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Laureátov 

Ceny primátora

môžu navrhovať

občania
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský udelí aj v tomto roku Cenu primá-
tora hlavného mesta SR Bratislavy. 
Tak ako vlani, aj v tomto roku môžu o
nositeľoch tohto prestížneho ocenenia
samosprávy hlavného mesta, ktoré sa
bude udeľovať už po pätnástykrát, spolu-
rozhodovať aj občania Bratislavy.
Tradíciu ocenenia založil v roku 1993
vtedajší primátor Bratislavy Peter Kresá-
nek. Popri Cene hlavného mesta a Čest-
nom občianstve Bratislavy, ktorých ude-
lenie je výlučne v právomoci mestského
zastupiteľstva, je Cena primátora síce
subjektívnym, ale veľmi ceneným vyja-
drením pôsobenia jednotlivca či kolektí-
vu, ktorí výraznou mierou prispeli k
dobru a blahu Bratislavy. Nositeľom sa
môže stať ktorýkoľvek občan Bratislavy,
aj taký, ktorý sa v meste nenarodil, ale v
rámci svojej profesie celoživotným vyni-
kajúcim pôsobením významnou mierou
prispel ku kvalite života v našom meste. 
Doteraz bolo od roku 1993 ocenených
takmer 60 skvelých Bratislavčanov,
medzi nimi napríklad Milan Rúfus,
Peter Lipa, Július Satinský, Marián
Varga, prof. Karol Matulay, prof. Ľudo-
vít Rajter, Dr. Ivan Chodák, Mária
Ďuríčková, Anton Srholec, Jozef Kro-
ner, Emília Vášáryová, Ján Filc, divadlo
Astorka - Korzo 90, Radošinské naivné
divadlo, Divadlo GuNaGu či Eva Kríži-
ková. Medzi držiteľmi ocenenia sú aj
reprezentanti takých oblastí ľudskej čin-
nosti, o ktorých pôsobenie neprejavujú
každý deň záujem médiá, ale mesto by
sa bez ich statočnej práce nezaobišlo.
Preto sú medzi laureátmi napríklad
pôrodná asistentka, matrikárka, vino-
hradník, vodič MHD, smetiar, strážca
vodných hrádzí, knihovník, archivár,
poštár, policajt, sociálna pracovníčka a
mnohí ďalší. 
Cenou primátora je od jej založenia
bronzová soška Rytiera Rolanda - minia-
túra sochy, ktorá stojí na bratislavskom
Hlavnom námestí ako symbol hrdosti a
svojprávnosti samosprávy mesta. Jej
autorom je akad. sochár Bedrich Hof-
städter z Bratislavy.
Nominácie na tohtoročných laureátov
Ceny primátora s krátkou charakteristi-
kou môžu občania zasielať na adresu
kancelárie primátora, Primaciálne nám.
1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava, naj-
neskôr však do pondelka 2. apríla. Pri-
mátor spomedzi nich vyberie štyri osob-
nosti, ktorým cenu odovzdá. 
Slávnostný akt udeľovania cien sa prav-
depodobne uskutoční v piatok 27. apríla
od 19.00 h v Zrkadlovej sieni a v ďalších
reprezentačných priestoroch Primaciál-
neho paláca - historickej radnice hlavné-
ho mesta. (mih)

Koľko peňazí

stoja daňových

poplatníkov

mestskí policajti
BRATISLAVA
Bratislavská mestská polícia by mala
byť početnejšia a silnejšia, otázkou
však je, či bude aj výkonnejšia. Nárast
počtov policajtov je totiž pomalší ako
nárast miezd.
Podľa údajov, ktoré sa podarilo našej
redakcii získať, bol priemerný príjem v
Mestskej polícii v Bratislave - vrátane
vedenia - 18 280 korún mesačne. Na
mzdy, osobné ohodnotenie a ostatné prí-
platky išlo z mestského rozpočtu 62,3
milióna korún, čo si rozdelilo 284
zamestnancov. Z tohto počtu je 221 ľudí
v priamom výkone služby, teda v uli-
ciach. 
V tomto roku plánuje hlavné mesto zvý-
šiť počet zamestnancov mestskej polície
o 113 ľudí, pričom balík, z ktorého budú
odmeňovaní, stúpne na 68,4 milióna
korún (ak sa podarí naplniť plánované
stavy). V prepočte by to znamenalo
pokles priemerného mesačného príjmu v
mestskej polícii na 14 357 korún. Podľa
slov hovorcu bratislavskej mestskej polí-
cie Petra Plevu by všetci noví mestskí
policajti mali ísť do priameho výkonu
služby.
Z týchto údajov možno usúdiť, že policaj-
ti v uliciach sú odmeňovaní výrazne slab-
šie ako ďalší zamestnanci mestskej polí-
cie. Na otázku, aké sú príjmy mestských
policajtov slúžiacich v uliciach, však P.
Pleva presne neodpovedal. Uviedol len:
„Pokiaľ sa týka platových náležitostí prí-
slušníkov mestskej polície, zaradení sú do
VI. a VII. platovej triedy podľa zákona o
odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme. K
základným platom je potrebné ešte pripo-
čítať osobný príplatok.“
Rovnako sme nedostali odpoveď na
úhrnný rast prostriedkov vynaložených
na mestskú polícii v roku 2007, pretože
okrem nových policajtov má mestskej
polícii pribudnúť aj šesť nových áut a päť
kamier do kamerového systému. Najmä
túto druhú položku vníma verejnosť s
nedôverou - kamery neprispeli k vyrieše-
niu ani jedného z prípadov vandalstva,
ktoré vzbudili verejné pohoršenie.
Napríklad systematické poškodzovanie
sochy Čumila a Schöne Náciho nie je
dodnes vyriešené, nepodarilo sa vypátrať
ani páchateľa, ktorý vlani ukradol káčat-
ko zo sochy H. Ch. Andersena. P. Pleva
uvádza, že to už nie je vec mestskej polí-
cie, ale orgánov činných v trestnom kona-
ní. K samotnej technológii hovorí, že
nemožno povedať jej cenu, pretože na jej
dodanie sa vypíše výberové konanie.
Bratislavská mestská polícia však vlani
aj prispela do mestskej kasy - vyrubila
pokuty v celkovej sume 11,3 milióna, čo
je v porovnaní s rokom 2005 viac o vyše
než dva milióny. Gustav Bartovic

Napriek tlaku hypermaketov majú Staromešťania stále záujem nakupovať aj na trhoviskách. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Prevádzkovatelia trhoviska na Žilin-
skej ulici ho neplánujú v najbližšom
čase zrušiť. Naopak, na tento rok už
prenajímajú stánky pre predajcov.
Podľa Bohumila Krista, zástupcu spo-
ločnosti SOUK, a.s., ktorá trhovisko
prevádzkuje, napriek tomu, že vedľa už
vznikli novostavby a rôzne finančné
skupiny tu ešte plánujú stavať, majitelia
pozemku, na ktorom trhovisko stojí,
nemajú zatiaľ žiadny podnikateľský
zámer.
V súčasnosti má trhovisko 94 samostat-
ných predajných stánkových miest a
cena ročného prenájmu v tomto roku je
od 10-tisíc do 15-tisíc korún. Povolený je
tu predaj kvetov, ovocia a zeleniny. V
poslednom období je vraj badať určitý

prirodzený úbytok predajcov i ľudí a
podľa B. Krista to súvisí aj so zákazom
predaja textilu, obuvi, spotrebného a dro-
gistického tovaru či domácich potrieb na
trhovisku.
Z podnikateľského hľadiska preto už
nie je jeho prevádzka taká zaujímavá
ako predtým. „Neznamená to, že by
sme z trhu na  Žilinskej urobili druhú
„Miletičku“ - bolo by tu len niekoľko
takýchto predajcov a ponuka sortimen-
tu klasických produktov, aké sa predá-
vajú na trhoviskách, by zostala stále
prioritná,“ konštatoval B. Krist. Uvie-
dol, že majitelia neplánujú rekonštruk-
ciu trhoviska, pravidelne sa robí bežná
údržba jestvujúcich stánkov a zariade-
nia. Ak by sa urobila zásadná prestavba,
znamenalo by to automatické zvýšenie

nájomného a poplatkov, či by mohlo
odradiť trhovníkov a predajcov, medzi
ktorými sú  napríklad aj pestovatelia z
Bernolákova, Dunajskej Lužnej či zo
Šamorína. 
Záujem o osud trhoviska na Žilinskej
ulici opäť oživili občania na verejnom
prerokovaní návrhu Územného plánu
zóny Staré Mesto - Severovýchod.  Na
území trhoviska sa v budúcnosti ráta s
možnou občianskou vybavenosťou.
Starosta bratislavského Starého Mesta
Andrej Petrek prisľúbil, že o osude trho-
viska chce diskutovať s občanmi, a preto
na túto tému zvolá verejné zhromažde-
nie. K tomu ho uznesením zaviazalo aj
staromestské miestne zastupiteľstvo s
tým, aby verejné zhromaždenie zvolal
najneskôr do 21. marca. (rob)

