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Staronovým
županom sa
stal Pavol Frešo

Predaj námestia
sa napokon
odkladá

BRATISLAVA
Novým predsedom samosprávy Bratislavského kraja bude
doterajší župan Pavol Frešo,
ktorý v župných voľbách kandidoval za koalíciu SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMKMKP, OKS a Strana zelených.
V druhom kole volieb získal
takmer tri štvrtiny hlasov a jednoznačne tak zvíťazil.
Volebná účasť v druhom kole dosiahla v Bratislavskom kraji 17,89
percenta. Pavol Frešo získal v
druhom kole krajských volieb 74
132 hlasov (74,24 %), jeho vyzývateľka Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) získala len 25 714
hlasov (25,75 %).
„Veľmi ma teší, že oproti župným
voľbám spred štyroch rokov sa
zvýšila moja podpora zo 61 na 74
percent hlasov. Považujem to za
kladné ohodnotenie mojej doterajšej práce, ale aj za silný záväzok pre nadchádzajúce štyri
roky,“ uviedol Pavol Frešo.
„Voliči, ktorí dali v prvom kole
hlasy Danielovi Krajcerovi, ich
tentoraz dali Pavlovi Frešovi,“
konštatovala Monika Flašíková s
tým, že oproti prvému kolu dostala o 1,5 percenta hlasov viac, aj
keď volebná účasť bola nižšia.
Frešovi a novému zastupiteľstvu
zaželala veľa dobrých rozhodnutí
pre samosprávny kraj.
Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva Bratislavského kraja bude vo švrtok 5.
decembra 2013.
(brn)

STARÉ MESTO
Vedenie mesta zatiaľ plánovaný
predaj pozemkov na Kamennom námestí odkladá. Dôvodom sú protesty verejnosti, ale
aj neochota mestských poslancov predávať námestie skôr,
ako bude známe, čo na ňom
chce investor postaviť.
V októbri riaditeľ magistrátu Rastislav Gajarský predložil mestským poslancom na schválenie
návrh na predaj mestských pozemkov na Kamennom námestí
skupine Lordship, ktorá vlastní
väčšiu časť bloku ohraničeného
ulicami Dunajská, Rajská, Špitálska a Štúrova. Po protestoch verejnosti návrh stiahol.
Ešte 21. novembra 2013 riaditeľ
kancelárie primátora Ľubomír
Andrassy tvrdil, že v januári
vedenie mesta predloží poslancom návrh na predaj alebo dlhodobý prenájom približne 3500
štvorcových metrov investorovi,
ktorý zabezpečí revitalizáciu územia. Pozemky by sa mali predať s
podmienkou, že investor urobí
architektonickú súťaž o budúcej
podobe námestia. V prípade, ak
by mesto nesúhlasilo s výsledkom
súťaže, malo by možnosť od predaja odstúpiť.
Po verejnej prezentácii urbanistickej štúdie Kamenného námestia
je však všetko inak. Mestskí
poslanci za SDKÚ-DS odkázali
primátorovi, že o predaji budú hovoriť až po skončení architektonickej súťaže.
(ado)
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V pondelok ráno uzavreli Starý most pre verejnosť a začali ho rozoberať.

Foto - Slavo Polanský

Magistrát tají aj to, čo je zverejnené
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát odmietol zverejniť cenové ponuky
ostatných účastníkov verejnej
súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie Starého mosta aj
napriek tomu, že nejde o tajné a
dôverné informácie. Od 6. novembra 2013 sú totiž všetky
cenové ponuky zverejnené v
Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania.
Hovorca magistrátu Stanislav
Ščepán pred dvoma týždňami
uviedol, že „ponuky a kalkulácie
účastníkov súťaže boli označené
ako dôverné“. Na otázku, kto označil tieto cenové ponuky a kalkulácie za dôverné, hovorca magistrátu odpovedal, že samotní
účastníci súťaže.
To však nie je pravda. Kontaktovali sme niekoľkých uchádzačov,
nikto z nich nepotvrdil slová hovorcu magistrátu, že by mali byť
ich cenové ponuky dôverné alebo
tajné. Naopak, vyjadrili počudovanie nad tým, veď pri otváraní

ponúk boli prítomní všetci účastníci súťaže a nie je preto dôvod,
aby boli utajované.
V čase, keď hovorca Ščepán tvrdil, že cenové ponuky sú dôverné
a nie je možné ich zverejniť, boli
už niekoľko dní zverejnené v
Centrálnom registri dokumentov
verejného obstarávania. Ceny sú
uvádzané s DPH:
RIZZANI DE ECCHER S.P.A.
85 790 383,14 €
Doprastav, a.s. 94 057 329,76 €
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.
77 512 082,62 €
VÁHOSTAV – SK, a.s.
118 357 502,74 €
EUROVIA SK, a.s.
70 580 170,00 €
Skanska SK a.s.
82 547 156,12 €
BÖGL a KRÝSL, k.s.
78 975 212,55 €
Grandi Lavori Fincosit S.p.A.
81 298 879,37 €
Magistrát tak pred verejnosťou
tají informácie, ktoré sú už zverejnené. Podobne tají aj projektovú

dokumentáciu, ktorú mesto nechce zverejniť s tým, že nech to
urobí zhotoviteľ stavby. Vlastníkom projektovej dokumentácie je
však mesto, ktoré si ju dalo vypracovať, a nie zhotoviteľ stavby.
V pondelok 2. decembra 2013 ráno o 8.00 h bol Starý most uzatvorený pre verejnosť. Predseda dopravnej komisie mestského zastupiteľstva Jaroslav Uhler (SDKÚDS) pri tejto príležitosti upozornil, že mesto nezverejnilo celú
zmluvu o diele, ale len jej časť.
Doteraz neboli zverejnené tieto
dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy: oznámenie
o prijatí ponuky z 18. 7. 2013, ponukový list z 20. 3. 2013, zábezpeky, všeobecné zmluvné podmienky a najmä zvláštne zmluvné
podmienky. Za súčasť zmluvy je
považovaná aj projektová dokumentácia, ktorá tiež nebola zverejnená. Podľa poslanca Uhlera je
preto zmluva neúčinná a uzatvorenie mosta a začatie stavebných
prác protiprávne.
(ado)
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Tajiť, čo má byť
a už je verejné,
je hlúposť
Priznám sa, že nerozumiem dôvodom, prečo chcú úradníci
magistrátu tajiť niečo, čo tajné
byť nemá, nemôže a už dávno
nie je. Najmä, ak ide o použitie
peňazí daňových poplatníkov, a
je jedno, či slovenských alebo
európskych. V Bratislave sa to
však stalo a nie je to, žiaľ, prvý
prípad, keď sa vedenie mesta
správa netransparentne.
Keď v lete primátor oznámil víťaza súťaže na rekonštrukciu Starého mosta, dostali sme prísľub, že
pokiaľ mu v tom nebude nič brániť, zverejní aj cenové ponuky
ostatných uchádzačov. Najskôr
sme žiadali o zverejnenie zoznamu uchádzačov. Dostali sme ho
po niekoľkých mesiacoch. Keď
sme požiadali o cenové ponuky
neúspešných uchádzačov, nedostali sme nič. Vraj je to dôverná
informácia. Obrátili sme sa na
niektorých z nich a dozvedeli sme
sa, že je to hlúposť, však na tom
predsa nie je nič tajné. Napokon,
už mesiac sú cenové ponuky všetkých uchádzačov zverejnené v
Centrálnom registri dokumentov
verejného obstarávania.
Chýbajú tam však napríklad
zvláštne zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy o diele so
zhotoviteľom rekonštrukcie Starého mosta. A chýba tam aj projektová dokumentácia.
Záhadou zostáva, čo je dôvodom
utajovania týchto informácií? Asi
neschopnosť, hlúposť alebo zlý
úmysel...
Radoslav Števčík

Ďakujeme
našim
zákazníkom
za dôveru !
AA taxi EURO
02 16 022
0903 807 022
0907 807 022
0948 807 022

www.aataxieuro.sk
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Magistrát zverejnil návrh rozpočtu
na budúci rok, bude opäť vyrovnaný
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát zverejnil 26. novembra 2013 návrh
mestského rozpočtu na roky
2014 - 2016. Návrh bežného
rozpočtu je opäť zostavený ako
prebytkový, kapitálový ako
schodkový. V konečnom súčte
má byť rozpočet mesta Bratislavy na budúci rok vyrovnaný.
Magistrát počíta na budúci rok s
prijatím nového úveru vo výške
66,878 milióna eur na splatenie
úveru od Slovenskej sporiteľne a
ČSOB. Na zníženie dlhodobého
dlhu plánuje dať 5 miliónov eur
ako splátku istiny úverov mesta.
Z predaja majetku chce mesto získať 10 miliónov eur. Už na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva 12. decembra 2013
chce napríklad magistrát navrhnúť predaj mestského podielu v

spoločnosti Slovenská plavba a
prístavy, a.s. Sedempercetný podiel chce mesto predať za 4,549
milióna eur. Zámer predať tento
obchodný podiel magistrát zverejnil 27. novembra 2013.
Magistrát v rozpočte na budúci
rok počíta napríklad aj s dotáciou
zo štátneho rozpočtu na plnenie
funkcií Bratislavy ako hlavného
mesta vo výške 6 miliónov eur. S
požiadavkou, aby mesto žiadalo
od vlády takúto účelovú dotáciu,
prišli mestskí poslanci aj v predchádzajúcich rokoch, naposledy
vlani, primátor mesta to však
odmietol urobiť.
Na výstavbu a opravy ciest chce
mesto dať na budúci rok 5,776
milióna eur, teda o štvrtinu menej
ako tento rok. Na rozvoj kamerového systému chce dať 60-tisíc
eur, čo je dvakrát toľko, ako plá-

novalo tento rok. Viac má ísť na
kultúrne podujatia, oproti plánu
na tento rok to má byť 2,5-krát
viac. Na budovanie parkovacích
miest má ísť 90-tisíc a záchytných parkovísk 78-tisíc eur.
Mesto plánuje napríklad na budúci rok znížiť výdavky na komunikáciu, marketing a cestovný ruch
o 13 percent, čo sa prejaví v znížení všetkých ukazovateľov. Nezmenený má zostať len príspevok
na podporu tzv. mestskej televízie, ktorý má byť aj na budúci rok
vo výške 270-tisíc eur. Ide o dotáciu, ktorú poskytuje mesto od
roku 2007 súkromnej TV Bratislava. Odvtedy išlo z mestského
rozpočtu na prevádzku televízie
približne 2,137 milióna eur.
Návrh mestského rozpočtu na
roky 2014 - 2016 je zverejnený na
www.bratislava.sk
(brn)

O participatívnom rozpočte mesta
nerozhodnú len Bratislavčania
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát aj tento
rok navrhuje v rámci rozpočtu
mesta vyčleniť 46-tisíc eur na
tzv. participatívny rozpočet, teda na projekty, o ktorých majú
rozhodovať Bratislavčania. Samospráva už spustila hlasovanie, umožňuje však hlasovať
komukoľvek, teda nielen Bratislavčanom.

Návrhy, ktoré získajú najväčší
počet hlasov, budú predložené
mestským poslancom a po ich
prerokovaní a schválení sa budú
môcť v roku 2014 realizovať.
Celkovo je tam 130 návrhov.
Hlasovať na webstránke mesta
www.bratislava.sk však môže
nielen každý obyvateľ Bratislavy,
ale ktokoľvek, aj tzv. cezpoľní.
Pri hlasovaní totiž treba vyplniť

len e-mailovú adresu, meno nie je
povinné, adresa trvalého bydliska
sa nevyžaduje vôbec.
Hlasovať je možné do 9. decembra 2013 do 24.00 h, už teraz je
však reprezentatívnosť a dôveryhodnosť tohto hlasovania spochybnená. Veď ktoré iné mesto
by dovolilo rozhodovať o použití
peňazí svojich daňových poplatníkov niekomu cudziemu? (ado)

