ceny tepla
178,0505 €/kWh
V porovnaní s ostatnými subjektmi poskytujúcimi služby v oblasti tepelnej energetiky môžeme konštatovať, že Bratislavská
teplárenská, a. s., má aj naďalej jednu
z najnižších cien pre svojich odberateľov.
Pri stanovovaní a výpočte cien tepla je
dobré vedieť, že cena sa skladá z dvoch
zložiek, a to z variabilnej a fixnej.
FIXNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA
Platba za fixnú zložku ceny tepla nie je
závislá od reálneho odberu v danom
roku. Inými slovami, cena fixnej zložky
nezávisí od toho,
či je rok teplejší
alebo chladnejší,
platby sú rovnaké.
Ide o náklady, ktoré
musí výrobca vynaložiť na to, aby bol
schopný dodávať
odberateľovi teplo
a musí ich vynaložiť bez ohľadu na
objem dodávok. Sú
to náklady súvisiace s prevádzkou tepelnotechnických zariadení, distribúcie tepla,
opráv...
Na určenie výšky a platby fixnej zložky

Bajkalská 21/A
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stanovil ÚRSO parameter, ktorý sa volá regulačný príkon. Každý zmluvný odberateľ
tepla má určený vlastný regulačný príkon,
ktorý je stanovený v kW (kilowattoch). Stanovuje sa na základe jeho odberov tepla
a je nemenný počas celého roka. K úprave
vypočítanej hodnoty regulačného príkonu
môže dôjsť na základe dohody odberateľa
a dodávateľa pred začatím ďalšieho regulačného roka z dôvodu zásadného zníženia
spotreby tepla (napr. zateplenie, vyregulovanie objektu a pod.).
VARIABILNÁ ZLOŽKA CENY TEPLA
Variabilná zložka ceny je tvorená nákladmi,
ktoré sú vynaložené na palivo (v prípade
BAT, a.s., je to zemný plyn) a elektrickú
energiu spotrebovanú na výrobu daného
množstva tepla. Odberateľ platí za skutočne odobraté množstvo tepla.
Podľa platných merných jednotiek množstvo odobratého tepla už nie je GJ, ale
kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1000
kWh = 3,6 GJ alebo 1 GJ = 277,7778 kWh.
CELKOVÁ CENA TEPLA
V predchádzajúcich obdobiach boli odberatelia zvyknutí sčítavať variabilnú a fixnú
zložku ceny tepla, aby získali celkovú cenu.
Na základe tohto kroku si ju jednoducho
vedeli porovnať s cenou z predchádzajúceho roka, prípadne s cenou iných dodávateľov. Bolo to jednoduché, pretože obe
zložky ceny tepla boli stanovené v rovnakých jednotkách (v €/GJ).
V súčasnosti nie je možné urobiť takýto
jednoduchý prepočet, lebo každá zo
zložiek ceny tepla je stanovená v iných

jednotkách. Fixná zložka ceny tepla je
stanovená v EUR/kW regulačného príkonu
a variabilná zložka ceny tepla v EUR/kWh
odobratého tepla.

829 05 Brat i s l ava

ODBERATEĽ V CENE TEPLA NEPLATÍ
 Straty na rozvodoch: Výrobca tepla
môže do svojich nákladov započítať
iba minimálnu stratu na rozvodoch,
ktorú mu určí energetická inšpekcia ako
oprávnený orgán. Všetky ostatné straty
(tzv. nadnormatívne) nie sú zahrnuté
v cene tepla a odberateľ ich neplatí.
 Neprimeraný zisk: Mnoho odberateľov
si myslí, že dodávatelia tepla dosahujú
vysoké neprimerané zisky. Táto predstava vychádza z neustáleho rastu cien
tepla v posledných rokoch. Nie je však
pravdivá. Rast ceny tepla je spôsobený rastom variabilných nákladov.
Zisk dodávateľa tepla je regulovaný.
Jeho výška sa za posledných 5 rokov
zásadne nemenila. Zisk je regulovanou
položkou a je stanovený Výnosom
ÚRSO, výrobca si nemôže stanoviť jeho
výšku ľubovoľne. Rovnako nemôže do
nákladov na výrobu tepla započítať
nadštandardné pôžitky, ako sú napríklad odmeny
štatutárnym
orgánom,
dary, príspevky
na rekreácie,
rekondičné
a ozdravné pobyty, sponzoring a podobne.
Snahou
a cieľom spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s., je prozákaznícky
prístup ku všetkým svojim odberateľom,
chcú im zabezpečovať bezporuchovú
a kvalitnú dodávku tepla a teplej vody.
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