Trhovisko na Žilinskej zatiaľ nezanikne

Pri výstavbe ide aj o kultúru investorov
Investičné zámery, ktoré rátajú s
výstavbou výškových budov, pribúda-
jú. O tom, či nenastal čas korigovať
ich, sme sa pozhovárali s hlavným
architektom mesta Bratislava Štefa-
nom ŠLACHTOM.
- O viacerých z pripravovaných stavieb
sa rozhodlo už dávnejšie a je už nemož-
né ich ovplyvniť, napríklad administra-
tívny objekt na Račianskom mýte, byto-
vý dom Obydick na Račianskej a iné.
Tie, o ktorých sa rozhoduje teraz, sa,
samozrejme, posudzujú z rôznych hľa-
dísk, či už ide o polohu, priehľady,
dopravu, a podľa toho sa vydávajú stano-
viská. Predstava, že výstavba je ľubovoľ-
ná, nie je správna. Výstavbu v centre
limitujú aj pamiatkari, ktorí napríklad
pripúšťajú výšku nových objektov iba 21
metrov.

Čo ako hlavný architekt mesta mienite
v tomto smere podniknúť?
- Presvedčiť, že výškové budovy musia
stáť na správnom mieste a musia byť
obohatením pre panorámu mesta. Máme
spracovaný materiál vymedzujúci lokali-
ty pre nové výškové budovy, o ktorý sa
môžeme už oprieť. Kvalitu architektúry a
kontrolu odbornej verejnosti by mali
zabezpečovať najmä verejné architekto-
nické súťaže. To sa však podarilo iba pri
budovách Všeobecnej úverovej banky a
Národnej banky Slovenska. Cesta, keď
sa robia na závažné lokality súťaže štu-
dentov alebo dvoch, troch vyzvaných
kolektívov, ako sa to zvykne robiť, však
nie je riešením.

Je ešte možné regulovať výstavbu
výškových budov tak, aby bola možná
len na určitých presne stanovených
územiach?
- Tie, ktoré sa pripravujú projekčne v
súčasnosti, áno. Je to však aj problém
kultúry investorov, zodpovednosti archi-
tektov a všetkých, ktorí sa podieľajú na
schvaľovacom procese. 
Aký je váš názor na zámer prestavby
Kamenného námestia?
- Priestor medzi Rajskou, Špitálskou a
Dunajskou ulicou dnes nezodpovedá
požiadavkám centra mesta, a preto ho
treba riešiť. Možností je veľa. Odpoveď
by mala dať verejná architektonická
súťaž s medzinárodnou účasťou a medzi-
národnou porotou a schválený územný
plán zóny Dunajská.

Zhováral sa Juraj Handzo 
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Toto je éra, keď
predbiehame 
Londýn
Predbehli sme už aj iné metropoly, po-
vedzme, Brusel v pomere medzi cenou ži-
vota a príjmami miestnych obyvateľov.
Lenže - my máme viac diskusných tém.
Dlhé roky sa svet smial z Angličanov,
vraj stále debatujú len o počasí. Globali-
zácia klímy smerom k neletám a nezimám
urobila tému počasie aktuálnou a večnou
pre celú zemskú polguľu. Teda aj pre nás.
My Bratislavčania však máme ešte dve
také večné témy. 
Prvou témou je - akí arogantní a bez-
ohľadní sú vodiči.
Druhou témou zasa to, akí barani sú
chodci.
Tieto dve témy nám poskytujú aj ďalšie
prvenstvo - davovú schizofréniu. Je to
krásny jav, ktorý silnie úmerne tomu, ako
pribúda v Bratislave áut a s nimi aj vodi-
čov a polovodičov a dokonca chodcovo-
dičov. Je zábavné pozorovať, ako sa
rýchlosťou síce nezmeranou, ale iste
nepovolenou, prirúti k voľnému miestu,
kde je však parkovať zakázané, auto a
osoba spoza volantu ho opustí. Na chod-
níku sa medzitým spamätúvajú zo šoku tí,
čo stihli na poslednú chvíľu uskočiť. Na
druhej strane si ďalší márne oprašujú zo
šiat zvyšky kalnej vody, ktorá sa pred
chvíľou váľala v kaluži pod tým autom.
Svorne nadávajú na vodičov.
Osoba spoza volantu sa v momente stane
chodcom a prebehne na červenú popred
iné autá. Poteší sa kvílením pneumatík,
prípadne zahrozí autu, ktoré jej nedalo
prednosť. Ak náhodou natrafí na situá-
ciu, keď svieti na priechode zelená, tak
sa aspoň vydá po ľavej strane. Ak ju prí-
liš hustá doprava predsa len prinúti
zastať na kraji cesty, spolu s ostatnými
nadáva na šoférov.
Ostatní chodci zatiaľ prídu k svojim viac
- menej zle zaparkovaným autám. Skon-
trolujú, či nemajú papuču a vyštartujú.
Jednou rukou radia rýchlosť a druhou
spúšťajú okienko, aby mohli nadávať
chodcom. Chýba im tretia ruka, lebo
treba ukázať ešte tomu mumákovi v aute
pred nimi, že jazdí ako magor. Doma
potom rodine rozprávajú o tom, aké je to
dnes zúfalé, akí sú bezohľadní vodiči a
hazardéri chodci a deti sa tešia, že prine-
sú do škôlky nové slová.
Je to báječný pocit, žiť v ére, keď pred-
biehame Londýn. Gustav Bartovic

Vlani schválili

3290 prevodov

pozemkov
BRATISLAVA
V minulom roku pokračoval prevod
spoluvlastníckeho podielu pozemkov
pod bytovými domami, najmä druž-
stevnými. Mestské zastupiteľstvo vlani
schválilo 3290 prevodov. 
Počas celého obdobia prevodov, teda od 1.
januára 2004 do 31. decembra 2006 mest-
ské zastupiteľstvo schválilo už 10 625 pre-
vodov spoluvlastníckych podielov. Vlani
bolo podaných 3798 návrhov na vklad do
katastra, celkovo je to už 6651. Magistrát
eviduje 17 939 žiadostí, z toho v roku 2006
ich bolo 383. Náklady na prípravu prevo-
du vlani boli 4,235 milióna korún.
Podľa informácií z bratislavského magi-
strátu ešte asi 30 percent žiadostí nie je
možné zatiaľ riešiť, pretože žiadatelia
nemajú majetkovoprávne usporiadané
pozemky pod domami. V archívoch sa
stále vyhľadávajú právne listiny k pozem-
kom, dokazujúce vlastníctvo hlavného
mesta, podľa konkrétnych podmienok sa
vyhotovuje geometrický plán pozemku a
zapisuje vlastníctvo pozemku prislúchajú-
ceho domu v katastri nehnuteľností.
Mandátna zmluva medzi hlavným mes-
tom a spoločnosťou H-PROBYT, s.r.o.,
bola uzavretá 19. januára 2004 po verejnej
súťaži na obdobie troch rokov s tým, že
podľa záujmu občanov - vlastníkov bytov
a reálneho stavu prevodov sa predĺži. 
Pretože záujem občanov, aj keď v men-
šom počte ako na začiatku, pretrváva a
hlavné mesto po právnych predchodcoch
majetkovoprávne usporadúva tieto po-
zemky, 9. januára tohto roka podpísal pri-
mátor Bratislavy predĺženie mandátnej
zmluvy až do konca roka 2010. 
Mesto Bratislava nabáda občanov na trpez-
livosť. Na pozemkoch zastavaných byto-
vými domami, kde je preukázané vlastníc-
tvo hlavného mesta, magistrát vyrieši
postupne všetky žiadosti občanov. (ver)