BASKETBALOVEJ EXTRALIGY

Hľadá sa budúca
podoba okolia
električky
PETRŽALKA
Mesto Bratislava vyhlásilo
súťaž na urbanistické riešenie
centrálnej rozvojovej osi v
Petržalke. Súťaž má ukázať,
ako bude vyzerať územie, ktorým by mal v budúcnosti viesť
nosný systém mestskej hromadnej dopravy, tzv. petržalská električka.
Pôvodne mala pozdĺž Chorvátskeho ramena viesť aj štvorprúdová komunikácia, tá tu však po
protestoch obyvateľov viesť
nebude. So štvorprúdovkou sa
nepočíta ani v zadaní súťaže.
Existenciu iných obslužných
ciest má vygenerovať práve
urbanistická súťaž, ktorá zadefinuje aj východiská pre funkčné
využitie celého centrálneho územia Petržalky. Súťažiaci majú
určiť limity ďalšieho zastavania
územia, zachovania, resp. rozširovania zelene, prepojenia dopravných systémov a rozvoja verejnej, pešej a cyklistickej dopravy. „Od Šafárikovho námestia až
po južné mesto musí mať priestor veľmi rôznorodý, nie monotónny charakter. Toto architekti
musia vycítiť, a tak splnia podmienky súťaže,“ uviedla hlavná
mestská architektka Ingrid Konrad.
Súťažné návrhy musia byť bratislavskej samospráve odovzdané
do 31. januára 2014. Oznámenie
o pravidlách súťaže návrhov je
zverejnené na webstránke mesta,
vo vestníku verejného obstarávania a na webstránke Slovenskej komory architektov. (brn)
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Preverujú,
či sa prestavba
stanice stihne
STARÉ MESTO
Bratislavská samospráva chce
zistiť, ako dlho by mohla trvať
výstavba projektu Predstaničného námestia. Spoločnosť
Transprojekt sa k dokončeniu
projektu v roku 2016 zaviazala
v zmluve o budúcej zmluve ešte
v roku 2010. Bratislavskí poslanci však pochybujú, či investor projekt vôbec zrealizuje.
Ten tvrdí, že je pripravený.
Zrekonštruovať budovu Hlavnej
stanice, vybudovať k nej električkovú trať, obnoviť priľahlé križovatky a postaviť vedľa stanice
nákupné centrum má investor
stihnúť do konca roka 2016.
Mesto dalo vypracovať znalecký
posudok, ktorý má určiť minimálny čas potrebný na prestavbu
Hlavnej stanice a jej okolia.
„Čas postupuje a mám pocit, že
to investor nestihne. Určite existuje odborník, ktorý dokáže
povedať, že tu sú tie objekty,
ktoré boli v prílohe zmluvy o
budúcej zmluve vymenované a
na ich vybudovanie je potrebný
taký a taký čas. Vtedy môžeme
konštatovať, že to investor má
alebo nemá možnosť stihnúť,“
uviedol predseda dopravnej komisie mestského zastupiteľstva
Jozef Uhler (SDKÚ-DS). Posudok má byť hotový do konca
februára 2014.
Podľa Uhlera sa investor buď
„rozhýbe“, alebo sa bude musieť
mesto snažiť zo zmluvy nejakým
spôsobom vycúvať. Jednostranne
vypovedať zmluvu však možné
nie je. Vypovedať zmluvu by bolo
možné napríklad vtedy, ak by
Transprojekt nestihol do termínu
odovzdať mestu skolaudované
stavebné pozemky a plánované
investície.
Konateľ Transprojektu Igor Ballo
sa bráni, že predstavil zahraničných partnerov, ktorí sa budú spolupodieľať na prestavbe stanice, a
svetová poradenská spoločnosť
Savills potvrdila hodnovernosť
realizácie projektu. Ballo tiež pripomína, že do projektovej dokumentácie už firma vložila 16miliónov eur a spoločnosť podala
aj prvé žiadosti o stavebné povolenia.
(mch)
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Pozostatky lavičiek v okolí Mosta
SNP zostanú rozhádzané naďalej
STARÉ MESTO
Pod Mostom SNP na staromestskej strane hneď za nástupišťami autobusov mestskej
hromadnej dopravy sa už roky
nachádzajú opustené, schátralé
kvádre betónu. Ide o pozostatky lavičiek, ktoré nepridávajú
na kráse centru mesta. Ani
tento rok však nejde o prioritu
mesta napraviť to.
Priestor vedľa Mosta SNP za
nástupišťami mestskej hromadnej
dopravy spravuje bratislavský
magistrát. „Kvádre sú pozostatkami lavičiek, ktoré boli v minulosti pravidelným terčom vandalov,
ktorí ich poškodzovali,“ uviedol
hovorca bratislavského magistrátu Stanislav Ščepán. Dodal, že
mesto môže poškodené miesta
riešiť len v rámci svojich ekonomických možností. „Výhľadovo
môže mesto priestor zrekonštruovať alebo kvádre odstrániť, ale
vlani a ani v tomto roku nebol
uvedený priestor zaradený medzi
priority mesta,“ uviedol.

Tento priestor však trápi aj mestskú časť Staré Mesto, ktorá podporuje myšlienku Občianskeho
združenia Kontakt, ktoré by tam v
rámci svojho projektu chcelo v
budúcnosti umiestniť kontajnery
s rôznym zameraním. „Cieľom
projektu je oživiť tento priestor,
pritiahnuť sem ľudí a spraviť z
neho kultúrne miesto,“ uviedla
hovorkyňa Starého Mesta Alexandra Obuchová. Staré Mesto
spolupracovalo s Kontaktom na
podobnom projekte na Šafáriko-

vom námestí, na ktorom sú dnes
tri kontajnery - galéria Space,
kontajner Cyklokoalície a detské
ihrisko. Na jar by mali na Šafárikovom námestí pribudnúť ešte
kontajnery s kaviarňou a dizajnshopom a pribudne aj pódium,
posedenie či verejné toalety. „V
podobnom duchu, ale vo väčšom,
sa má niesť aj projekt na priestore
pod Mostom SNP, na ktorom
občianske združenie naďalej pracuje,“ uviedla Obuchová. (mch)
Foto - Michal Milata

Vodári naraz
rekonštruujú
dve čistiarne
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., začala v novembri
rekonštruovať dve najväčšie
čistiarne odpadových vôd na
Slovensku - čistiarne vo Vrakuni a v Petržalke. Obe sú rekonštruované za plnej prevádzky,
náklady dosiahnu takmer 29
miliónov eur, rekonštrukcia
potrvá do marca 2015.
Rekonštrukcia oboch čistiarní vychádza zo záväzku Slovenska pri
vstupe do Európskej únie, že zastaví vypúšťanie anorganických
živín (fosfor a dusík) do Dunaja.
Bratislava totiž od roku 2010
nespĺňa európske limity na kvalitu vody. Rekonštrukcia je z veľkej
časti financovaná z eurofondov.
„Rekonštrukcia je súčasťou veľkého projektu Odkanalizovanie
podunajskej časti bratislavského
regiónu. Po jeho skončení budú
obyvatelia žiť v lepšom životnom
prostredí. Zvýši sa tiež kvalita pitnej vody na Žitnom ostrove i v
Dunaji,“ uviedol minister životného prostredia Peter Žiga.
Čistiareň vo Vrakuni má kapacitu
pre milión ľudí. Bola postavená v
70. a 80. rokoch minulého storočia a slúži obyvateľom na ľavom
brehu Dunaja. Okrem rekonštrukcie technologických zariadení a
nádrží pribudnú aj nové objekty.
Čistiareň v Petržalke bola vybudovaná v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo na prelome 80. a
90. rokov. Má kapacitu pre 480tisíc obyvateľov a čistí aj odpadové vody z piatich rakúskych obcí.
Rekonštrukciou sa zníži kapacita
petržalskej čistiarne pre 200-tisíc
a vrakunskej pre 600-tisíc obyvateľov, ale výrazne sa zvýši kvalita
vody. Nová kapacita má byť
postačujúca na najbližších 30
rokov.
(brn)
www.prestahujeme.to
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Na väčšinu
perónov len
po schodoch
LIST ČITATEĽA
Hlavná železničná stanica v
Bratislave prešla rekonštrukciou nástupíšť a trolejových
vedení, ale v 21. storočí sa
úplne zabudlo na starších ľudí, vozičkárov, na ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, rodičov s malými deťmi
atď.
Presúvanie sa na Hlavnej stanici
Bratislava na peróny 2, 3, 4, 5 je
po schodoch. Výťahy Hlavná
stanica má, ale už zastaralé a
nefunkčné. Prečo sa nemôžu výťahy k nástupištiam zrenovovať
tak, aby slúžili občanom, ktorí
využívajú Hlavnú stanicu na
svoje presuny?
Na železničnej stanici Trnava rekonštruovali vestibul a nachádzajú sa tam výťah pre ľudí,
eskalátory a budú tu po modernizácii aj výťahy k 1. a 2. nástupišťu. Prečo nemôže vyzerať takto
aj bratislavská Hlavná stanica?
Z rozhlasu sa na bratislavskej
Hlavnej stanici dozvedáme, že
,,vo vlaku je radený vozeň pre
imobilných ľudí so zdvíhacou
plošinou.“ Je to tvrdý výsmech
pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. Napríklad na viedenskej stanici sú eskalátory,
výťahy aj pohyblivý chodník.
Nie je pre hlavné mesto Bratislava hanbou, že nemá zmodernizovanú Hlavnú stanicu tak, ako
je napríklad petržalská stanica?
Nemala by byť hlavná stanica
excelentná a vstupnou bránou do
hlavného mesta? Čo vy na to?
Matúš Chromek, Bratislava

Staviate dom?
Lacné, ale hlavne zdravé
kúrenie, Vám ponúka
vyučený kachliar
s 21-ročnou praxou.
Konzultácie zadarmo!

KOZUBY, KACHĽOVÉ
PECE, SPORÁKY
Žatevná 14, 841 01 BRATISLAVA
Tel: 0905 655 488
juko@kozuby-juko.sk
www.kozuby-juko.sk
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Kvalita vianočných trhov nestúpa
Každoročne venujeme jedno
hodnotenie vianočným trhom
na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Aj tento rok sme
prešli oba trhy, stihli sme
navštíviť aj viedenské, takže
môžeme porovnávať. Žiaľ,
kvalita bratislavských trhov nestúpa, v niektorých smeroch
klesá. Zo strany staromestskej
samosprávy vidieť na Hviezdoslavovom námestí snahu vylepšovať ponuku služieb, niekedy
to vyjde, inokedy to ostane na
polceste.
Poďme však po poriadku. Na
Hlavnom námestí je tento rok menej stánkov. Dôvodom je skrátenie lehoty na podanie prihlášok,
čo asi štvrtina trhovníkov nepredpokladala a tak sa nestihli prihlásiť. Naopak, niektorí trhovníci
majú dva či tri stánky. Takto asi
podľa organizátorov malo byť.
Trhovníci ponúkajú spravidla to
isté - kým pred dvoma rokmi boli
zemiakové placky z hrubo strúhaných zemiakov len v jednom
stánku na Hviezdoslavovom námestí, ostatní to odkukali a tieto
superplacky teraz ponúkajú takmer v každom stánku. Stoja spravidla 3,50 €.

Priznávame, že stánkarov z Hronského Beňadiku v rohu Hviezdoslavovho námestia sme si obľúbili - každý rok prídu s niečím novým. Najskôr to boli zemiakové
placky, vlani huspenina, tento rok
to sú párance - ručne ťahané rezance na slano aj na sladko (3,00
€). Porcia to síce nie obrovská, ale
jedlo je to originálne a chutné.
Aj tento rok sme márne hľadali na
trhoch skutočný gril. Všetky stánky síce ponúkajú cigánsku pečienku na grile, vo väčšine prípadov však ide o mäso smažené v
prepálenom oleji. Len niektoré
stánky pečú mäso na železnej
platni, na uhlí negriluje nikto.
Po vlaňajšom úspechu teraz ponúkajú zemiaky z panvice dva
stánky na Hlavnom námestí. Opekané zemiaky s cibuľou a slaninkou (2,50 €) majú nestálu kvalitu
- závisí to od šťastia, v akej fáze
opekania sa nachádzajú. Mali
sme ich perfektne opečené, ale aj
polosurové.
Ponuka horúcich nápojov sa opäť
rozšírili - okrem punču a vareného vína tu ponúkajú aj rôzne ich

variácie, medovinu, či hriatô.
Varené biele víno vyjde na 1,00 až
1,20 €, červené aj na 1,30 €.
Podľa dĺžky radov dávajú návštevníci prednosť lacnému vínu,
našim favoritom je Víno Fiala na
Hviezdoslavovom námestí, ktorý
ponúka biele víno za 1,20 €, ružové a červené za 1,30 €.
Keď sme pri víne, treba povedať,
že pôžitok z pitia môže pokaziť aj
nevhodný plastový pohár. Takých
je tu dosť. Staré Mesto síce ponúka keramické hrnčeky, nemožno
ich však vrátiť ako vo Viedni, tu
sa dajú len kúpiť (2,00 €).
Vianočnú atmosféru trhov ruší
hlasná reprodukovaná hudba, necitlivá reklama dílera áut a nepraktické igelitové vrecia na odpad. To sa fakt nenájde nikto, kto
by sa išiel pozrieť do Viedne, ako
tam vedia naaranžovať obyčajné
100-litrové odpadové nádoby?
V prvých dňoch sa návštevníci trhov sťažovali, že trhovníci nedávajú pokladničné bločky. Magistrát sľúbil urobiť nápravu, nám
však U Maťa na Hlavnom námestí nedali blok ani po týždni. Vraj
nedal som vám? Veru nedal.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

V ázijských kuchyniach našli bacily
V prvej polovici októbra skontrolovali hygienici 193 ázijských reštaurácií, resp. reštaurácií s ázijskou kuchyňou na
celom Slovensku. Najviac reštaurácií bolo skontrolovaných v
Bratislavskom kraji (39), z toho
v 16 boli zistené nedostatky.
Oproti vlaňajšej kontrole, keď
boli nedostatky v 31 prevádzkach, dopadli bratislavské reštaurácie lepšie.
V Čínskej reštaurácii VEŽA na
Františkánskom námestí pracovníci Úradu verejného zdravotníctva zistli nevyhovujúce skladovanie, znečistené chladiace zariadenie a nevykonávanie evidencie
teplôt v chladiacich a mraziacich
zariadeniach.
V Ázijskom bistre PANDA v OC
TESCO Lamač okrem iného
nebolo zabezpečené oddelené
skladovanie surovín hotových
jedál a polotovarov, svojvoľné
zmrazovanie obaľovaných syrov,
omáčok a mäsa, ako aj hrubé zne-

čistenie všetkých priestorov prevádzky.
V Auparku v prevádzkach Sunshine ázijské opekané špeciality a
Asian Restaurant Sunshine zistili
hygienici zo sterov pracovného
odevu pracovníkov prítomnosť
bacilu Staphylococcus Aureus
(zlatý stafylokok).
V Ázijskom bistre PANDA na
Dostojevského rade objavili hygienici tovar po dátume trvanlivosti, zistili svojvoľné zmrazovanie mäsa a neboli k nahliadnutiu
doklady o nadobudnutí tovaru.
V ASIAN Restaurant na Ivánskej ceste nemal jeden pracovník doklad o odbornej spôsobilosti, zistili tu porušenie mraziaceho reťazca u mäsa voľne uloženého pri izbovej teplote a
nevyhovujúce skladovanie čerstvého mäsa v poškodených
obaloch. Uvarené mäso a rezan-

ce tu navyše nevhodne odkladali v úseku umývania kuchynského riadu.
V Ázijskom bistre HANOI na
Saratovskej ulici zase nebolo
zabezpečené oddelené skladovanie surovín, hotových jedál a
polotovarov, ako aj skladovanie
zeleniny v neúčelových priestoroch v predsieni WC.
V sieti hygienickej kontroly
uviazla aj prémiová reštaurácia
FOU ZOO na Ševčenkovej ulici,
kde pri kontrole našli dve nevyhovujúce vzorky pokrmov sushi,
ktoré obsahovali nadlimitné
množstvo koagulázopozitívnych
stafylokokov.
Pri kontrolách bolo na celom Slovensku uložených 81 blokových
pokút v celkovej výške 5402 eur,
z toho v Bratislavskom kraji bolo
udelených 8 blokových pokút vo
výške 950 eur.
Marián Brezňanský
(Spracované z podkladov Úradu
verejného zdravotníctva SR)

Zastávku síce
posunili, ale
bez prístreška
LIST ČITATEĽA
V poslednom čísle Bratislavských novín bol uverejnený článok o Zelenej kocke na Hodžovom námestí. Keďže bývam v
Starom Meste a uvedenú stavbu sledujem naozaj s veľkou
nevôľou, tak mám k uvedenému problému pripomienky.
Po prvé, tá stavba tam vôbec
nemala existovať - je to hanba a
bude strašiť ďalšie generácie,
zakryl sa výhľad na námestie,
ktoré je, aké je, ale určite patrí ku
koloritu mesta. Kto za toto nesie
zodpovednosť?
Po druhé, ako sa môže skolaudovať takáto stavba? Nazýva sa zelená kocka. Kto zaručí, že zelenou
aj bude?
Po tretie, nie je pravda, že bola
posunutá zástavka aj s prístreškom. Upozornila som pani starostku, že prístrešok chýba,
posunula problém na pracovníčku a tým bola vec vybavená.
Prístrešok tam nebol celé roky a
v mraze, daždi, snehu a fujavici
(minulú zimu jej bolo dosť)
sme stáli na zástavke bez akejkoľvek ochrany.
Marika Bukovčanová,
Staré Mesto

Predať námestie
je naozaj
„skvelý nápad“
LIST ČITATEĽA
Neviem pochopiť konanie vysokého mestského úradníka, ako
prišiel na takýto „skvelý nápad“ a za 1 785 578 eur predať
mestské pozemky na Kamennom námestí súkromnému investorovi na výstavbu, a tým
vylepšiť zlú finančnú situáciu
mesta. Dúfam, že to pán riaditeľ magistrátu nemyslí vážne.
To je, akoby potreboval zrekonštruovať byt alebo dom, ale nemal
by dosť finančných prostriedkov,
preto by dodávateľovi predal byt
a po skončení by nebýval vo
vlastnom, ale v prenajatom a hrozilo by mu, že bude pri ďalšom
používaní bytu odkázaný len na
dobrú vôľu dodávateľa.
Vladimír Haviar, Karlova Ves
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Vianočnými
stromčekmi sú
v centre jedle
STARÉ MESTO
S týždenným predstihom pred
začiatkom adventného obdobia rozvietili samosprávy mesta Bratislavy a mestskej časti
Staré Mesto vianočné stromčeky na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. V oboch prípadoch ide o jedle, tá na Hlavnom má 14 metrov, staromestská jedľa na Hviezdoslavovom námestí je o dva metre
vyššia.
Po minulé roky zvykli vianočné
stromčeky darovať bratislavskej
samospráve občania. Zväčša išlo
o stromy, ktoré im v záhradách
poriadne vyrástli a radi by sa ich
zbavili. Tento rok si magistrát
objednal jedľu bielu u Mestských lesov v Bratislave. Má 14
metrov, približne 40 rokov a dodalo ju Lesné spoločenstvo majiteľov urbára a Lesné spoločenstvo v Lamači.
Staromestská jedľa strieborná na
Hviezdoslavovom námestí má
16 metrov a takmer 40 rokov.
Vianočný stromček je súčasťou
verejného klziska, ktoré bude na
námestí až do začiatku marca.
Vianočné stromčeky rozsvietili aj
v ostatných mestských častiach.
Ide spravidla o stromy, ktoré
rastú pred budovami miestnych
úradov alebo na centrálnych priestranstvách. Napríklad v bratislavskom Novom Meste v pondelok 2. decembra 2013 rozsvietili vianočný stromček pred
miestnym úradom na Junáckej
ulici. Je to borovica, ktorá tu rastie už desiatky rokov.
(mch)

Bratislavský magistrát dáva ročne
súkromnej televízii státisíce eur
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva začala od januára 2011, keď sa primátor Milan Ftáčnik ujal funkcie, výrazne šetriť na údržbe
mesta - znížila výdavky na čistenie ulicí, starostlivosť o zeleň,
obmedzila opravy ciest, zastavila investície do rozvoja mesta.
Na podporu tzv. mestskej televízie, ktorou je súkromná Televízia Bratislava, prevádzkovaná spoločnosťou City TV, s.r.o.,
však magistrát naďalej dáva
státisíce eur ročne.
Od nástupu primátora Ftáčnika
(január 2011 až december 2013)
je to už 869,78 tisíc eur, za jeho
celé štvorročné obdobie to má byť
1,14018 milióna eur. Teda viac,
ako malo mesto tento rok plánované na opravu výtlkov.
ZAČALO SA TO
ZA ĎURKOVSKÉHO
Štedrá finančná podpora súkromnej televízie, ktorá sa pre nízku
sledovanosť neobjavuje v žiadnych relevantných prieskumoch
sledovanosti, sa začala na začiatku druhého funkčného obdobia
bývalého primátora Andreja Ďurkovského. Koncom roka 2006 po
komunálnych voľbách podpísalo
mesto so spoločnosťou City TV
zmluvu, na základe ktorej mesto
platilo prevádzkovateľovi súkromnej televízie mesačne 648tisíc korún bez DPH za výrobu
televíznych programov a odvysielanie v TV Bratislava. Už o osem
mesiacov neskôr sa táto suma
zvýšila o vyše 50-tisíc korún na
672 269 korún mesačne. Za prvý
rok tak mesto zaplatilo novej tele-

ÁTY
KAB 0 €
OD 5
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

6

vízii 7 873 076 korún bez DPH. S
19% DPH to predstavovalo 9 368
960,44, teda skoro 10 miliónov
korún ročne. Kontaktnou osobou
mesta Bratislavy bola vtedajšia
hovorkyňa primátora Eva Chudinová, ktorá už od 22. septembra
2005 sedela v dozornej rade City
TV, s.r.o.
Inými slovami, primátor v decembri 2006 podpísal štedrú
zmluvu so súkromnou spoločnosťou, v orgánoch ktorej sedela od
septembra 2009, teda vyše roka,
jeho hovorkyňa. Klauzula o kontaktnej osobe Eve Chudinovej vypadla zo zmluvy podpisom dodatku č. 2 z októbra 2010, niekoľko
mesiacov po tom, ako sa stala hovorkyňou ministra kultúry. V dozornej rade City TV sedela naďalej a sedí v nej aj dnes. Od februára 2012 už bývalá hovorkyňa pracuje pre TV Bratislava aj oficiálne
- ako marketingová a PR konzultantka.
POKRAČUJE TO
AJ ZA FTÁČNIKA
V nasledujúcich rokoch platil magistrát súkromnej televízii 318
700 eur ročne, naposledy v prvom
roku primátorovania Milana Ftáčnika. V roku 2012 sa šetrenie
mesta prejavilo aj na znížení príspevku mesta TV Bratislava na
280 080 eur ročne (mínus 12%).
Vlani, keď pre škrty v mestskom
rozpočte bola ohrozená prevádzka Múzea mesta Bratislavy a Galéria mesta Bratislavy, dotáciu
mesta pre súkromnú televíziu znížili na 270 400 eur. Celkovo dostala City TV z mestského rozpočtu od februára 2007 do konca

roka 2013 až 2 137 270 eur. Podľa návrhu mestského rozpočtu na
roky 2014 - 2016 plánuje magistrát dávať súkromnej televízii
ďalej 270 400 eur ročne.
Už pred dvoma rokmi sa objavil
na rokovaní mestského zastupiteľstva návrh, aby príspevok pre
tzv. mestskú televíziu mesto primerane rozdelilo aj pre ďalšie regionálne médiá, ktoré rovnako informujú o práci samosprávy mesta. Návrh nenašiel podporu v najvyššom vedení mesta. Rovnako
neuspel ani pokus Západoslovenskej televízie odhryznúť si z tohto
mestského televízneho koláča.
Paušálny príspevok mesta okrem
City TV, s.r.o., pre TV Bratislava,
dostáva aj spoločnosť STAR Production, s.r.o., pre časopisy Metropola, Slovenka, Star a ďalšie
tituly vo výške 12-tisíc eur ročne.
Príspevok pre mestskú televíziu
má však ako jediný samostatný
podprogram rozpočtu mesta.
KEDY SA SKONČI
TOTO PLYTVANIE?
O vyjadrenie k efektívnosti príspevku pre mestskú televíziu sme
koncom minulého týždňa požiadali primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý s podporou Smer-SD).
Jeho vyjadrenie sa nám zatiaľ získať nepodarilo. Môže sa vyjadriť
už na decembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva pri prerokovaní návrhu mestského rozpočtu na budúci rok, ktorý predkladá bratislavským poslancom.
Vyjadrenie pána primátora prinesieme v najbližšom vydaní Bratislavských novín.
Radoslav Števčík

Náležitosti
závetu a dedenie
zo závetu
Závet je listinou, na základe
ktorej bude v dedičskom konaní rozdelený majetok závetcu
po jeho smrti. Pre platnosť
závetu je však potrebné, aby po
obsahovej a formálnej stránke
spĺňal zákonné náležitosti.
V prvom rade treba poznamenať,
že ak má závetca neopomenuteľných dedičov, teda dedičov, ktorí
nemôžu byť ukrátení o ich zákonný podiel (deti), a v závete ich
nespomenie, táto časť závetu je
neplatná a vyššie uvedení neopomenuteľní dedičia zdedia podiel,
ktorý im priznáva zákon. Jediná
výnimka z tohto pravidla je, ak
boli títo dedičia vydedení.
Závet musí byť urobený slobodne
a vážne a osobou, ktorá má na spísanie závetu právnu spôsobilosť.
Závet musí byť vyhotovený v písomnej forme, a to buď vlastnou
rukou, na stroji alebo na počítači,
alebo spísaný u notára do zápisnice. Vlastnoručný závet musí byť
celý napísaný vlastnou rukou,
musí byť podpísaný a musí v ňom
byť deň, mesiac a rok, kedy ho
závetca podpísal. Pri závete napísanom na počítači je vyžadovaná
prítomnosť dvoch svedkov, pred
ktorými závetca výslovne prejaví,
že listina obsahuje jeho poslednú
vôľu. Svedkovia musia závet
podpísať a tento musí obsahovať
aj ich údaje. Nesmie chýbať deň,
mesiac a rok podpisu. Závet do
zápisnice spíše akýkoľvek notársky úrad a takýto závet sa uloží v
Notárskom centrálnom registri
závetov. Je teda zaručené, že sa
objaví pri prerokúvaní dedičstva,
pretože súd je povinný register
sledovať. Ak je závet v registri,
pozostalým nepomôže, ak ho
zamlčia. To však nemusí byť pravidlom vtedy, keď závetca závet
napísal a uložil doma.
Závetca v závete musí určiť rozsah majetku a okruh dedičov, ktorým tento majetok pre prípad jeho
smrti odkáže. Nesmie byť podmienený a je možné ho kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723
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Župná jeseň vyvrcholí už tradične zabíjačkou
206x132.indd 1

Po troch mesiacoch, počas ktorých žil
podujatiami celý Bratislavský kraj,
vyvrcholí Župná jeseň v sobotu 14.
decembra Župnou zabíjačkou. Tá sa
bude tento rok konať v bratislavskom Fresh Markete.
„Tretí ročník jesene plnej zážitkov sa
chýli ku koncu a ja rád konštatujem, že
aj tento raz bola Župná jeseň úspešnou
akciou. Obyvatelia kraja aj jeho
návštevníci spoznali regionálne tradície a špeciality. Bratislavská župa má
ľuďom čo ponúknuť a aj vďaka Župnej jeseni je atraktívnou turistickou
destináciou,“ povedal predseda BSK
Pavol Frešo.
Župná zabíjačka sa v bratislavskej farmárskej tržnici Fresh Market začne o
deviatej ráno, potrvá do piatej popoludní.
Na výnimočnom podujatí bude možné
ochutnať pravé zabíjačkové a vianočné
špeciality, ale aj regionálne dobroty:
huby, med, medovinu či víno. Na predaj
budú aj remeselné výrobky. Aj tento rok
sa na akcii predvedú študenti zo škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí
budú prezentovať svoje výrobky a vlastnoručne pripravené špeciality.
V Bratislavskom kraji boli od začiatku
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jesene viaceré vinobrania či hody, na
začiatku októbra obyvatelia regiónu aj
jeho návštevníci ochutnali kapustu na už
tradičnom Dni zelá v Stupave, púšťali

šarkany na Župnej šarkaniáde vo Vajnoroch a na Jablkovom hodovaní vo viacerých obciach župy si pochutnali na špecialitách z jabĺk.

V polovici novembra sa milovníci vína
prešli po pivniciach Malokarpatskej vínnej cesty a počas celej jesene sa gurmáni

tešili zo sezóny husacích špecialít.

BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2013

Napriek zákazu
sa alkohol pije
aj pri školách
BRATISLAVA
Nielen predaj, ale aj pitie alkoholických nápojov je v školách
a školských zariadeniach a do
100 metrov od nich zakázané.
Realita však býva často iná.
Najmä mladí Bratislavčania
počas piatkových a sobotných
večerov využívajú areály a
okolie škôl na pitie alkoholu.
Mestskí policajti tento rok riešili na verejných priestranstvách, školských dvoroch a
ihriskách vyše 2,5-tisíc porušení tohto zákazu.
V Bratislave od tohto roka platí
všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré upravuje podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a
na iných verejne prístupných
miestach, vrátane škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov. Niektoré mestské časti majú aj vlastné nariadenia. „Aj v nich sa zakazuje konzumácia alkoholických nápojov
v školských zariadeniach,“ uviedol hovorca mestskej polície
Peter Pleva.
Za pitie alkoholu na školskom
pozemku alebo v okolí do 100
metrov hrozí pokuta 33 eur. Primátor môže právnickej osobe,
ktorá toto nariadenie poruší, uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.
Podľa hovorcu bratislavskej
mestskej polície tento rok riešili
2574 prípadov konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách, teda aj na školských dvoroch a ihriskách.
(mch)
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Magistrát povolil herňu pri centre,
kde liečia chorobnú závislosť od hry
RUŽINOV
Na rozhraní ulíc Prievozská a
Gagarinova vyrástla nová herňa Merkur, ktorá nahradila
predajňu a požičovňu áut. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa
nenachádzala takmer pod oknami Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici, kde liečia aj chorobnú závislosť od hry - gamblerstvo. Licenciu na prevádzku herne vydal magistrát, ktorý tvrdí, že
podľa zákona tak musel urobiť.
Na vine je vraj mestská časť
Ružinov, tá však tvrdí, že vzniku herne nemá ako zabrániť.
Proti herni pri liečebni sa spustila
petícia. „Hoci herne ako také majú málokedy pozitívny vplyv na
život na sídlisku, v tomto prípade
je situácia o to horšia, že herňa sa
nachádza hneď vedľa budovy
Centra pre liečbu drogových závislostí s celomestským významom, pričom jednou z liečených
diagnóz v tomto centre je gam-

blerstvo,“ uvádza sa v petícii proti
zrušeniu povolenia pre herňu a
vyvodenie zodpovednosti voči
osobám, ktoré to dopustili.
Bratislavský magistrát tvrdí, že
licenciu musel vydať v zmysle
zákona o hazardných hrách. „Ide
o obligatórne ustanovenie zákona, čo znamená, že hlavné mesto
je povinné žiadateľovi individuálnu licenciu udeliť,“ uviedol
hovorca magistrátu Stanislav
Ščepán. Dodáva, že ak by zákonodarca zmenil pravidlá, mesto
by malo voľnejšie ruky pri udeľovaní licencií. Licenciu udeľuje
mesto na jeden rok. „Otázkou v
prípade herne oproti centru drogových závislostí ostáva, prečo
stavebný úrad mestskej časti
Ružinov povolil zmenu priestorov na herňu. Stále má mestská
časť Ružinov možnosť časovo
obmedziť prevádzku herne len do
21.00 hodiny,“ uviedol hovorca
magistrátu.
Hovorkyňa mestskej časti Ruži-

nov Miroslava Štrosová tvrdenie
mesta odmieta. „Je to rovnaké,
ako keď mesto vydá súhlasné stanovisko s výstavbou domu a potom bude tvrdiť, že mestská časť
má stavbe zabrániť. Príkladom je
výstavba bytového domu na Peterskej ulici. Na začiatku volebného obdobia primátor Ftáčnik sľúbil, že pri vydávaní záväzných
stanovísk bude mesto brať do
úvahy stanoviská mestských častí, to však nerobí,“ uviedla.
Starosta Ružinova Dušan Pekár
interpeloval primátora 24. októbra 2013, aby vysvetlil dôvod rozhodnutia o udelení licencie pre
prevádzku herne Merkur, ktorá je
umiestnená oproti centru pre liečbu drogových závislostí, ktorá má
na priečelí napísané, že tu liečime
závislosti od alkoholu, tabaku,
drog, gamblerstva.“ Mesto sa
bráni zákonom, ktorý mu nariaďuje licenciu vydať. Zákon je
zákon a zdravý úsudok musí ísť
bokom.
(mch)

Vianočné trhy na neďalekom zámku
Schloss Hof sú vo viedenskom štýle
BRATISLAVA
Na rakúskom zámku Schloss
Hof, ktorý je vzdialený od Bratislavy len 30 km, sú aj tento
rok víkendové vianočné trhy.
Kto pozná ponuku, kvalitu a
atmosféru tých viedenských,
bude milo prekvapený, že presne to isté nájde aj v Schloss
Hofe. Tu je navyše možnosť
prehliadky zámku a areálu s
množstvom zvierat.

V areáli zámku Schloss Hoff je
stodvadsať stánkov s vianočným
sortimentom a gastronomickou
ponukou. Vo väčšine stánkov sa
dá dohovoriť po slovensky alebo
česky. Nechýba vianočný stromček a jasličky so živými zvieratami, ktoré môžu návštevníci aj
pohladkať. Pre najmenších je pripravený program v detskej dielni.
Do Schloss Hofu sa oplatí cestovať autobusom Slovak Lines,

keďže v cene cestovného je aj
vstupné na trhy a prehliadku zámku. Autobus odchádza z Bratislavy každú sobotu a nedeľu o 13.30
h, odchod zo Schloss Hofu je o
18.10 h.
Počas adventných víkendov sú na
zámku prehliadky v slovenskom
jazyku, v slávnostnej sieni barokového zámku tu každú sobotu o
17.00 h hrá Marchfeldská filharmónia.
(lin)

O športparku
Novomešťania
zatiaľ diskutujú
NOVÉ MESTO
V Novom Meste bola už druhá
verejná diskusia samosprávy s
občanmi o vybudovaní športového parku na mieste bývalého
cyklistického štadióna na Tehelnom poli. Velodróm zbúrali
počas rekonštrukcie Zimného
štadióna Ondreja Nepelu a zostala tu prázdna jama.
„Našou snahou je osloviť čo najširšie spektrum miestnych obyvateľov i ľudí celého mesta a predovšetkým tých, ktorí by mali záujem priestor vlastnými iniciatívami spolu s mestskou časťou rozvíjať,“ uviedol hovorca novomestskej samosprávy Marek Tettinger.
Mestská časť sa snaží zapojiť do
rozhodovania o budúcej podobe
pozemku ľudí dotazníkom, na
spoluprácu prizvali aj študentov
Fakulty architektúry STU. Samospráva pripravuje aj tretie stretnutie s verejnosťou.
Od prvej diskusie sa požiadavky
ľudí nezmenili. „Sú za vytvorenie
parku s bohatou zeleňou, priestormi na aktívny oddych a šport,
miesto pre širokú verejnosť, kde
sa budú stretávať viaceré generácie, a radi by nadviazali na tradíciu a myšlienky Tehelného poľa
ako lokality so silnou športovou
tradíciou, identitou a celomestským významom,“ uviedol Tettinger.
Podmienky a koncept revitalizácie by mali byť spracované v
prvej tretine roku 2014. Následne
sa vypracuje architektonický projekt. Po vydaní povolení sa bude
môcť začať s výstavbou. (mch)

SġAHOVANIE DREVENÉ
S VÁŠĕOU

ROLETY

predokenné
ESLINGERKY

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

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE,
TREZORY, DOPRAVA
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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
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Pavol Frešo: Dňom volieb sa pre mňa
skončil boj v straníckych tričkách
BRATISLAVA
Víťazom župných volieb v Bratislavskom kraji sa stal Pavol
Frešo a koalícia siedmich strán,
ktorá ho podporovala. Nielenže
Frešo obhájil kreslo župana,
jeho koalícia obsadila 34 zo 44
kresiel v krajskom zastupiteľstve. O výsledkoch volieb a
predsavzatiach do nadchádzajúceho volebného obdobia sme
sa pozhovárali s predsedom
Bratislavského samosprávneho
kraja Pavlom FREŠOM
(SDKÚ-DS).
~ ~ ~
Skúste zhodnotiť výsledok volieb v Bratislavskom kraji.
- Najskôr by som sa rád poďakoval každej voličke a každému voličovi, ktorí prišli voliť. Samozrejme osobitne sa chcem poďakovať
tým, ktorí dali hlas kandidátom na
poslancov za našu volebnú koalíciu, alebo aj mne osobne, či už v
prvom, ale aj v druhom kole volieb župana. Tých 74 132 hlasov,
ktoré som získal v druhom kole,
je rekord nielen týchto župných
volieb v rámci Slovenska, ale je to
aj najviac hlasov, ktoré kedy
dostal kandidát na župana v Bratislavskom kraji. Veľmi ma teší, že
sa oproti župným voľbám spred
štyroch rokov, zvýšila moja podpora zo 61 na 74 percent hlasov.
Považujem to za kladné ohodnotenie mojej doterajšej práce, ale aj
za silný záväzok a mandát pre
nadchádzajúce štyri roky, aby
sme urobili pre Bratislavský kraj a
jeho obyvateľov ešte viac ako v
uplynulom volebnom období.
Chcem zdôrazniť, že dňom volieb
sa pre mňa skončil boj v straníckych tričkách. Chcem, aby táto
župná samospráva poctivo zastupovala záujmy všetkých 613-tisíc
ľudí, ktorí tu majú trvalé bydlisko,
ale aj tých státisícov ľudí, ktorí tu
pracujú a žijú. Každý sa o nás môže oprieť a musí vedieť, že budeme brániť jeho záujmy bez ohľadu na to, či bol voliť, alebo nie, či
volil našu koalíciu, alebo iných
kandidátov. Berieme svoj mandát
viac občiansky ako stranícky.
Prevláda názor, že úspech Freša
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a jeho volebnej koalície bol
najmä protestom bratislavských voličov proti politike vlády Smeru-SD. Aký vplyv na výsledok župných volieb mala
podľa vás celoštátna politika?
- Vo volebnej kampani sme voličom ukázali, čo sme urobili a
ponúkli, v čom chceme pokračovať. Nevenovali sme sa protikandidátom, nevyjadrovali sme sa k
veľkej politike. Prezentovali sme,
že sa sedem strán vedelo dohodnúť, že máme spoločný program.
Domnievam sa, že jadro nášho
úspechu bolo v doterajších
výsledkoch našej župnej práce, aj
keď nevylučujem, že niektorí
voliči mohli byť motivovaní aj
celoštátnou politikou.
V krajskom zastupiteľstve má
síce vaša koalícia drvivú väčšinu, SDKÚ-DS, ktorej ste aj
predsedom, však získala len 6
poslaneckých mandátov. Aj
keď opozičný Smer-SD má jedného poslanca, nebude sa vám
spravovať župa ťažšie v takom
pestrom straníckom zložení?
- Na post bratislavského župana
som nekandidoval s tým, že tu
chcem zastupovať len SDKÚDS. Práve naopak, povedal som,
že kandidujem za sedemčlennú
koalíciu. Preto aj môj úspech
považujem za víťazstvo tejto koalície a ja sám som sa snažil urobiť
čo najlepší výsledok práve pre
koalíciu. V uplynulom volebnom
období mala tiež väčšinu v župnom zastupiteľstve naša koalícia a
vydržala pokope práve preto, že
som presadzoval, aby naše riešenia boli zrozumiteľné a prospešné
pre všetkých ľudí. Aby boli
schvaľované a prijímané v širšom
konsenze, aj s podporou opozičných a nezávislých poslancov. To,
že dnes je tá koalícia taká široká a
väčšina v zastupiteľstve taká
početná, na tom nič nemení.
Neviem si predstaviť, že by sme
prijímali rozhodnutia tesnou väčšinou, bez toho, aby sa s nimi
poslanci nestotožnili. Pokiaľ ide o
to, že politická opozícia bude
menšia ako v uplynulom volebnom období, chceme zintenzívniť

spoluprácu so starostami a primátormi, aby istým spôsobom oponovali našu prácu. Aby sme
poznali aj kritický pohľad na rozhodnutia, ktoré budeme chcieť
prijímať. Aby sme si boli istí, že
naše rozhodnutia sú na prospech
obyvateľov. To bude nový prvok v
našej práci a budem sa snažiť presvedčiť poslancov a poslankyne,
aby podporili tesnú spoluprácu so
starostami a primátormi.
V predchádzajúcom období ste
presadzovali projekt vybudovania železničnej stanice Filiálka.
Nová vláda upustila od podpory tohto projektu. Nebude Bratislava a jej obyvatelia opäť
trpieť za to, že volili inak ako
zvyšok Slovenska?
- Ak budem cítiť, že je tam rozdiel
medzi veľkou politikou a tou regionálnou, že sme kvôli politickým tričkám poškodzovaní, budem veľmi hlasno kričať. Pokiaľ
ide o Filiálku, v tomto prípade traja ministri dopravy - Vážny, Figeľ, Počiatek - za ňu bojovali. Bojovala za ňu aj župa, bojoval za ňu
aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. To, že sa to nepodarilo, nie je
len rozhodnutie vlády. Je to dôsledok toho, že sa ministerstvu nepodarilo presvedčiť bruselskú mašinériu, že Filiálka je realizovateľný
projekt. Netreba tam hľadať nejaké politikum, možno sa ten alebo
onen mohol snažiť viacej. Som
presvedčený, že ten projekt bol
dobrý, zrozumiteľný a treba sa k
nemu ešte vrátiť. Pokiaľ ide o
spoluprácu župy a štátu, to je ako
spolupráca s mestom Bratislava.