STARÉ MESTO
Záležitosť s osadením plastových
okien do zadnej fasády pamiatkovo
chránenej budovy YMCA na rohu
Šancovej a Karpatskej ulice sa zrejme
potiahne dlhšie, ako sa pôvodne zdalo.
Sú nepresné informácie v médiách, že sa
rozhoduje len o tom, či spoločnosť Y-Ex,
ktorá si v budove prenajíma priestory a
vymenila v nich staré okná za plastové,
dostane pokutu od stavebného úradu. To,
čo sa spočiatku javilo len ako porušenie
stavebného zákona nesplnením ohlaso-
vacej povinnosti, má širšie súvislosti.
Na základe písomného podnetu vlastníka
budovy stavebný úrad vykonal v júli
2006 štátny stavebný dohľad a zistil, že
nájomca nebytových priestorov konal v
rozpore so zákonom. „Zistili sme,“ uvá-
dza Marek Hitka z Miestneho úradu Bra-

tislava - Staré Mesto, „že okenné výplne
vymenil nájomca za plastové, pričom
nedodržal veľkosť okenných otvorov a
stavebnou úpravou vymurovaním para-
petného muriva zmenili veľkosť okenné-
ho otvoru. Ide o porušenie stavebného
zákona.“
Zaujímavé je, že firma spravila rad sta-
vebných úprav aj vo vnútri budovy. Tie
sú však podľa pracovníčky krajského
pamiatkového úradu v súlade s charakte-
rom budovy, čo potvrdila aj obhliadka. 
V tejto fáze stavebný úrad začal priestup-
kové konanie a zároveň začal rozhodo-
vať o dodatočnom povolení stavby, ktoré
by udelil v prípade, že staviteľ predloží
potrebné doklady. Medzi nimi by musel
byť aj písomný súhlas pamiatkovej
ochrany. Lenže tá už do veci vstúpila a
staviteľovi uložila pokutu. A firme Y-Ex

zrejme písomný súhlas nedá, aspoň nie
na trvalé osadenie plastových okien. Ria-
diteľ krajského pamiatkového úradu
Peter Jurkovič uvádza, že na tieto okná
by mohol úrad dať dočasné povolenie len
ako na provizórne riešenie. Aj on pripo-
mína, že mnohé z úprav, ktoré firma
spravila vo vnútri budovy, možno hodno-
tiť ako osožné pre budovu samu.
Iróniou osudu totiž ani pamiatkari neve-
dia, aké boli v tejto fasáde pôvodné okná.
Po znárodnení budovy mládežníckej
organizácie YMCA (Young Man Catho-
lic Association) bolo totiž celá zadná
stena zadebnená a urobil sa na nej rad
úprav. Pamiatkari tvrdia, že ani ostávajú-
ce drevené okná nie sú pôvodné, neexi-
stuje však dokumentácia, ani staré fotky.
Pamiatkari po nich pátrajú a riešenie je v
nedohľadne. Gustav Bartovic

Na YMCA plastové okná zrejme nezostanú

V Redute sa v sobotu opäť plesalo, 
tentoraz na mestskom Bratislavskom bále
BRATISLAVA
Plesová sezóna vrcholí. V hlavnom
meste Bratislavským bálom. Primátor
Andrej Ďurkovský s manželkou priví-
tali v sobotu 10. februára v Redute bra-
tislavskú smotánku.
Bály sa už tradične začínajú slávnostným
predtancovaním. Tohto roku to boli opäť
páry Tanečnej školy PKO Jagermajster.
Už po štvrtýkrát na bále odovzdali Cenu
Júliusa Satinského, ktorá má priliehavý
názov Bratislavská čučoriedka. Čučoried-
ka je zdravá, malá, nenápadná, ale s veľ-
kou dávkou životnej energie, rastie v čis-
tom prostredí, po rozpučení zanechá
nezmazateľnú stopu... V kategórii Idea
oceňujú myšlienku, ktorá vznikla v prie-
behu minulého roka. Na Dunajskej ulici
stojí od 24. septembra 2006 socha komi-
ka, herca a spisovateľa ,,Július Satinský
načúva zvukom Dunajskej ulice“. Auto-
rom atypickej sochy je akademický maliar
Svetozár Ilavský.
Cenou Júliusa Satinského v kategórii
Osobnosť oceňujú tvorbu Bratislavčana,
ktorý svojou prácou šíri dobré meno
mesta - či už nejakým konkrétnym činom,
alebo celoživotným profesionálnym pôso-
bením. Tohto roku ocenili osobnosť v
oblasti, kde sa spája šport i umenie - Hildu
Múdru. Pôvodne krasokorčuliarka Vie-
denskej ľadovej revue, neskôr trénerka
slovenského športovca 20. storočia -
Ondreja Nepelu. Aktívna, večne optimis-
tická, aj dnes každý deň obúva korčule a
trénuje ľudí s mentálnym postihnutí na
dúbravskom štadióne. A robí to zadarmo.
,,Už som na penzii, toto je moje hobby.
Trénujem mentálne postihnutých. Pred-
tým som trénovala majstrov sveta. Teraz
nemám takú zodpovednosť. No a potom
je to veľmi tvrdá práca, pretože to ide
veľmi pomaly - kým si niečo zapamätajú.
Robím to rada, pretože ľad - je akási dro-
ga,“ zverila sa Hilda Múdra.
Polnočné prekvapenie príjemne potešilo.
Na scénu Bratislavského bálu prišiel Fan-
tóm opery, v podobe scénickej koláže.
Vystúpenie tanečníkov pražských diva-
delných a muzikálových scén doplnili
živým spevom študentka Hudobnej
fakulty Akadémie múzických umení
Lucie Silkenová v role Christiny a muzi-
kálový spevák Josef Štágr v rolách Raula

a Fantóma. V štyroch sálach hostí zabá-
vali aj Silvia Josifovská, Tina, Peha, spe-
vácke teleso Svatý pluk, zneli aj latins-
koamerické rytmy i slovenské ľudovky.
Labužníci dobrého jedla si o polnoci
mohli pochutiť na guláši z diviny alebo
na strapačkách. V bálovom menu nechý-
bal ani losos, prasiatko, a samozrejme,
dobré vínko. Moderátori večera Iveta
Malachovská a Vladimír Vondrák privíta-

li aj viacerých vzácnych hostí. Zabaviť sa
prišiel aj veľvyslanec USA Rodolphe M.
Valle. A polnočný darček pre hostí - kar-
nevalová benátska maska sa stala jedným
z prvkov Bratislavského bálu. Na parkete
to tak krátko po polnoci vyzeralo ako na
vychýrenom karnevale a hostia mohli
aspoň podvedome okúsiť tajuplnú chuť
anonymity. Jozef Martiš

FOTO - Miroslav Košírer

17.2. hot shot, Námestie SNP 2
19.2. Restaurant Michaela, Kyèerského 10
20.2. Bussines Pub, Zámocká 30

Prineste si
Váš notebook alebo PDA

Zadarmo od nás 

1000,-Sk
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14.00 - 19.00 hod.