S primátorom Ftáčnikom máme
na mnohé veci rozdielne názory,
ale zodpovednosť prijímať pre
ľudí konkrétne riešenia nás privedie k tomu, že sa vždy dohodneme. Nevyužívame na to mediálne
prestrelky, naša zodpovednosť k
občanom nás vedie k tomu, aby
sme problémy riešili odborne, nie
politicky. Za uplynulé štyri roky
sme položili dobrý základ spolupráce pre občana bez ohľadu na
politické tričká. Budeme to takto
robiť aj naďalej. Aj politici sa
musia naučiť, že spolupráca je
lepšia ako konfrontácia a hádky.
Tento rok sa podarilo spustiť
integrovaný dopravný systém.
Síce s niekoľkomesačným oneskorením, ale zintegrovala sa
verejná doprava v Bratislave a v
okrese Malacky. Do konca roka
sľubujete zapojiť aj zvyšok
kraja - okresy Pezinok a Senec.
Nebude to opäť meškať?
- Na jar to bolo posunuté, ale to
sme spúšťali celý systém. Pezinok a Senec pripojíme v decembri, v tomto prípade to bude jednoduchšie, pretože pôjde o rozšírenie už fungujúceho systému. Tú
najväčšiu robotu už máme za
sebou. To najdôležitejšie však len
prichádza. Očakávame podnety
pri tvorbe nových harmonogramov a ich synchronizáciu, aby
celý systém fungoval. Keď cestujúci príde autobusom na vlakovú
stanicu, aby mu vlak neušiel pred
nosom. To je hlavná úloha integrovanej dopravy. Nastaviť systém tak, aby fungoval pre ľudí,
aby to bolo rýchlejšie, lacnejšie,

bezpečnejšie a čistejšie. Aby
ľudia z áut presadli na verejnú
hromadnú dopravu.
V predvolebnej kampani ste
čelili kritike za hospodárenie
župy, keď ste mali nadpriemerné množstvo havárií, ktorých
odstránenie mohlo pripomínať
rekonštrukcie. Bude havárií v
nasledujúcich rokoch menej?
- Zvýšené množstvo havárií župných budov nie je nový jav. Preukázali sme, že aj v rokoch 20072008 boli podobné počty havárií a
opráv ako v uplynulom volebnom
období. Máme majetok v zlom
technickom stave, na komplexné
rekonštrukcie budov sme nemohli čerpať eurofondy, a tak sme
museli riešiť havárie. Vždy sme
to robili v súlade so zákonom,
dávali sme na to robiť znalecké
posudky, vždy to kontroluje tím
expertov. To bude pokračovať.
Nad rámec zákona si však stanovíme ďalšie mantinely, ktoré
vylúčia akékoľvek náznaky podozrenia z klientelizmu. A budeme o
tom pravidelne informovať, nech
je to pod totálnou kontrolou verejnosti. Súhlasím s tým, že úradníci,
ktorí o tom rozhodujú, musia byť
podrobení dôkladnej kontrole,
aby bolo jasné, že sa tu s verejnými peniazmi neplytvá.
Pred voľbami ste sľúbili, že v
Petržalke na pozemkoch, kde
mala stáť športová hala, postavíte športoviská. Je to reálne?
- Výstavba a prevádzka multifunkčnej haly bola megalomanský projekt. Podarilo sa nám
pozemky dostať do výlučného
vlastníctva župy, zrušili sme všetky tie sporné zmenky a prenájmy.
Urobíme teraz súťaž na využitie
týchto pozemkov na športoviská.
Ide o miesto, ktoré je dobre
dostupné. Akú to bude mať konkrétnu podobu, uvidíme. Poviem
otvorene, že to v tejto dobe nevieme urobiť bez súkromného kapitálu. Preto župa poskytne pozemky a investori na nich postavia
športoviská.
Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor si môžete prečítať
na www.banoviny.sk
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Zastávky MHD
zničia vandali
za pár dní
BRATISLAVA
Bratislavskí prepravca a dobrovoľníci sa snažia skrášliť a spríjemniť čakanie cestujúcich
MHD tým, že celý rok okrem
zimných mesiacov rekonštruujú zastávky MHD. Ich práca
však často vyjde nazmar, pretože o pár dní po vynovení vandali zastávku opäť počmárajú a
zničia. Napriek tomu sa nevzdávajú a opravujú opäť.
Po rekonštrukcii zastávok v Záhorskej Bystrici, Lamači či v Karlovej Vsi majú prísť na rad aj ďalšie. V dezolátnom stave boli zastávky na Dolných Honoch, kde
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
niektoré už opravil. Opravené sú
aj vybrané zastávky v Podunajských Biskupiciach, v Petržalke a
v Devínskej Novej Vsi.
V Rači zas začali búracie práce na
troch zastávkach - Pri Vinohradoch, Záhumenice a Komisárky,
na ktorých následne osadia plechy, pretože vandali na všetkých
týchto zastávkach porozbíjali
sklá. Kvôli vyčíňaniu vandalov
museli nanovo osadiť sklá aj na
električkových zastávkach Lafranconi, Molecova, Botanická
záhrada a Súmračná.
Zastávky opravujú počas celého
roka, kým nie sú mínusové teploty. „Náklady na opravu jedného
prístreška sa pohybujú okolo 330
eur, ale treba počítať aj s ďalšími
nákladmi ako sú farba a čistiace
prípravky,“ povedala hovorkyňa
DPB Adriana Volfová s tým, že
prepravca si hradí náklady sám.
„Máme, žiaľ, negatívne skúsenosti s takmer všetkými vynovenými zastávkami. Niekedy ich
nájdeme v dezolátnom stave aj po
dvoch dňoch, či už posprejované,
alebo rozbité,“ dodala. Za mimoriadne negatívny príklad uviedla
devastáciu zastávky Dvory, ktorú
zrekonštruovali dobrovoľníci z
Parlamentu mladých a nadácie
Úsmev ako dar. Na druhý deň boli
zastávky opäť zničené.
Čistenie, natieranie a opravu
zastávok nerobia iba zamestnanci
DPB, a.s., ale aj dobrovoľníci z
nadácií Pontis a Úsmev ako dar či
Národného dobrovoľníckeho
centra C.A.R.D.O.
(mch)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Za parkovanie pred nemocnicami
v Petržalke a v Ružinove sa už platí
BRATISLAVA
Od pondelka 2. decembra 2013
je spoplatnené parkovanie aj
pred Nemocnicou Ružinov a
Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke. Obe patria pod Univerzitnú
nemocnicu v Bratislave. Už niekoľko rokov je spoplatnené
parkovanie pred Nemocnicou
Kramáre.
Proti spoplatneniu organizuje
bývalá námestníčka primátora a
novozvolená župná poslankyňa
Tatiana Mikušová (KDH) petíciu.
„Zarábať na chorých, ktorí musia
prísť do nemocnice a čakať v rade
pred ambulanciou niekoľko
hodín, alebo na lekároch, ktorí
zachraňujú životy, je absolútna

nehoráznosť. Parkovisko je
súčasťou verejnej štátnej nemocnice, ktorá je povinná pomáhať
chorým pacientom a nie na nich
zarábať,“ tvrdí Mikušová.
Zmluvu o zabezpečení parkovacej plochy podpísalo ešte bývalé
vedenie Univerzitnej nemocnice
so spoločnosťou ZIPP-S, s.r.o.
Zmluva je pre nemocnicu fakticky nevypovedateľná „Ak by nemocnica zmluvu vypovedala bez
relevantného právneho dôvodu
alebo ju neplnila, vystavila by sa
hrozbe platenia škody a ušlého
zisku, ktorý by prevýšil milión
eur,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Petra Stano
Maťašovská. To by zadlženú
nemocnicu paralyzovalo a vážne

by ohrozilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zamestnanosť.
Súčasné vedenie nemocnice od
apríla 2012 urobilo 47 právnych
krokov na preskúmanie platnosti
zmluvy. „Zo záverov Úradu pre
verejné obstarávanie a zo šetrenia
okresnej prokuratúry vyplýva, že
zmluva je platná,“ uviedla Maťašovská.
Zmluva je uzatvorená na 10 rokov. Na jej základe nemocnice v
Petržalke a v Ružinove dostanú
za prenájom parkoviska denne
po 132 eur, čo je mesačne 7950
eur. Odhaduje sa, že spoločnosť
ZIPP-S, s.r.o., vyberie mesačne
na poplatkoch za parkovanie
priemerne 120-tisíc eur. (mch)

Škôlkari
z Exnárovej
budú vo svojom
RUŽINOV
Mestskí poslanci urobili bodku
za sporom o budúcnosť Materskej školy na Exnárovej ulici.
Objekt, v ktorom bola táto ružinovská škôlka od roku 1966, totiž vedenie mesta v roku 2010
zverilo Základnej umeleckej
škole Exnárova, ktorá si začala
nárokovať aj priestory materskej školy. V júni 2013 sa škôlke
končil nájom a hrozilo, že prídu
o strechu nad hlavou. Mestskí
poslanci preto ešte pred letom
schválili predĺženie nájmu do
konca júna 2014.
Teraz mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že sa budova rozdelí na
dva samostatné objekty s vlastnými súpisnými číslami. Škôlkari
tak zostanú vo svojich triedach a
objekt ich škôlky sa dostane do
správy mestskej časti Ružinov.
Umelecká škola má získať nové
priestory, pričom ružinovská samospráva prispeje na nadstavbu,
prístavbu alebo rekonštrukciu
budovy polovicou nákladov.
„Som rád, že po troch rokoch hľadania riešenia zvíťazil zdravý
rozum a škôlku pre viac ako 120
detí už nič neohrozuje. Navrhol
som, aby sme v rozpočte mestskej
časti na rok 2014 vyčlenili peniaze na rekonštrukciu škôlkyvýmena okien, toalety, kúrenie,
kuchyňa - lebo kvôli majetkovým
sporom medzi mestom a mestskou časťou sme nemohli škôlku
rekonštruovať, ako sme to urobili
na ostatných ružinovských škôlkach,“ uviedol vicestarosta Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS).
Otvorenou otázkou zostáva, kde
sa rozšíria priestory umeleckej
školy. Či to bude na Exnárovej,
Bancíkovej, alebo Uránovej, prípadne Borodáčovej ulici. O tom
majú mestskí poslanci rozhodnúť
vo februári. Kroky potrebné pre
rozdelenie budovy by malo mesto urobiť do konca januára. (ruz)

Nevyhadzujte
knihy
- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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STARÉ MESTO
V staromestskej galérii F7 na
Františkánskom námestí je od
3. decembra 2012 sprístupnená
výstava Ödön Lechner: Budapešť - Bratislava, ktorá približuje najvýznamenšie práce tohto budapeštianskeho architekta
v Budapešti a v Bratislave.
Najvýznamnejšie diela Ödöna
Lechnera, ktorého volali aj uhorský Gaudí, sú vystavené na 18.
fotografických paneloch. Ide o
jeho práce z Budapešti a Bratislavy, ktoré sú doplnené dvoma
panelmi z Košíc. Jeho práce sa
nachádzajú najmä na území dnešného Maďarska, ale aj na Slovensku, v Srbsku, Taliansku aj v
USA. V Bratislave projektoval
Gymnázium Grösslingova a Kostol sv. Alžbety, ktorý je známy
ako Modrý kostolík.
Okrem obytných budov jeho
významnejším dielom na Slovensku je budova Východoslovenského múzea v Košiciach,
pravoslávny chrám v Michalovciach a bývalé evanjelické gymnázium v Rožňave.
Výstavu zorganizovala mestská
časť Staré Mesto v spolupráci s
Maďarským inštitútom v Bratislave pri príležitosti 100. výročia
Kostola sv. Alžbety. Výstava
potrvá do 3. januára 2014. Galéria
je otvorená od utorka do soboty,
od 15.00 do 19.00 h.
(bsm)
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Tržnici na Miletičovej ulici má 19
nových stánkov, pribudne ďalších 15
RUŽINOV
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s., ktorý
je správcom trhoviska na Miletičovej ulici, nahradil 19 predajných stánkov novými. Správca
si je vedomý, že tržnice je dlhodobo v zlom stave. Týmto sa
snaží zlepšiť kvalitu služieb a aj
komfort pre zákazníkov. S
rekonštrukciou plánuje pokračovať aj v roku 2014.
„Vedenie Ružinovského podniku
verejnoprospešných služieb už
roky bojuje s hygienickým stavom na tržnici Miletičova, hlavne
čo sa týka predajných stánkov

potravinového sektora,“ uviedol
riaditeľ Ružinovského podniku
verejnoprospešných služieb Attila
Horváth. Stánky na Miletičke
majú už dvadsať rokov a nikto ich
za tú dobu ani raz nezrekonštruoval. Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb sa rozhodol,
že nevyhovujúci stav zlepší a od
mája do novembra sa mu podarilo postaviť 19 nových stánkov,
ktoré vyhovujú hygienickým
predpisom. Na tržnici totiž Regionálna veterinárna a potravinová
správa neraz udelili pokuty prenajímateľom stánkov kvôli kvalite
potravín a Úrad verejného zdra-

votníctva za porušenie hygienických predpisov.
„Predajcovia, ako aj kupujúci,
výstavbu prijali pozitívne, nakoľko sa vytvorením nového potravinárskeho sektora zmení celková
vizáž časti tržnice. Stánky sú
oveľa estetickejšie ako tie predošlé,“ uviedol Horváth. Na jar plánujú upraviť aj okolie osadením
lavičiek, nového osvetlenia, smetných košov a výsadbou zelene. V
budúcom roku plánujú výstavbu
ďalších 15 nových stánkov, čím sa
vytvorí úplne nová predajná zóna,
ktorá bude vyhovovať najprísnejším normám.
(mch)
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Štedrý domov
použitých kníh
na námestí
STARÉ MESTO
Je síce drevený, nemá dvere ani
okná, ale je otvorený pre všetkých návštevníkov Vianočných
trhov na Hlavnom námestí. Na
stenách Domova použitých
kníh sú police plné rôznorodých titulov z čias minulých aj
súčasných.
Knihy si môžete prezerať, preberať, a čo je podstatné, ak sa vám
zapáčia, môžete si ich zobrať domov. Zadarmo, hoci na stenách sú
pokladničky, do ktorých možno
vhodiť dobrovoľnú mincu vďaky.
S dobrým nápadom prišli vlani
aktivisti občianskeho združenia
Domov použitých kníh a mali
úspech. Preto prišli aj teraz, hoci
konkurencia stánkov s voňavými
dobrotami je veľká, aj pri ich
dome je rušno. Záujem o knihu je
teda stále živý a tu ju máte zdarma. Nové knihy sú drahé, takže
takáto ponuka je aktuálna. Najmä
pre tých, čo radi čítajú, ale nové
tituly sú pre nich nedostupné.
Dnes, keď doma presedíme pred
telkou nespočetné hodiny a od
počítača sa ťažko odtrhneme, môže čítanie spestriť naše dni. Možno si niečo zaujímavé v štedrom
dome nájdu aj vaše deti. Aspoň na
chvíľu sa rozlúčia s nerozlučným
mobilom. Oplatí sa teda zastaviť
pri tomto nezvyčajnom stánku
oproti kostolu jezuitov.
Oľga Mockovčiaková
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BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
potvrdili svoju kvalitu aj v
poslednom zápase jesennej
časti Corgoň ligy, keď v sobotu
vyhrali v Zlatých Moravciach
2:0. Góly strelili Branislav
Niňaj a Juraj Halenár. Slovan si
udržal šesťbodový náskok pred
Trenčínom a je tak jesenným
majstrom.
„Chceli sme jeseň zakončiť víťazstvom. Hráči mali v podvedomí,
že ViOn s nami počas 55 mesiacov doma neprehral. Zvíťazili
sme, aj keď domáci nás v druhom
polčase dosť trápili. Som rád, že
sme získali jesenný titul. Musím
poďakovať kľúčovým hráčom,
ktorí potiahli aj tých mladších.
Rovnako chcem poďakovať aj
našim fanúšikom, ktorí nás dnes
prišli do Zlatých Moraviec podporiť,“ povedal po zápase tréner
Slovana Jozef Valovič.
Slovan na jeseň prehral iba trikrát,
- z toho dva zápasy s AS Trenčín
vonku 2:4 a doma 0:3. Tretí zápas
prehral koncom augusta v Žiline
0:2, túto prehru však Žilinčanom
bratislavskí futbalisti oplatili dvoma víťazstvami v Slovenskom
pohári (Slovnaft Cup) - v Žiline
vyhrali belasí 3:1 a doma 2:0 a
postúpili tak do aprílového semifinále proti Senici.
Začiatok jarnej časti Corgoň ligy
je naplánovaný na 1. marca 2014,
keď Slovan privíta doma Banskú
Bystricu. Na jar čaká slovanistov
ešte 14 ligových kôl, z toho až 8
zápasov odohrajú na domácom
štadióne na Pasienkoch. (ado)

Basketbalisti Interu vyhrali v Nitre
a vrátili sa na čelo ligovej tabuľky
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava v pondelok zvíťazili
v Spišskej Novej Vsi 94:56 a
upevnili si tak vedúce postavenie v tabuľke po prvej polovici
základnej časti domácej extraligy. O tom, že sa bratislavskí
basketbalisti vrátia na čelo ligového peletónu, však rozhodol
minulotýždňový zápas v Nitre,
kde žlto-čierni zdolali „trogárov“ 82:80.
„Bol to výborný zápas, hlavne z
pohľadu fanúšika. Hral sa pekný
basketbal s tvrdou obranou a
podľa mňa rozhodla bojovnosť,

vďaka ktorej sme sa presadili v
koncovke. Vyhrali sme so šťastím, ale poviem úprimne, že šťastena už musela sadnúť aj k nám,
lebo v Komárne sme prehrali o
dva body. Som spokojný s tým,
že sa nám podarilo zvíťaziť,“
povedal po víťazstve v Nitre bratislavský tréner Oleg Meleščenko.
V sobotu na domácej palubovke
interisti zdolali aj Handlovú
70:62, aj keď hra domácich veľmi
nepotešila fanúšikov ani trénera.
„Prístup všetkých hráčov nebol
dobrý. Dnes bola Handlová lepšia
a aj keď sa to nemá hovoriť,

zaslúžili sme si prehrať,“ otvorene priznal po zápase tréner
Meleščenko.
Teraz budú mať bratislavskí
basketbalisti dva týždne na
oddych, druhú polovicu základnej časti extraligy začnú v stredu
18. decembra 2013 o 18.00 h
domácim zápasom proti BK
Levickí Patrioti. Do konca roka
odohrajú interisti ešte dva zápasy
- oba v Hant Aréne na Pasienkoch. V sobotu 21. decembra privítajú ŠKP Banská Bystrica a o
týždeň neskôr 28. decembra hostia BK Iskra Svit. Zápasy sa začínajú zhodne o 18.00 h.
(ado)
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HC Slovan je
na dne tabuľky,
vrátil sa Šatan
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
nezačali štvrtý výjazd tejto
sezóny KHL najhoršie. V
Chanty-Mansijsku vyhrali 1:0
po samostatných nájazdoch,
keď víťazný gól strelil Tomáš
Netík. Potom však prišli tri
kruté prehry s hanebným skóre
4:18, zranili sa niekoľkí kľúčoví hráči a v Západnej konferencii KHL klesol Slovan
opäť na poslednú priečku.
Najskôr Bratislavčania prehrali v
Jekaterinburgu 1:8, potom v Astane 1:6 a nakoniec v Omsku 2:4.
„Máme ako mužstvo veľmi úzky
káder. Počas asociačnej prestávky
sme mali v reprezentáciách sedem hráčov. Napriek tomu sme v
prvých štyroch zápasoch doma
trikrát vyhrali a podarilo sa nám
bodovať tiež v Jugre. Bohužiaľ, v
zápasoch na tripe sme stratili
troch hráčov základnej zostavy z
dôvodu zranenia. V zápasoch
nám chýbal pohyb, silový prejav,“ povedal po zápase v Omsku
tréner Slovana Rostislav Čada.
Bratislavčanov teraz čaká séria
domácich zápasov proti súperom zo Západnej konferencie.
Tréner Čada už môže počítať aj
s Miroslavom Šatanom, s ktorým sa klub dohodol na spolupráci do konca sezóny. Jeho príchod príde Slovanu vhod, lebo z
posledného výjazdu si priviezol
aj nepríjemné zranenia útočníkov Michala Vondrku, Juraja
Mikúša a Romana Kukumberga.
Šatan bol od júna v USA, kde sa
v posledných mesiacoch pripravoval individuálne. Podľa vlastných slov sa cíti veľmi dobre a je
schopný takmer okamžite naskočiť do náročného zápasového
kolotoča KHL.
V pondelok 2. decembra 2013
slovanisti na domácom ľade bez
Šatana a Kukumberga zdolali
Severstaľ Čerepovec 3:2, keď sa
konečne gólovo presadil Libor
Hudáček. Víťazný gól strelil 2
minúty pred koncom Milan Bartovič. V stredu 4. decembra ich
čaká SKA Petrohrad, v nedeľu 8.
decembra Lokomotiv Jaroslavľ
a v pondelok 9. decembra Atlant
Mytišči.
(ado)
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Pod holým nebom sa môžu Bratislavčania zatiaľ
korčuľovať len v Starom Meste a vo Vajnoroch
BRATISLAVA
Prvé verejné klzisko pod holým
nebom otvorila mestská časť
Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí už 23. novembra
2013. V nedeľu 1. decembra
otvorili verejné klzisko v River
Parku a vo Vajnoroch.
Staromestské klzisko na Hviezdoslavovom námestí bude otvorené
až do 2. marca 2014, deti do 12
rokov tu majú vstup na ľadovú
plochu zadarmo, ostatní zaplatia 1
euro. Klzisko je pre verejnosť
otvorené od 10.00 do 22.00 h.
Ľadová plocha v River Parku na
Dvořákovom nábreží je otvorená
každý deň od 10.00 do 21.00 h.
Korčuľovanie je bezplatné, k dispozícii je požičovňa korčúľ,
úschovňa batožiny i stánok s
občerstvením. „Výhodou nášho
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klziska je dostatok miesta na
ľadovej ploche a príjemná
,komorná atmosféra dunajskej
promenády. Naše klzisko je ideálnym miestom pre deti, ktoré sa
chcú naučiť korčuľovať. Na ľadovej ploche sú totiž aj tento rok k
dispozícii postavičky tučniakov,
ktoré sú deťom oporou pri ich
prvých korčuliarskych pokusoch,” uviedla hovorkyňa J&T
Real Estate Katarína Krajňáková.
Od nedele 1. decembra sa už tradične korčuľuje aj vo Vajnoroch.
Od 8.00 do 15.00 h tu v pracovné
dni chodia korčuľovať školáci, od
od 15.00 a cez víkendy od 10.00 h
do 17.30 h je vajnorské klzisko
vyhradené pre verejnosť. Od
18.00 do 22.00 h je ľadová plocha
určená pre kolektívy a organizované skupiny.

Zatiaľ sú v Bratislave otvorené
len tieto tri klziská pod holým
nebom. Okrem toho je možné verejné korčuľovanie v prevádzkach
STaRZ - na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu na Trnavskej
ceste a na Zimnom štadióne Dúb-

ravka na Harmincovej ulici.
Mestská časť Ružinov ponúka
verejné korčuľovanie na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu na
Ružinovskej ulici, korčuľovať sa
dá aj v novej. Ice Aréne Lamač na
Borinskej ulici.
(brn)

Vianočný bazár
chalaňov bude
už tento víkend
STARÉ MESTO
Štvrtý Vianočný bazár chalaňov bude už tento víkend od 6.
do 8. decembra 2013 vo V-klube
na Námestí SNP. Charitatívny
projekt štyroch hercov Róberta
Jakaba, Juraja Kemku, Lukáša Latináka a Mariána Miezgu
uzavrie Vianočný žúr chalaňov
v pondelok 9. decembra.
Obľúbený bazár si získava stále
väčšiu pozornosť ľudí, a to najmä
vďaka nenútenej zábave, príjemnej atmosfére a množstvu stretnutí. Medzi „najatraktívnejšie“ dary
tento rok patria dres Martina Škrteľa s podpismi hráčov a trénerov
FC Liverpool, dres Petra Sagana s
podpismi oboch bratov Saganovcov a obraz slovenského maliara
Mareka Ormandíka.
(vbc)
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štvrtok 5. decembra
 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,

opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - Celeste Buckingham,
koncert, Ateliér Babylon, Kolárska
ulica
 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Ge. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
premiéra, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - Bigbítové Vianoce, koncert, Stredisko kultúry, Vajnorská
ulica
piatok 6. decembra
 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Alexandrovci a 100 huslí, Slovnaft Arena, Ulica odbojárov
 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - P. Löhle: Das Ding (To),
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - V. Klimáček: Kill Bill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
 20.00 - Fight Explosion: Návrat
kráľov, turnaj bojových umení,
Hant Aréna, Trnavská cesta
 20.00 - Zuzana Smatanová v
Rock Café!, koncert, Rock Cafe,
Ulica M. Schneidera Trnavského
sobota 7. decembra
 11.00 - Opera je zábava!, opera,

Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 14.00 - P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik, balet, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
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ruku v Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - M. Čičvák: Kukura,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - V. Klimáček: Kill Bill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
nedeľa 8. decembra
 11.00 - P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 17.00 - HC Slovan Bratislava Lokomotiv Jaroslavľ, zápas KHL,
Slovnaft Arena, Ulica odbojárov
 17.00 - Hana a Petr Ulrychovi:
Vianočný koncert, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 17.00 - P. Marber: Closer, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.30 - V. Klimáček: Pibull, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
pondelok 9. decembra
 19.00 - HC Slovan Bratislava -

Atlant Mytišči, zápas KHL, Slovnaft Arena, Ulica odbojárov
 19.00 - OLYMPIC: 50. výročie,
koncert, Istropolis, Trnavské mýto
 19.00 - G. Bizet: Carmen, opera,
Histiorická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 19.00 - Aristofanes, J. Moravčík
Jakubovec: Lýsistrata-vzbura žen,
Divadlo Astorka a Záhorácke divadlo, Námestie SNP
 19.30 - P. Kolečko: Poker Face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
utorok 10. decembra
 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - OLYMPIC: 50. výročie,
koncert, Istropolis, Trnavské mýto
 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica Túžba, derniéra, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - E. Gindl: Karpatský thriller, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - R. Harwood: Garderobiér, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.30 - K. Vosátko: Sharon Stone let Me Go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

streda 11. decembra

sobota 14. decembra

 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

 17.00 - R. Thomas: Mandarín-

čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 19.00 - The Backwards: BEATLES legends, koncert, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto
 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.30 - V. Klimáček: Sado, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
 20.00 - Desmod: Vianočný koncert, Ateliér Babylon, Kolárska
ulica

ková izba, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 17.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera, Histiorická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Bratislava Hot Serenaders, koncert, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná ulica
 19.00 - Ľ. Horňák, D. Hevier:
Cyril a Metod, opera, slovanské
oratórium, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
 19.00 - B. Brecht: Malomeštiakova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.00 - R. Rolland, A. Vášová, J.
Štrasser, D. Ursiny: Peter a Lucia,
muzikál, premiéra, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
 19.30 - V. Klimáček: Sado, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

štvrtok 12. decembra
 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - R. Becker: Caveman,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
piatok 13. decembra
 10.00 - R. Rolland, A. Vášová, J.

Štrasser, D. Ursiny: Peter a Lucia,
muzikál, verejná generálka, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - M. Porubjak, M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullinger: Dorian Gray, opera, Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

muzikál, Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackery, homlesáci a manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
utorok 17. decembra
 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bratia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Verdi: Rigoletto, opera, Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, Divadlo LOFT Aréna,
Viedenská cesta
 19.00 - W. Russel: Shirley
Valentine, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astorka, Námestie SNP

nedeľa 15. decembra
 17.00 - M. Gavran: Hľadá sa no-

streda 18. decembra

vý manžel, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 17.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo LOFT Aréna, Viedenská
cesta
 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 18.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Cigánski diabli & Totti
Ovidiu, koncert, Slovenský rozhlas, Mýtna ulica
 19.00 - Vianočný koncert v Bratislave, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

pondelok 16. decembra
 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Večer s Adelou Banášovou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - R. Rolland, A. Vášová, J.
Štrasser, D. Ursiny: Peter a Lucia,

čik, balet, Histiorická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - G. Verdi: Otello, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz Anjel skazy, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Spojila nás pieseň, vianočný koncert nevidiacich spevákov Maroša Banga a Radka Žaluda, V- Klub, Námestie SNP
 19.00 - J. Larson: RENT, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
 19.00 - G. Gorgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2013