Aktuálne informácie o dianí v meste
môžete mať odteraz denne
� navštívte www.BratislavskeNoviny.sk     � nechajte si posielať noviny e-mailom     � čítajte články prostredníctvom RSS kanála

.sk
Office: BS invest Ružinovská 5, tel.:02/43191552 
mobil:0902/397688, e-mail: stupava@bsinvest.sk

Príležitos  býva  v peknej lokalite pri lesePríležitos býva v peknej lokalite pri lesePríležitos  býva  v peknej lokalite pri lese

4-izbové rodinné 
domy s garážou, 

v radovej zástavbe,
so štandardným 

vybavením

www.bsinvest.sk

&

STUPAVA, Dúbravy - juh

Centrum liečby chronickej 
bolesti LIMING ponúka:

Liekové a homeopatické poradenstvo. 
Obstreky nervov, kĺbov, miechy. 
Akupunktúra, laser, elektroliečba.

Cviky na chrbticu, PILATES, JOGA. 
Naprávanie chrbta, masáže.

02/5249 4022, www.TCM.sk

Vypočítajte si cenu
novinovej reklamy

v Cenovej kalkulačke 
na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk
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V pešej zóne

by mali mať 

chodci prednosť 
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta chce zvý-
razniť charakter centrálnej pešej zóny
a zároveň regulovať režim v nej tak,
aby tu čo najdlhšie pulzoval život.
Majú k tomu prispieť chystané opatrenia
smerujúce k zvýšeniu priepustnosti a
priechodnosti pešej zóny a ochrany oby-
vateľov pred hlukom. Zámerom novej
samosprávy Starého Mesta je, aby exte-
riérové sedenia žili čo najdlhšie, ale aby v
žiadnom prípade neobmedzovali obyva-
teľov centrálnej mestskej časti. Skúsenos-
ti samosprávy ukazujú, že niektorí majite-
lia kaviarní a reštaurácii zväčšujú exterié-
rové sedenia bez povolenia a umiestňujú
v pešej zóne čoraz väčší počet reklam-
ných pútačov, v niektorých prípadoch
priamo do cesty chodcom. Viac priestoru
majú tiež dostať názory krajského pa-
miatkového úradu pamiatkovej starostli-
vosti.
Samospráva pripravuje v tomto duchu
úpravu Všeobecne záväzného nariadenia
o pešej zóne, ktoré má limitovať správa-
nie prevádzkovateľov reštauračných
zariadení. Spresnia sa pravidlá na zria-
ďovanie letných exteriérových sedení aj
pravidlá ich prevádzky, pričom však sa-
mospráva chce predĺžiť ich sezónnosť. 
Staré Mesto tiež navrhuje zakázať umiest-
ňovanie reklamných pútačov na komuni-
káciách pešej zóny. Majitelia budú musieť
bezodkladne odstrániť pútače zriadené
bez povolenia, pútače s povolením na
inštaláciu do konca apríla 2007 už nedo-
stanú šancu a samospráva nepovolí nové.
Majitelia prevádzok budú môcť využiť na
pútače fasády budov, ak to nebude odpo-
rovať názoru pamiatkarov, prípadne oplo-
tenia sezónnych terás. Krajský pamiatko-
vý úrad bude dozerať najmä na to, aby
prevádzky nezatieňovali historické budo-
vy a pri posudzovaní jednotlivých povole-
ní bude postupovať prísne individuálne.
Staré Mesto chce tiež presadiť predĺženie
času, počas ktorého môžu majitelia reš-
taurácií prevádzkovať exteriérové sede-
nia až do 15. novembra. Novinkou má
byť tiež zákaz inštalácie výčapov a
chladničiek s nápojmi na verejnom prie-
stranstve.
O úprave VZN o pešej zóne budú staro-
mestskí poslanci rozhodovať na marco-
vom zasadnutí. (gub) 

Ocenili prístup

primátora
BRATISLAVA
Minulý týždeň mimovládne organizá-
cie, ktoré pomáhajú bezdomovcom,
ocenili primátora Andreja Ďurkovské-
ho nezvyčajným ocenením.
Je to šerifská hviezda za odvahu a súcit a
primátor si ju vyslúžil tým, že sa pričinil
o to, aby sa na sklonku roka konečne
mohlo zriadiť nízkoprahové centrum.
Sandra Tordová zo združenia Proti prúdu
vysvetlila, že ich k názvu ocenenia moti-
voval film Sedem statočných, príbeh
ľudí, ktorí ochraňovali tých najslabších.
„Niekedy na to, aby sme zachránili ľud-
ské životy, stačí aj jeden statočný,“
uviedla Tordová na adresu primátora.
Ten vyjadril nádej, že po skončení tejto
zimy budeme môcť konštatovať, že na
ulici mesta nezamrzol ani jediný človek.
Nízkoprahovú nocľaháreň na Ivánskej
ceste navštevuje denne okolo 90 bezdo-
movcov. Za dva mesiace od jej vzniku sa
v nej vystriedalo okolo 300 ľudí bez
domova. (gub)

Osud amfiteátra

zostáva stále

nejasný
STARÉ MESTO
Budúcnosť amfiteátra na Búdkovej
ceste je naďalej nejasná. Mestská časť
Bratislava - Staré Mesto, ktorá ho má
v správe, nepočíta s tým, že by ho pre-
vádzkovala.
Uviedol to staromestský starosta Andrej
Petrek. „Pokiaľ viem, mesto Bratislava
vedie rokovania s vlastníkmi pozemkov
v Petržalke, na ktorých by mal stáť nový
zimný štadión, o možnej zámene týchto
pozemkov za pozemky v okolí amfiteát-
ra,“ povedal nám. „Ak by sa vedenie
mesta dokázalo s týmito vlastníkmi
dohodnúť, tak predpokladám, že bude
zrušené zverenie areálu amfiteátra do
správy mestskej časti a pozemky amfi-
teátra budú ponúknuté na zámenu
pozemkov pod plánovaným štadiónom.
V tom prípade mestská časť Staré Mesto
končíí s akoukoľvek aktivitou na území
amfiteátra.“
Ak by mal byť areál amfiteátra na Búd-
kovej ceste ponechaný mestskej časti,
podľa A. Petreka je ešte otázne, akým
spôsobom a s akým výsledkom bude
prerokovaná zmena územného plánu
zóny Machnáč a či bude povolené
nahradiť pôvodnú kultúrno-spoločenskú
funkciu tohto územia funkciou bývania.
„Ak nie, sami požiadame mesto o
odzverenie celého tohto areálu zo správy
mestskej časti.“ Podľa neho nie je v
silách mestskej časti obnoviť kultúrno-
spoločenskú funkciu amfiteátra a prevá-
dzkovať ho. (juh) 

Andrej Petrek: Máme záujem, aby všetci

obyvatelia Starého Mesta boli spokojní
Aj v tomto vydaní pokračujeme v serii
rozhovorov so starostami jednotlivých
bratislavských mestských častí. Ten-
toraz sme sa pozhovárali so starostom
mestskej časti Staré Mesto Andrejom
PETREKOM (SDKÚ-DS).