NA MEDVEĎOVEJ ULICI
mala 59-ročná Katarína týrať
svoju 85-ročnú matku. Psychicky
aj fyzicky jej mala opakovane
ubližovať najmä pod vplyvom
alkoholu už od minulého roku.
Obvinená je v policajnej cele,
hrozí jej väzenie na 7 až 15 rokov.
NA GORAZDOVEJ ULICI sa
niekto vlámal do materskej školy.
Z kancelárie riaditeľky škôlky
ukradol 160 eur a potraviny v hodnote 35 eur. Krádežou a vlámaním
vznikla škôlke škoda 2500 eur.
Polícia po zlodejovi pátra.
NA TRNAVSKEJ CESTE
napadol 55-ročný muž s nožom v
ruke 28-ročného muža. Mladík
utrpel poranenia brucha, ktoré mu
museli ošetriť v nemocnici. Polícii
sa podarilo útočníka chytiť. Policajti proti nemu začali trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.
NAKRIŽOVATKE ULÍC ALŽBETÍNSKA-SINKIEWICZOVA policajti kontrolovali 41-ročného chodca. Pri kontrole u neho
našli papierovú skladačku a tri
zatavené striekačky s kryštalickou
látkou. Expertíza ukázala, že išlo o
pervitín. Zo zaisteného množstva
by bolo možné vyrobiť najmenej
71 - 281 obvykle jednorazových
dávok drogy. 41-ročnému Františkovi hrozí väzenie až na 10 rokov.
Z KORYTNÍCKEJ ULICE
smerom na Hlavnú stanicu mali v
autobuse MHD mladí Bratislavčania hajlovať. Polícia obvinila 18ročného Juraja a 19-ročného Lukáša z propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv
a slobôd. Mal s nimi byť ešte jeden mladík, ktorého totožnosť
však zatiaľ polícia nepozná. Mladíkom hrozí väzenie až na 3 roky.
NANÁBĚLKOVEJ ULICI mala 56-ročná Lea od októbra 2009
neoprávnene zadržiavať plynomer
a nelegálne odoberať zemný plyn.
Polícia ju obvinila z krádeže. Plynárňam vznikla škoda vyše 350
eur, za čo jej hrozí väzenie od 4 do
10 rokov.
NA HAANOVEJ ULICI sa 39ročný muž vyhrážal 37-ročnej
žene, že ju zabije. Neskôr ju aj
fyzicky napadol. Búchal a kopal aj
do auta Audi, v ktorom sedel 37ročný muž. Poškodení nahlásili
vyčíňanie muža polícii, ktorá ho
zakrátko vypátrala. Hrozí mu
väzenie až na 1 rok.
(mch)
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Znalec prešporských dejín - profesor
T. Ortvay sa narodil pred 170 rokmi
Koncom roku 1875 sa do Prešporku z Budapešti presťahoval
cisárom a kráľom Franzom Josefom novovymenovaný profesor Kráľovskej právnickej akadémie Dr. Theodor Orthmayr.
S ním sem prišla aj jeho matka,
vtedy už vdova, aby mu viedla
domácnosť. Dr. Orthmayr bol
totiž katolíckym kňazom.
Narodil sa pred 170 rokmi - 18.
novembra 1843 v nemeckej rodine v dedinke Csiklova (Čiklova)
v Sedmohradsku (teraz Ciclova,
Rumunsko, voľakedy DeutschTschiklowa) neďaleko banského
strediska Oravita (Oraviczabánya). Jeho otec Karl Orthmayr,
riaditeľ čiklovských baní, bol
absolvent banskoštiavnickej banskej akadémie. Matka Emíla,
rodená Jendrássik, bola chorvátskeho pôvodu. Theodor mal staršieho brata a dvoch mladších bratov. Doma sa hovorilo po nemecky. Aj základné školy, kam chlapci chodili, boli nemecké.
S maďarčinou sa stretol až na veľkovaradínskom premonštrátskom
gymnáziu. Navštevoval ho 8 rokov, a tam sa naučil po maďarsky.
Rád sa učil gréčtinu a latinčinu,
ako žiak vynikal v histórii a literatúre. Neskôr, od roku 1862, študoval na teologickom lýceu. Za kňaza bol vysvätený v júli 1966. Niekoľko rokov pôsobil ako pomocný kazateľ a od roku 1870 učil
dva roky na gymnáziu v Lugoši
(teraz Lugoj v Rumunsku). Už
vtedy bol aktívne činný vo viacerých uhorských regionálnych historických a archeologických spolkoch. Odišiel do Budapešti, kde
sa ďalej vzdelával. V roku 1874
získal doktorský titul.
Ako uznávaný historik pôsobil v
Uhorskom národnom múzeu
(Magyar Nemzeti Múzeum), v
Maďarskej akadémii vied (Magyar Tudománys Akadémia) a v
ďalších významných ustanovizniach. Na prešporskej právnickej
akadémii na Kapitulskej ulici
prednášal predovšetkým históriu
a dejiny umenia. Mimoriadne sa
zaujímal o pravek a dobu rímsku.
Vtedy už miesto svojho pôvodného mena používal maďarské
meno Dr. Ortvay Tivadar. Od
roku 1894 do roku 1900 pôsobil

aj ako riaditeľ ústavu na prípravu
učiteliek pri kláštore uršuliniek.
Ako domáci učiteľ vyučoval aj
princezné, dcéry arcikniežaťa
Friedricha. Založil útulok pre
malé deti a venoval sa charitatívnej činnosti. Po smrti matky, ktorú
dal pochovať na Ondrejskom cintoríne, tu žil sám.
V Prešporku sa intenzívne zapojil
do spoločenského a literárneho
života. V roku 1892 najúspešnejšia tunajšia peňažná inštitúcia,
Prvá prešporská sporiteľňa (Erste
Pressburger Sparcassa, Elsö Pozsonyi Takarékpénztár), oslavovala päťdesiatročné jubileum.
Vedenie sporiteľne požiadalo profesora Ortvaya, aby napísal monografické dielo o dejinách mesta. Profesor sa dal do práce a sporiteľňa postupne vydávala jednotlivé zväzky jeho diela. Bola to
neuveriteľná práca. Nemala sa
nikdy skončiť. Ortvay spracoval
dejiny mesta do roku 1526, použil
a vypublikoval pritom najmä listinný materiál, nachádzajúci sa v
mestskom archíve a v archíve kapituly. Od roku 1904 poberal penziu. V roku 1906 mu mesto udelilo čestné občianstvo. Aj ako dôchodca pracoval ďalej na publikáciách o uhorskej histórii. Aby bol
bližšie k archívnym prameňom,
rozhodol sa v roku 1906 presťahovať do Budapešti. Tam ho 11.

júla 1916 zasiahla smrť. Želal si
byť pochovaný v hrobe matky,
preto ho previezli do Prešporka a
pochovali na Ondrejskom cintoríne. Jeho hrob už dnes nejestvuje.
Keď v sedemdesiatych rokoch
20. storočia rozširovali Ulicu
Vuka Karadžiča, ubrali z cintorína široký pás, na ktorom boli
hroby významných prešporských
osobností. Náhrobný pomník Dr.
Ortvaya a jeho matky síce zachovali a premiestnili na iné miesto,
ich telesné pozostatky však skončili v ktoromsi spoločnom hrobe.
Jeho nesmrteľné dielo, vydávané
na prelome storočí paralelne v
maďarčine (Pozsony város története) a v nemčine (Geschichte der
Stadt Pressburg), ostalo jeho
zachovaným, nezničiteľným pamätníkom, a to aj napriek tomu,
že bolo v druhej polovici 20. storočia zaznávané ako „pozitivistické“ a „prekonané“. Ešte aj dnes je
najkompletnejším historickým
prameňom k dejinám mesta pred
rokom 1526.
Profesor Tivadar Ortvay býval v
čase, keď písal svoje dejiny
mesta, v nájomnom dome Prvej
prešporskej sporiteľne na adrese
Langegasse 2, respektíve Hoszú
utca 2 na treťom poschodí. Impozantný dom, ktorý postavil architekt Ignaz Feigler mladší, dodnes
stojí v centre mesta a má adresu
Panská 2. Chýba na ňom len zodpovedajúca pamätná doska.
Štefan Gaucsík, Štefan Holčík

Prešporáci
sa zabávali
v Petržalke II.
Možno je trochu prekvapujúce,
že v ponuke Jarných slávností v
Petržalke (Ligetfalu) nenájdeme
cvičené šelmy; tie patrili skôr do
cirkusového repertoáru. Na petržalskom majálese však boli zastúpené aj tradičné cirkusové čísla –
dvakrát vystúpila povrazolezecká
rodina Binderovcov, ktorá predviedla aj jazdu na bicykli po drôtenom lane vo výške 25 metrov. A
vystúpil aj svetoznámy vzduchoplavec Domek.
Na Jarných slávnostiach nesmeli
chýbať ani hudobné programy. Z
novinových inzerátov sa dozvedáme, že na petržalských majálesoch
vystupovali okrem cigánskych aj
vojenské kapely a skupiny, ktoré
hrali tzv. šramle – v tej dobe populárnu viedenskú zábavnú hudbu.
Napríklad na turíčnu nedeľu roku
1909 ponúkali nasledovný program: „Ráno o 9. hodine slávnostné
otvorenie koncertu kapely 72. pešieho pluku, dvoch cigánskych a jednej
ľudovej kapely a jednej originálnej
viedenskej Schrammelmusic.“
Miestom konania Jarných slávností
bol, samozrejme, mestský park,
známejší ako Aupark (dnes Sad
Janka Kráľa). Jeho atmosféru sa
snažili podľa dobových možností
umocniť osvetlením. „Večer je
osvetlenie dejiska slávností aj cestičiek, ktoré vedú cez Aupark, čarovné,“ píše Západomaďarský spravodajca (Nyugatmagyarországi Hiradó). Propeler, ktorý zabezpečoval
prepravu osôb po Dunaji, premával
počas slávností do jednej v noci.
Osemdňové podujatie trvalo od 30.
mája do 6. júna. Vstupné bolo 40 halierov na osobu, deti do 10 rokov
mali vstup zdarma. Vstupenky si
mohli ľudia zakúpiť aj vopred,
napríklad v pokladni propelera
alebo u cisárskeho a kráľovského
importéra Jozefa Szeiferta v trafike
pri Rybárskej bráne. Organizátori
slávností – súrodenci Rudolfovci –
už v inzerátoch naznačovali, že sa do
parku oplatí vrátiť aj po skončení
nedeľného programu: „V pondelok a
utorok budú ohrady a drôtené ploty
predávané na mieste konania slávností.“
OZ Bratislavské rožky
(Koniec)
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Bigbítové
Vianoce budú
už tento štvrtok
NOVÉ MESTO
Vianočný koncert bratislavských bigbiťákov pod názvom
Bigbítové Vianoce sa uskutoční už po tretíkrát. Koncert sa
bude vo štvrtok 5. decembra
2013 o 19,30 h v Stredisku kultúry Nové Mesto na Vajnorskej ulici 21.
Prvé Bigbítové Vianoce zorganizoval Juraj Šebo, starý bigbiťák
zo žilinskej kapely 60-tych
rokov minulého storočia Sirius.
Podujatie si našlo divákov a
fanúšikov. Tohtoročný koncert je
zaujímavý tým, že sa na ňom
zúčastnia aj Peter Nagy a Pavol
Hammel, ktorých mnohí radia
medzi spevákov tzv. stredného
prúdu, no oni sami sa hlásia k
bigbítu, s ktorým začínali svoju
úspešnú kariéru.
Na koncerte sa ďalej predstavia
kapely The Buttons a The Breakers z Trnavy, teda skupiny, ktoré vznikli v 60. rokoch minulého
storočia. Ďalej vystúpia Laco
Lučenič a Fedor Frešo so skupinou The Badge. Programom bude sprevádzať ďalšia bigbítová
legenda Lubo Belák.
(bnm)

vyjdú o dva týždne
19. decembra 2013
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Vášnivú a nešťastnú Madame Bovary
presvedčivo hrá Táňa Pauhofová
STARÉ MESTO
Pre milovníkov klasickej svetovej drámy pripravila dramaturgia Činohry SND lahôdku v
podobe inscenácie Madame Bovary. Hoci slávny román Gustava Flauberta má za sebou 7 filmových spracovaní a nesčíselné
množstvo úprav pre divadelné
scény, nestráca na príťažlivosti
a teda ani na dráždivosti pre
scenáristov a dramatikov. Tentoraz sa námetu a psychológie
mladej, príťažlivej Emmy chopila česká dramatička Iva Klestilová.
Zrejme aj ju, rovnako ako čitateľov i divákov, upútala novomanželka lekára Bovaryho, ktorý
začína rozbiehať lekársku prax v
provinčnom mestečku. Nemožno
ich nazvať boháčmi, no rozhodne
biedu netrú - bývajú vo veľkom
dome, majú služobníctvo, Emma
sa oblieka do nádherných šiat z
drahých látok, ušitých podľa najnovšej módy, nechýbajú jej ani
šperky. To, čo jej chýba - je skutočná veľká, vysnívaná láska, ktorej sa jej akosi nedostáva.
Jej manžel, doktor Charles Bovary, je síce slušný človek a zaľúbený manžel, iba nedokáže city prejaviť v takej miere, akú by si jeho
zákonitá žena priala a o akej vždy
snívala. Po narodení dcérky Bertušky sa na istý čas obrátia jej city
na dieťa, ale jej temperamentné
ženstvo si vyžaduje oveľa viac. A
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Alexander Bárta ako Leon a Táňa Pauhofová ako Emma Bovaryová.
Foto - Braňo Konečný
tak začne hľadať zdanlivé šťastie
u iných mužov, ktorí sa s ňou radi
stretávajú, dokonca aj intímne.
Keď ju opustí mladý, poeticky
orientovaný milenec Leon, začne
nakupovať u miestneho obchodníka drahé veci a míňa ťažko
zarobené manželove peniaze.
Postupom času si kupuje nielen
veci, ale aj milencov. A tak sa
stane, že obchodník-úžerník, ktorému dlhuje vysokú sumu, začne
uplatňovať svoje práva a exekúciou prídu Bovaryovci o dom.
Rovnako ako v 19. storočí, i dnes
sa nehospodárnym spôsobom
života zo solventných občanov
stanú bezdomovci. Vnútorný zápas, s ktorým sa Emma dlhý čas
borí, a sklamanie v mnohých ľuďoch, o ktorých si myslí, že sú jej
priatelia, ju postupne oberú o silu
a chuť do života. Jej sklamanie,

keď poprosí milenca o pôžičku a
on ju odmietne, ju doženie k tragickému rozhodnutiu.
Inscenáciu Madame Bovary režijne pripravil Eduard Kudláč vo
výbornom hereckom obsadení. V
hlavnej úlohe Emmy je Táňa Pauhofová, doktora Bovaryho predstavuje Ľuboš Kostelný, milenca
Rodolpha stvárňuje Tomáš Maštalír, druhého milenca Leona Alexander Bárta, obchodníka-úžerníka hrá Robert Roth, farára František Kovár, matku doktora Bovaryho Anna Javorková, starého
Bovaryho Marián Geišberg.
Ženské publikum zaujmú historické kostýmy z druhej polovice
19. storočia, ktoré navrhla Eva
Kudláčová - Rácová. Madame
Bovary si isto nájde priaznivcov
počas nadchádzajúcich divadelných sezón.
Anna Sláviková