~       ~       ~
Ako si predstavujete spoluprácu s
novozvoleným poslaneckým zborom?
- Pokiaľ ide o spoluprácu s novozvole-
ným poslaneckým zborom, nemám s tým
problémy. Myslím si, že všetci poslanci,
bez ohľadu na ich politickú príslušnosť,
majú záujem o to, aby Staré Mesto pro-
sperovalo a aby občania boli spokojní.
Máme spoločné ciele, čo našlo svoj odraz
aj na stretnutiach, ktoré sme doteraz mali.
Verím, že to tak bude aj naďalej.
Avizovali ste, že budete razantnejšie
bojovať proti čiernym stavbám. Ako si
to predstavujete v praxi?
- V minulosti predovšetkým chýbala
podrobnejšia územno-plánovacia doku-
mentácia, čo umožňovalo dodatočne
legalizovať stavby, ktorých stavebníci sa
„pozabudli“ a postavili o pár podlaží
viac, ako mali. Práve toto bol najväčší
problém na území Starého Mesta. Počas
tohto volebného obdobia chceme dosia-
hnuť taký stav, aby sme mali celé územie
Starého Mesta pokryté územnými plán-
mi zón, ktoré budú veľmi striktne a jed-
noznačne regulovať zástavbu na jednotli-
vých územiach a nedovolia dodatočné
povoľovanie takých prehreškov, aké sa
udiali v minulosti. Budeme mať oporu v
našej podzákonnej norme na to, aby sme
mohli účinnejšie presadzovať odstráne-
nie stavieb, ktoré by boli v rozpore s
touto reguláciou.
Čo mienite robiť so známymi už exi-
stujúcimi čiernymi stavbami?
- Momentálne takmer žiadne čierne stav-
by na území Starého Mesta nemáme.
Prakticky všetky boli legalizované, vráta-
ne známej vily pod Slavínom, ktorú
napriek nášmu rozhodnutiu o odstránení
stavby dodatočne legalizoval krajský sta-
vebný úrad. Výstavba nad rámec platné-
ho povolenia na Hviezdoslavovom
námestí a na Fazuľovej ulici bola takisto
dodatočne legalizovaná práve preto, lebo
sme nemali územný plán zóny, nebolo
možné dokázať rozpor stavby s verejným
záujmom a muselo byť dodatočne vyda-
né stavebné povolenie. Samozrejme, je aj
množstvo drobných čiernych stavieb, ako
sú úpravy bytov a podkroví, snažíme sa
ich odstraňovať tak, ako nám zákon káže. 
Vyjadrili ste sa, že čierne stavby
necháte zbúrať na náklady mestskej
časti a náklady budete následne súdne
vymáhať...
- To je jediná účinná cesta, ako dosiahnuť
odstránenie čiernych stavieb. V rozpočte
budeme mať rezervované prostriedky na
odstraňovanie čiernych stavieb, zo skú-
seností viem, že žiadny čierny stavebník
nie je ochotný čiernu stavbu odstrániť na
vlastné náklady, takže budeme to musieť
urobiť my, na naše náklady, a následne si
budeme náklady vymáhať od stavebníka.
Aké sú vaše predstavy o možnostiach
zlepšenia parkovania v Starom Meste?
- V najbližšom období nerátame s vybu-
dovaním žiadnych parkovacích miest na
povrchu, pretože je to takmer nemožné.
Parkovacie domy alebo podzemné par-
kovacie garáže majú tiež svoje obmedze-
nia, pretože komunikácie v Starom
Meste majú svoje limity, pokiaľ ide o
množstvo vozidiel, ktoré nimi prechádza.
Až v prípade, že bude zdokonalený sys-
tém mestskej hromadnej dopravy a bude
ju využívať viac ľudí, by bolo možné

odbremeniť komunikácie, čo by v
budúcnosti umožnilo budovanie záchyt-
ných parkovísk. Parkovanie budeme v
súčasnosti riešiť skôr zmenami jeho
organizácie. Tie by mali vychádzať z
princípu, že obyvatelia budú v mieste
svojho bydliska parkovať zdarma, ale
keď sa presunú na iné územie, parkova-
nie bude vysoko spoplatnené, aby každý,
kto zaparkuje, bol nútený parkovacie
miesto čím skôr opustiť, hneď, ako vyba-
ví, čo potreboval, a aby uvoľnil parkova-
cie miesto tým, ktorí bývajú na mieste,
kde zaparkoval. 
Ako si to predstavujete v praxi?
- Koncept vychádza z toho, že zóna spo-
platneného parkovania na území Starého
Mesta bude rozšírená, bude však rozdele-
ná na jednotlivé bloky, pričom obyvatelia
týchto blokov budú oslobodení od
poplatku, pokiaľ zaparkujú v bloku, v
ktorom bývajú. Aby mali parkovacie
miesta, musí byť zabezpečené, aby ten,
kto na danom mieste nebýva, za parko-
vacie miesto zaplatil tým viac, čím dlhšie
na ňom parkuje, a takto bol nútený čím
skôr odísť a uvoľniť miesto pre toho, kto
na tomto mieste býva. Predpokladá to
nutnosť zrušenia dlhodobo prenajatých
parkovacích miest, ktoré zostávajú
zablokované aj počas víkendov stĺpikmi
a ostávajú nevyužité, hoci by ich mohli
využívať obyvatelia domov, ktorí pri
nich žijú. Chceme parkovaciu politiku
otočiť naruby, chceme uprednostniť par-
kovanie pre obyvateľov na úkor firiem,
ktoré majú tieto miesta prenajaté. Spôsob
úhrady, výška parkovného a ostatné zále-
žitosti ešte budú predmetom rokovaní,
samozrejme, túto problematiku chceme
prediskutovať aj s občanmi. Budeme sa
snažiť citlivo stanoviť cenu parkovného
tak, aby na jednej strane motivovala
vodičov parkovať na danom mieste čo
najkratšie a zvýšila sa obrátkovosť par-
kovania a na druhej strane bola únosná
pre občanov.
Do pešej zóny jazdí priveľa áut, v lete
sú zasa problémy s letnými terasami.
Čo chcete podniknúť v tomto smere?
- Máme v úmysle zaviesť v pešej zóne
sprísnený režim v tom zmysle, že si

budeme tvrdším spôsobom vynucovať
dodržiavanie predpisov, ktoré tam platia.
Na žiadosť magistrátu sa pešia zóna roz-
širuje aj o a Župné námestie. Mesto nás
tiež požiadalo, aby sme nepúšťali do
tohto priestoru mobilné reklamné zaria-
denia. Toto opatrenie rozširujeme aj na
územie celej pamiatkovej rezervácie. V
minulosti sme mali problémy s letnými
terasami, koridor medzi nimi bol príliš
úzky, nedodržiavalo sa, že vzdialenosť
medzi nimi má byť minimálne tri metre.
Priestor medzi kaviarenskými terasami
býval v lete zaprataný rôznymi pútačmi,
stojanmi a reklamnými zariadeniami,
ktoré ešte viac znepriechodňovali už i tak
úzke ulice historického jadra. Tento rok
prichádzame s tým, že mimo plochy let-
nej terasy nebudú môcť byť umiestňova-
né žiadne stojany s reklamami či jedálny-
mi lístkami, v tomto smere očakávame
zlepšenie. Čo je ešte dôležitejšie, je to, že
mnohí prevádzkovatelia reštauračných
zariadení si zvykli na režim fungovania v
obytnom prostredí, ale niektorí z nich sú
nedisciplinovaní a máme problémy s hlu-
kom a dodržiavaním otváracích hodín.
Prevádzky, v ktorých si nedokážu zabez-
pečiť poriadok a dodržiavanie všeobecne
platných nariadení, budeme odstraňovať.
Pešia zóna sa momentálne končí na
Mostovej ulici. Nehodláte revitalizo-
vať aj úsek nábrežia medzi Starým a
Novým mostom a tým ju rozšíriť?
- Moje predstavy v tomto smere sú
veľmi konkrétne a spájam ich aj s budo-
vaním systému protipovodňovej ochra-
ny mesta v tomto úseku. Mojou predsta-
vou je, že v súčinnosti s budovaním
tohto protipovodňového diela bude revi-
talizovaná časť nábrežia medzi Starým
mostom a Novým mostom, resp. medzi
pozemkami, na ktorých sa stavajú poly-
funkčné komplexy River park a Euro-
vea. Developeri týchto projektov
„svoje“ časti nábrežia vybudujú a zveľa-
dia vo vlastnej réžii, revitalizáciu úsekov
medzi nimi by mala zabezpečiť samo-
správa. Verím, že v spolupráci s mestom
sa nám to v najbližšom čase podarí.

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Filip Malý

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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Niekto chce

pivovar zbúrať,

niekto zachovať
AD: PIVOVAR STEIN CHCE NOVÝ
MAJITEĽ ZBÚRAŤ... (BN 05/2007)
� Nechápem, prečo s tým niekto nepri-
šiel skôr. Veď ten pivovar je opacha a
Stein je hanba slovenských pivovarní-
kov.
� V Bratislave je nejako príliš zažité
uvažovanie typu „nedá sa skultivovať
bez toho, aby sa zbúralo“. Ako je pove-
dané v článku, iné mestá si chránia malé
pivovary, lebo vedia, že to je pre mesto
spestrujúci prvok, zvlášť ak v Bratislave
má ten pivovar tradíciu. Samozrejme, že
môže stáť hocikde inde, ale práve o tom
to je, že má byť zachovaný ako súčasť
mesta.
� Bohužiaľ, sú zóny, ktoré sa skultivujú
len ich zbúraním. To si nalejme čistého
vína. Vždy keď idem okolo toho pivova-
ru, tak neviem, či je ešte vojna, alebo
pred vojnou. Špina, čiernota, rovné betó-
nové steny...
� Radšej mať starý chátrajúci pivovar
namiesto bytov, obchodov a kancelárií
kde možno nájde prácu niekoľko sto ľudí
a skultivuje to okolie? Divná logika.
� V žiadnom prípade nesúhlasím s
výstavbou moderných veci v Starom
Meste!!!
� Pane, ďakujeme za ďalší dobrý zázrak
pre Bratislavu. Toto pekné mesto sa stáva
krajším každým dňom, ale stále ešte je v
ňom neuveriteľne veľa špinavých štvrtí,
budov, ulíc. Takže zase o jednu menej.
SUPER.
� V každom prípade likvidácia pivovaru
Stein v širšom centre mesta osvieži viac
Bratislavčanov než štamgastov. Pivovar
tohto typu môže stáť kdekoľvek, trebárs
aj na okraji ktoréhokoľvek mesta či mes-
tečka. Stein nie je Steinom kvôli výni-
močnej chuti bratislavskej vody, skôr
vďaka prísadám má typickú pomerne
horkastú chuť. ORCO by mohlo predsta-
viť v predstihu štúdiu, čo chce na mieste
pivovaru postaviť, aby sme sa ako Brati-
slavčania mohli s ich predstavami stotož-
niť. Dúfajme, že napokon výstavba bude
rýchla, a nie ako v prípade budovy na
Šancovej ulici, ktorá je akosi uložená k
večnému spánku.
� Už sa nevieme dočkať, dúfame, že
majitelia komplexu oslávia jeho otvore-
nie pivom Stein z posledných zásob a že
sa ním zadusia.
�Náhodou napríklad Stein ležiak špeciál
je dosť dobré pivo. Niečo ako najstarší
mestský pivovar si treba chrániť, nie
búrať. Rezidenčno-obchodných komple-
xov bude v meste aj tak plno.
�Nikto o pivku nič zlé nepovedal. Ale tá
budova strede mesta! Špinavá. Hnusná.
Vo tom to je. Je to super, že to zbúrajú.

Z diskusie k článku 
na www.BratislavskeNoviny.sk

Yamato

si vyslúžilo

standing ovation
AD: BRATISLAVA HLÁSI: YAMATO
POTOPENÉ (BN 05/2007)
Rád by som Vás chcel požiadať o
reakciu na článok  podpísaný čitate-
ľom Branislavom Švehlíkom, nakoľko
znevažuje našu prácu a uvádza ne-
pravdivé informácie. 
1. Yamato potopili americké lietadlá po-
čas bojov na Okinawe tesne pred koncom
vojny, keď plávala na samovražednú mi-
siu na pomoc japonským jednotkám bez
vzdušného zaistenia.
2. Pôvodne plánovaná Incheba bola vy-
menená za NTC s mierne vyššou kapaci-
tou na sedenie a s vhodnejším interiérom.
Špecifickosť predstavenia Yamato spočí-
vala vo vybudovaní divadelného javiska v
podmienkach športovej haly a v požiadav-
ke, aby každý divák videl dominantný
bubon, umiestnený v jeho strede v pozadí.
Z toho dôvodu sme nemohli predávať a
ani nepredávali väčšinu miest z bočnej
kapacity. Cena vstupenky je výsledkom
precíznej kalkulácie a odráža pomer
nákladov a predpokladaný počet návštev-
níkov. Iný zmysluplný spôsob tvorby cien
(mimo sponzorovaných, alebo štátom
dotovaných eventov) žiaľ nepoznáme.
Vstupenky sa predávali v súlade s našimi
očakávaniami. Prekvapil nás väčší záujem
o drahšie kategórie oproti predpokladu.
3. Maďarský kolega z agentúry Podium ,
ktorý Yamato doviezli do Budapešti už
niekoľkokrát po predstavení povedal, že
vždy mali plné hľadisko, ale nikdy neza-
žili „standing ovation“. V Bratislave sa to
podarilo v priebehu oboch predstavení...
4. Osobne som dozeral na disciplínu bri-
gádnikov pod hrozbou finančnej pokuty.
Žiadne náklady (ani ľahké) sa samozrej-
me cez predstavenie nepremiestňovali.
To je ďalšie absurdné tvrdenie a aj mňa
však mrzela nedochviľnosť návštevníkov
na úvod prvého dňa, tiež ich vyrušovanie
pri usádzaní sa na miesta. To však nedo-
kážeme príliš ovplyvniť. 
Som rád, že sa pánovi Švehlíkovi páčilo
predstavenie a môžem ho zároveň pozvať
už na budúci rok v marci, kedy spolu s
Yamato plánujeme ďalšie skvelé predsta-
venia. Raymond Kaňa, 

Double Head Productions, s.r.o.

Taverna je pravé miesto na pravú viágru
Nie je to ilúzia, ale kus ozajstného
Grécka. TAVERNA na Košickej ulici
potrebuje už len jedno - aby našinec
dokázal pristupovať k jedlu rovnako
ako Gréci. Jedlo je totiž obrad. 
Patrí k nemu aj balkánska nonšalantnosť,
patrí sa vedieť, že jedálny lístok nie je
presným zoznamom, ale že je to také ju-
žanské predvádzanie sa - aha, toto všetko
my vieme a máme. Taverna na to potre-
buje 373 položiek, z ktorých približne
polovicu majú. Ak nemajú, povedia pre-
čo - teľacie, žiaľ dnes nie je. Vraj sa v
Bratislave ťažko zháňa čerstvé a mraze-
ným nechceme otravovať našich hostí.
Asi je naozaj nemožné v jediný deň pri-
praviť 208 druhov jedla, predsa však
bolo chybou, že nemali ani položky, kto-
ré boli na dennom jedálnom lístku.
Príďte za atmosférou, zostaňte kvôli
hudbe a vráťte sa kvôli jedlu, to je heslo
lokálu. Atmosféra je dovolenková. Prvky
tradičnej gréckej architektúry, biela
hrubá omietka a na nej jasné farby atén-
skej štvrte Plaka, oblúky, schodíky, bal-
kóny, vežička kostolíka aj s krížom a
zvonom, nakašírovaná kamenná dlažba.
Len kvetinová výzdoba je z umelých
kvetov. Ešte aj čašníci rovnošatou pripo-
mínajú gréckych kolegov: tmavé nohavi-
ce, biele košele, červené šerpy a rybárska
čiapka. Chýba im grécka skúsenosť, ale
snažia sa, hoci sa sem-tam chybička
vyskytne. Hudba nás naozaj len ťažko
púšťa preč a chute na jazyku hovoria, že
sa vrátime. Už aj preto, že ceny na exoti-
ku nie sú premrštené, dokonca sú nižšie
ako v Grécku, hoci sa sem všetko, čo má
byť grécke, vrátane jogurtu, dováža. 