14.11.2013 17:17
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Pod holým nebom sa môžu Bratislavčania zatiaľ
korčuľovať len v Starom Meste a vo Vajnoroch
BRATISLAVA
Prvé verejné klzisko pod holým
nebom otvorila mestská časť
Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí už 23. novembra
2013. V nedeľu 1. decembra
otvorili verejné klzisko v River
Parku a vo Vajnoroch.
Staromestské klzisko na Hviezdoslavovom námestí bude otvorené
až do 2. marca 2014, deti do 12
rokov tu majú vstup na ľadovú
plochu zadarmo, ostatní zaplatia 1
euro. Klzisko je pre verejnosť
otvorené od 10.00 do 22.00 h.
Ľadová plocha v River Parku na
Dvořákovom nábreží je otvorená
každý deň od 10.00 do 21.00 h.
Korčuľovanie je bezplatné, k dispozícii je požičovňa korčúľ,
úschovňa batožiny i stánok s
občerstvením. „Výhodou nášho

klziska je dostatok miesta na
ľadovej ploche a príjemná
,komorná atmosféra dunajskej
promenády. Naše klzisko je ideálnym miestom pre deti, ktoré sa
chcú naučiť korčuľovať. Na ľadovej ploche sú totiž aj tento rok k
dispozícii postavičky tučniakov,
ktoré sú deťom oporou pri ich
prvých korčuliarskych pokusoch,” uviedla hovorkyňa J&T
Real Estate Katarína Krajňáková.
Od nedele 1. decembra sa už tradične korčuľuje aj vo Vajnoroch.
Od 8.00 do 15.00 h tu v pracovné
dni chodia korčuľovať školáci, od
od 15.00 a cez víkendy od 10.00 h
do 17.30 h je vajnorské klzisko
vyhradené pre verejnosť. Od
18.00 do 22.00 h je ľadová plocha
určená pre kolektívy a organizované skupiny.

Zatiaľ sú v Bratislave otvorené
len tieto tri klziská pod holým
nebom. Okrem toho je možné verejné korčuľovanie v prevádzkach
STaRZ - na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu na Trnavskej
ceste a na Zimnom štadióne Dúb-

Vianočný bazár
chalaňov bude
už tento víkend

ravka na Harmincovej ulici.
Mestská časť Ružinov ponúka
verejné korčuľovanie na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu na
Ružinovskej ulici, korčuľovať sa
dá aj v novej. Ice Aréne Lamač na
Borinskej ulici.
(brn)

a

Trampolín

STARÉ MESTO
Štvrtý Vianočný bazár chalaňov bude už tento víkend od 6.
do 8. decembra 2013 vo V-klube
na Námestí SNP. Charitatívny
projekt štyroch hercov Róberta
Jakaba, Juraja Kemku, Lukáša Latináka a Mariána Miezgu
uzavrie Vianočný žúr chalaňov
v pondelok 9. decembra.
Obľúbený bazár si získava stále
väčšiu pozornosť ľudí, a to najmä
vďaka nenútenej zábave, príjemnej atmosfére a množstvu stretnutí. Medzi „najatraktívnejšie“ dary
tento rok patria dres Martina Škrteľa s podpismi hráčov a trénerov
FC Liverpool, dres Petra Sagana s
podpismi oboch bratov Saganovcov a obraz slovenského maliara
Mareka Ormandíka.
(vbc)
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MUDr. Daniel Mago
psychoterapeut
Poradenstvo v oblasti
rozvoja osobnosti
Lazaretská 3a, Bratislava

psychoterapia-mago.sk

15 rokov fanúškujeme za Bratislavu
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Nové Tesco na Račianskej podporilo svoje okolie
Posledný novembrový týždeň priniesol obyvateľom
neďaleko Račianskeho mýta
novú predajňu potravín.
Miestnych nové potraviny veľmi potešili a hneď po
slávnostnom
prestrihnutí
pásky zaplnili predajňu. Tesco pre nich pripravilo príjemné a moderné nákupné
prostredie. Kvalitné služby,
čerstvé potraviny a výborná
dostupnosť na každodenné nákupy – takto možno
charakterizovať
predajne
Expres, ktoré mnohí volajú
aj malé Tesco. V nových potravinách si môžu zákazníci
nakúpiť denne od 6.00 do
22.00 hodiny.
TRI POZITÍVA
OČAMI STAROSTU
Zákazníkov na úvod srdečne privítal manažér predajne
Andrej Sojka, ktorý má bohaté skúsenosti z riadenia obdobnej predajne v Ružinove.
Po ňom sa zákazníkom prihovoril starosta mestskej časti
Rudolf Kusý. Aj preňho ako

obyvateľa z blízkeho okolia je
táto predajňa poruke. Starosta
vyzdvihol tri pozitíva nového
Tesco Expresu. Obyvatelia,
susedia aj miestny úrad sa
obávali, že v priestoroch bude
herňa. „Nebude a to je prvé
pozitívum. Druhé pozitívum
pre nás je, že predtým tu
bola drogéria a teraz sa istým
spôsobom vracia, lebo Tesco
predáva aj drogistický tovar.
A tretie pozitívum je, že tu
budeme mať aj teplé a čerstvé
pečivo, čo nás teší.“
TESCO PODPORILO
DOBRÉ VECI V OKOLÍ
Bratislavčanov určite teší, že
tento obchodník si všíma aj
miestne komunity. Pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco tradične podporilo
svoje okolie. Z rúk manažéra
predajne tak poputoval dar
v podobe symbolického šeku
Materskej škole na Šuňavcovej ulici, ktorá peniaze použije na zakúpenie učebných
pomôcok a hračiek pre deti.
Ďalší dar potešil miestnu Ma-

Odovzdanie daru pri príležitosti otvorenia Tesco Expres

terskú školu na Pionierskej
ulici. Všetky deti dostali od
Tesco reflexné vesty. Rodičia
môžu byť spokojní, pretože
ich deti budú na prechádzky
chodiť bezpečnejšie.
ĽUĎOM V NÚDZI
BUDE LEPŠIE
Blíži sa zima, ktorá je pre
mnohých ľudí v núdzi najťaž-

vám
Stále bližšie k
NÉ
UŽ OTVORE

– 22.00
0
0
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n
e
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ším obdobím v roku. Tesco
spoločne so Slovenskou katolíckou charitou a organizáciou
Depaul Slovensko zrealizovalo tento mesiac potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi.
Zákazníci darovali do zbierky
vyše 18 ton výrobkov v hodnote takmer 27-tisíc eur. Tesco
k tejto sume pridalo ešte 20 %
v peniazoch. Ľuďom v núdzi

sa snaží pomáhať aj mestská
časť Nové Mesto prostredníctvom svojej sociálnej výdajne.
Práve túto výdajňu podporilo
Tesco pri príležitosti otvorenia
novej predajne na Račianskej
ulici, a to sumou 1 000 eur.
Sociálna výdajňa by privítala
aj výrobky, priamej podpore
produktmi však bráni obchodníkom legislatíva. Tá im,
bohužiaľ, neumožňuje darovať
napríklad trvanlivé potraviny,
ktoré nie sú rizikové ani po dátume minimálnej trvanlivosti.
Vedúca sociálneho oddelenia
MČ Nové Mesto Gabriela Vojtechová hovorí, že „tento dar
bude použitý na nákup tovarov pre občanov odkázaných
na pomoc v sociálnej výdajni.
Sú to občania, ktorí nemôžu za
to, že sa prepadli do sociálnej
siete. Mnohí z nich vytvárali
hodnoty pre ďalšie generácie
a v súčasnosti sú odkázaní
práve na takúto pomoc. Pevne
verím, že ich tieto tovary potešia a budú pekným darčekom
v období Vianoc“.
-ps-
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Pod holým nebom sa môžu Bratislavčania zatiaľ
korčuľovať len v Starom Meste a vo Vajnoroch
BRATISLAVA
Prvé verejné klzisko pod holým
nebom otvorila mestská časť
Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí už 23. novembra
2013. V nedeľu 1. decembra
otvorili verejné klzisko v River
Parku a vo Vajnoroch.
Staromestské klzisko na Hviezdoslavovom námestí bude otvorené
až do 2. marca 2014, deti do 12
rokov tu majú vstup na ľadovú
plochu zadarmo, ostatní zaplatia 1
euro. Klzisko je pre verejnosť
otvorené od 10.00 do 22.00 h.
Ľadová plocha v River Parku na
Dvořákovom nábreží je otvorená
každý deň od 10.00 do 21.00 h.
Korčuľovanie je bezplatné, k dispozícii je požičovňa korčúľ,
úschovňa batožiny i stánok s
občerstvením. „Výhodou nášho

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

klziska je dostatok miesta na
ľadovej ploche a príjemná
,komorná atmosféra dunajskej
promenády. Naše klzisko je ideálnym miestom pre deti, ktoré sa
chcú naučiť korčuľovať. Na ľadovej ploche sú totiž aj tento rok k
dispozícii postavičky tučniakov,
ktoré sú deťom oporou pri ich
prvých korčuliarskych pokusoch,” uviedla hovorkyňa J&T
Real Estate Katarína Krajňáková.
Od nedele 1. decembra sa už tradične korčuľuje aj vo Vajnoroch.
Od 8.00 do 15.00 h tu v pracovné
dni chodia korčuľovať školáci, od
od 15.00 a cez víkendy od 10.00 h
do 17.30 h je vajnorské klzisko
vyhradené pre verejnosť. Od
18.00 do 22.00 h je ľadová plocha
určená pre kolektívy a organizované skupiny.

Zatiaľ sú v Bratislave otvorené
len tieto tri klziská pod holým
nebom. Okrem toho je možné verejné korčuľovanie v prevádzkach
STaRZ - na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu na Trnavskej
ceste a na Zimnom štadióne Dúb-

ravka na Harmincovej ulici.
Mestská časť Ružinov ponúka
verejné korčuľovanie na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu na
Ružinovskej ulici, korčuľovať sa
dá aj v novej. Ice Aréne Lamač na
Borinskej ulici.
(brn)

Vianočný bazár
chalaňov bude
už tento víkend
STARÉ MESTO
Štvrtý Vianočný bazár chalaňov bude už tento víkend od 6.
do 8. decembra 2013 vo V-klube
na Námestí SNP. Charitatívny
projekt štyroch hercov Róberta
Jakaba, Juraja Kemku, Lukáša Latináka a Mariána Miezgu
uzavrie Vianočný žúr chalaňov
v pondelok 9. decembra.
Obľúbený bazár si získava stále
väčšiu pozornosť ľudí, a to najmä
vďaka nenútenej zábave, príjemnej atmosfére a množstvu stretnutí. Medzi „najatraktívnejšie“ dary
tento rok patria dres Martina Škrteľa s podpismi hráčov a trénerov
FC Liverpool, dres Petra Sagana s
podpismi oboch bratov Saganovcov a obraz slovenského maliara
Mareka Ormandíka.
(vbc)
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Pod holým nebom sa dá korčuľovať
len v Starom Meste a vo Vajnoroch
BRATISLAVA
Prvé verejné klzisko pod holým
nebom otvorila mestská časť
Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí už 23. novembra
2013. V nedeľu 1. decembra
otvorili verejné klzisko v River
Parku a vo Vajnoroch.
Staromestské klzisko na Hviezdoslavovom námestí bude otvorené
až do 2. marca 2014, deti do 12
rokov tu majú vstup na ľadovú
plochu zadarmo, ostatní zaplatia 1
euro. Klzisko je pre verejnosť
otvorené od 10.00 do 22.00 h.

Ľadová plocha v River Parku na
Dvořákovom nábreží je otvorená
každý deň od 10.00 do 21.00 h.
Korčuľovanie je bezplatné, k dispozícii je požičovňa korčúľ,
úschovňa batožiny i stánok s
občerstvením. „Výhodou nášho
klziska je dostatok miesta na
ľadovej ploche a príjemná
,komorná atmosféra dunajskej
promenády. Naše klzisko je ideálnym miestom pre deti, ktoré sa
chcú naučiť korčuľovať. Na ľadovej ploche sú totiž aj tento rok k
dispozícii postavičky tučniakov,

ktoré sú deťom oporou pri ich
prvých korčuliarskych pokusoch,” uviedla hovorkyňa J&T
Real Estate Katarína Krajňáková.
Od nedele 1. decembra sa už tradične korčuľuje aj vo Vajnoroch.
Od 8.00 do 15.00 h tu v pracovné
dni chodia korčuľovať školáci, od
od 15.00 a cez víkendy od 10.00 h
do 17.30 h je vajnorské klzisko
vyhradené pre verejnosť. Od
18.00 do 22.00 h je ľadová plocha
určená pre kolektívy a organizované skupiny.
Zatiaľ sú v Bratislave otvorené
len tieto tri klziská pod holým
nebom. Okrem toho je možné verejné korčuľovanie v prevádzkach
STaRZ - na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu na Trnavskej
ceste a na Zimnom štadióne Dúbravka na Harmincovej ulici.
Mestská časť Ružinov ponúka
verejné korčuľovanie na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu na
Ružinovskej ulici, korčuľovať sa
dá aj v novej. Ice Aréne Lamač na
Borinskej ulici.
(brn)

adresa predajne:

DROGÉRIA
ul. Obchodná 74 Bratislava
(na rohu Obchodnej a Mariánskej ulice)

otváracie hodiny:
:
pondelok – piatok

10.00 – 18.00 h
sobota:

9.00 – 12.00 h

MUDr. Daniel Mago
psychoterapeut
Poradenstvo v oblasti
rozvoja osobnosti
Lazaretská 3a, Bratislava

psychoterapia-mago.sk
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