Pri výbere nás čašník upozorňuje, že
porcie sú veľké, odporúča menšie pred-
jedlo, jeden spoločný tanier, namiesto
dvoch, najmä ak máme objednané ďalšie
predjedlá. Kakavia (105 Sk) je polievka z
morských rýb, s príjemným podtónom
kyslosti citrónu. Po nej si rozdelíme Piki-
lia megali (455 Sk), veľký tanier pre viac
ako dve osoby s množstvom výborných
chuťoviek, šalátov a nátierok. Každý si
ďobne aj do Chalumi sta karvuna (105
Sk), cyperského syra na grile, ktorý
vŕzga pod zubami ako čerstvý syr zo
salaša. Garides saganáki (195 Sk) sú
vylúpané krevety v paradajkovej omáčke
s Fetou. Vynikajúce, škoda len, že z ku-
chyne ho poslali až zároveň s hlavnými
jedlami.
Objednávame si šaláty - paradajky nema-
jú skleníkovú chuť, ktorú u nás v tomto
ročnom období zvyčajne rajčiny majú,
ale voňajú slnkom. Choriatiki (165 Sk) je
grécky šalát. Gréckych šalátov je toľko,
koľko kuchárov. Jedno však majú spo-
ločné - sú z absolútne čerstvej zeleniny,
jednoducho okvapkané troškou olivové-
ho oleja a octom, pravdepodobne balza-
mikovým. A musí byť na ňom syr Feta.
Len o niečo jednoduchší je Angurodo-
mata (65 Sk), uhorkovo-paradajkový
šalát, ktorého bolo toľko, že si pôvodne
hodnotiteľ myslel, že ho nezje. Ale chuť
zeleniny nedala...
Konečne sme sa prepracovali k hlav-
ným jedlám. S dvoma chybičkami -
jedna v kuchyni, druhá pri obsluhe.

Xifias (260 Sk), filet z mečúňa s oblo-
hou, sme si objednali kvôli zriedkavosti
tejto ryby na našich tanieroch. Tento sa
stal obeťou gréckeho spôsobu grilova-
nia - bol príliš prepečený, čím zhorkol a
zostal suchý. Tanier partizána (chirines
brizoles scháras - 275 Sk) sú grilované
bravčové kotlety. Boli exotické použi-
tým korením a dobre ugrilované. Pri
nich sa dopustil chybičky čašník, lebo si
zle poznačil objednávku. Treba priznať,
že sa neškriepil, ale ihneď a ochotne
ponúkol, že jedlo odnesie a donesie
objednaných Osem vojakov, teda suvlá-
kia chiriná (260 Sk) - grilované kúsky
bravčového na ihle. Lenže chybička už
bola. Neodolali sme typicky gréckemu
jedlu, s troškou mletého mäsa, ale domi-
nujúcim baklažánom - Musakas (210
Sk) nás svojím spôsobom očarili. Napo-
kon grécke národné jedlo Chirino me
spanaki (185 Sk) bolo dobré bravčové
na špenáte.
Neodolali sme dezertom. Baklavas (85
Sk) sú orechy v tenulinkom ceste, Galak-
tobureko (85 Sk) je kus typického koláča
rovno z plechu a Kataifi (85 Sk) sú ore-
chy obalené niťovkami so sirupom -
všetko medovej chuti. A nakoniec sme si
dali Viágru (95 Sk), grécky jogurt neza-
budnuteľnej chuti s medom - zostáva po
ňom hlboké uspokojenie.
Taverna len začína, má teda šancu chyby
a chybičky odstrániť.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za kon-
zumáciu si redakcia platila sama.

Podvodníkov tromf je nepozornosť klienta
Kto by chcel by klamaný, podvádzaný,
či zavádzaný? Asi nikto. No či chceme
alebo nie, vždy sa nájde predajca,
ktorý či už neúmyselne, alebo úmysel-
ne podvádza a na dôverčivosti, nezna-
losti, či nevšímavosti zákazníka chce
zarobiť nepoctivé peniaze. 
Sem-tam takýmto tiež predajcom klepnú
po prstoch inšpektori Slovenskej
obchodnej inšpekcie, ktorí rozdávajú
menšie i väčšie pokuty. V nasledujúcich
prípadoch išlo o menší a o mastnejší
postih.
V prvom prípade pranierovala SOI pre-
dajňu Lidl na Račianskej ulici kvôli
porušeniu zákazu predávajúceho klamať
spotrebiteľa uvádzaním nejasných úda-
jov o úrovni nákupných podmienok pre-
dávaných výrobkov. Dňa 27. júla 2006
inšpektori SOI zistili, že z informácie o
cene týkajúcej sa prípravkov W5 CAR
CARE, ktoré boli v akciovom ponuko-
vom letáku zo dňa 29.6.2006 za 59,90
korún za sadu A,B,C, nie je spotrebiteľo-
vi jasné, či sa cena týka sady jedného
druhu výrobku, alebo sady troch druhov
výrobkov. Spoločnosti Lidl Slovenská

republika udelila SOI pokutu vo výške
15-tisíc korún. 
Druhý prípad sa týkal kontroly vo Veľko-
obchodnom sklade MOX, s.r.o., ktorú
prevádzkuje rovnomenná spoločnosť. In-
špektori SOI tu 5. decembra 2005 zistili v
ponuke 19 druhov plastových krytov na
mobilné telefóny značky Nokia v celkovej
hodnote 29 040 korún. Výrobky zaistili
pre podozrenie z porušovania práv vyplý-
vajúcich z duševného vlastníctva (ochran-
nej známky Nokia). SOI si dala na tieto
výrobky urobiť odborný posudok, z ktoré-
ho vyplynulo, že napríklad na krytoch
určených pre mobilné telefóny Nokia chý-
balo vyobrazenie loga, bez ktorého sa ori-
ginálny tovar nemôže dostať na trh. Na
mnohých typoch krytov chýbala ochranná
sieťka reproduktora a fólia, ktorá má chrá-
niť sklíčko krytu pred mechanickým
poškodením. Fólia mala v niektorých prí-
padoch nesprávny tvar. Logo „Nokia“
bolo na oboch dielcoch nesprávne repro-
dukované, pretože proporcie písmen

nezodpovedali písmu výrobcu. Ďalším zo
zistení inšpektorov SOI bolo, že žiadny
originálny kryt určený pre celulárny ter-
minál značky Nokia 7210 sa nevyrába v
dizajne aplikovanom na skúmanom
výrobku (ultramarínová farba).
Z týchto a ďalších zistení podľa inšpek-
cie SOI jasne vyplýva, že plastové kryty
sú falzifikáty, teda ide o výrobky, ktoré
boli označené ochrannou známkou bez
súhlasu majiteľa, ktorým je spoločnosť
Nokia Oyj, Helsinki, Fínska republika. 
Správny orgán pri udeľovaní pokuty vo
výške 250 000 korún prihliadal na cha-
rakter protiprávneho konania, na jeho
rozsah, keďže protiprávny skutkový stav
bol zistený pri výrobkoch v celkovej hod-
note 29 040 korún. Ďalšou skutočnosťou
bola závažnosť zisteného konania, jeho
následky v možnom uvedení spotrebiteľa
do omylu a zneužití nedostatku jeho skú-
seností, resp. vedomostí. Zneužitie spočí-
valo v deklarovaní predaja značkových
krytov na mobilné telefóny a následné
ohrozenie majetku spotrebiteľa kúpením
si výrobku, ktorý porušuje právo dušev-
ného vlastníctva. Marián Taller

BratislavaBratislava
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Pošty nerušia,

dúbravská 

sa presťahuje
DÚBRAVKA
Pobočka Slovenskej pošty číslo 42 v
Dúbravke nezanikne, ale tento rok sa
presťahuje do iných priestorov. Pošta
na Saratovskej ulici je otvorená a
poskytuje služby v plnom rozsahu.
Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Bely
Lisákovej takmer všetky pošty v Brati-
slave majú s prenajímateľmi uzatvorené
zmluvy na dobu neurčitú. Regionálne
centrum Bratislava zatiaľ podľa nej
nemá informácie o výpovediach prenáj-
mu nebytových priestorov iných pôšt
okrem spomínanej pošty v Dúbravke a
Pošty číslo 27 na Trávnikoch v mestskej
časti Ružinov.   
„Slovenská pošta, a. s., má záujem udr-
žať poštovú sieť na území mesta Brati-
slava a v budúcnosti ju naďalej rozširo-
vať. O rozširovaní svedčí aj otvorenie
novej pošty začiatkom februára tohto
roka v mestskej časti Rača, v lokalite
Východné.“, uviedla B. Lisáková. Infor-
movala ďalej, že do leta by mala byť
otvorená ďalšia pošta v nákupnom cent-
re AVION.
V súvislosti s Poštou 42 v Dúbravke B.
Lisáková uviedla, že pôvodne bola zria-
dená v priestoroch patriacim Sloven-
ským telekomunikáciám. Tie však budo-
vu predali. Slovenská pošta s novým
majiteľom uzavrela dohodu o prenájme
do konca roka 2007.
„V súčasnosti trvajú rokovania s viacerý-
mi prenajímateľmi nebytových priesto-
rov, preto v tejto chvíli nevieme presne
povedať, kde bude pošta v mestskej časti
Dúbravka sídliť. Samozrejme, o novej
adrese Pošty Bratislava 42 budeme verej-
nosť včas informovať,“ dodala B. Lisá-
ková. 
Pošta Bratislava 42 je jedinou poštou v
Dúbravke pre asi 51-tisíc obyvateľov.
Najbližšími poštami sú Pošta Bratislava
47 na Malokarpatskom námestí v Lama-
či a Pošta Bratislava 43 na Borskej ulici
v Karlovej Vsi. (rob)

Petržalka 

potrebuje 

10-tisíc stojísk
PETRŽALKA
Mestská samospráva v Petržalke má
vytypovaných 22 lokalít, kde by mohli
vzniknúť nové parkovacie miesta. Rie-
šenie parkovania by prinieslo ďalších
3500 nových stojísk.
Podľa hovorcu petržalského starostu
Ľubomíra Andrassyho, mestská časť v
súčasnosti spravuje približne 18-tisíc
parkovacích miest. Reálna potreba je
však asi 28-tisíc miest. Okrem vonkaj-
ších parkovacích plôch je v Petržalke 8
garážových domov, ktoré poskytujú
spolu asi 1365 miest na parkovanie.
Jeden garážový dom pre asi 200 automo-
bilov sa momentálne stavia, konštatoval
L. Andrassy. Informoval, že existujúca
štúdia rozšírenia statického parkovania a
rozmiestnenia viacpodlažných parkovísk
sa týka aj magistrátu, ktorý by nemal pre-
dávať mestskou časťou vytypované
miesta na parkovanie. 
Riešenie nedostatku parkovacích plôch v
Petržalke naznačil nedávno v rozhovore
pre naše noviny nový starosta tejto mest-
skej časti Milan Ftáčnik. Riešením by
mohlo byť zjednosmernenie niektorých
ulíc, zmena šikmého parkovania na
kolmé, alebo aj výstavba nadzemných
parkovacích domov. (rob)

Parkovacie

miesta všade

neprenajímajú 
BRTATISLAVA
Vyhradených platených parkovacích
miest v hlavnom meste pribúda, no
bežných parkovacích miest skôr
ubúda. Majitelia áut nemajú často inú
možnosť, ako parkovať na chodníku
či tráve. 
Táto situácia je takmer vo všetkých
mestských častiach a problém s parkova-
ním si riešia jednotlivé miestne úrady po
svojom. Otázne je, do akej miery je
východiskom platené prenajímanie par-
kovacích miest na uliciach a parkovi-
skách, keďže možnosti na státie áut pria-
mo pri bydlisku sú obmedzené. 
Podľa hovorkyne novomestského starostu
Valérie Reháčkovej mestská časť posu-
dzuje každú žiadosť o vyhradené parko-
vanie osobitne. Nepísanou zásadou je, že
vyhradené stojiská v určitej lokalite nema-
jú presiahnuť 30 percent ponúkanej kapa-
city. Vyhradené parkovanie je spoplatnené
sumou 2 koruny na štvorcový meter a deň.
Podľa veľkosti stojiska ide podľa nej o
sumu približne 9-tisíc korún za rok. Také-
to parkovisko je pridelené na základe roz-
hodnutia starostu a dopravné značenie
určuje primátor, uviedla V. Reháčková a
dodala, že Nové Mesto postaví ročne z
vlastných zdrojov 80 nových stojísk. 
Starosta Vrakune Ladislav Fatura nás
informoval, že mestská časť prideľuje
parkovacie miesta len obyvateľom s trva-
lým pobytom na jej území. Fyzické osoby
zaplatia vyše 5500 korún za rok a právnic-
ké vyše 8000 korún. Miestne zastupiteľ-
stvo prijalo uznesenie, na základe ktorého
na každej ulici môžu vydávať platené par-
kovacie miesta do 30 percent kapacity
parkovacích miest. Starosta L. Fatura pri-
znáva, že problém parkovania vo Vrakuni
je najhorší v husto zastavanej sídliskovej
ploche v okolí Pešej zóny, teda na uliciach
Rajecká, Poľnohospodárska, Kríková a
Jedľová. „Sídlisko v čase výstavby bolo
poddimenzované z pohľadu množstva
vozidiel, resp. priestoru vyhradeného na
státie motorových vozidiel. Kvôli hustote
zástavby bude problematické nájsť rieše-
nie umiestnenia takého množstva vozi-
diel,“ konštatuje L. Fatura. 
Najväčšia mestská časť Petržalka od roku
1996 neprenajíma platené parkovacie
miesta. „V Petržalke tak môžu vyhradené
parkovacie miesto získať iba občania,
ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne
ťažko postihnutej osoby,“ uviedol hovor-
ca petržalského miestneho úradu Ľubomír
Andrassy. Dodal, že v súčasnosti je vyda-
ných 400 takých povolení a vyhradené
parkovanie pre telesne postihnuté osoby je
zadarmo, zaplatia si len náklady na osade-
nie dopravného značenia. (rob)

Na Einsteinovej ulici pribudne komplex 

budov, jednou z nich bude aj nový hotel
PETRŽALKA
Stavebný boom na Einsteinovej ulici,
na ktorej v posledných rokoch vyrást-
lo viacero výrazných objektov, pokra-
čuje: najnovšie sa objavil zámer vybu-
dovať trojicu budov v lokalite blízko
Pečnianskej ulice a Viedenskej cesty. 
Všetky tri budovy budú situované nad
spoločnou garážou. Nadzemné časti
objektov sú stavebne vzájomne spojené,
dispozične oddelené. Medzi prevádzka-
mi administratívy a hotela bude vsadená
vnútorná pasáž so vstupmi do obchod-
ných prevádzok (prenajímateľných prie-
storov.
Prvá z trojice navrhovaných budov má
mať 17 nadzemných podlaží (bude 68
metrov vysoká) a má slúžiť na admini-
stratívne účely. V parteri sa ráta s integro-
vanou vybavenosťou. Druhá budova,
ktorá má mať celkovo 10 nadzemných
podlaží, bude slúžiť ako trojhviezdičko-
vý hotel typu business s obchodnou pasá-
žou. Ubytovacia časť má mať sedem
podlaží, pričom na druhom podlaží majú
byť situované bussiness rokovacie prie-
story. V ubytovacej časti je navrhnutých
sedem apartmánov a 105 dvojlôžkových
izieb. Koncept ubytovacej časti je rieše-
ný tak, že v každom module sa pôdorys
rozširuje, aby každá izba a apartmán mali
cez vlastné presklené nárožie rovnocen-
né možnosti výhľadu na mesto. Ubytova-
cia časť bude orientovaná v smere

východ - západ kvôli eliminácii účinkov
prehrievania oslnených častí fasád.
Tretí objekt má byť deväťpodlažný byto-
vý dom s posledným podlažím so zmen-
šeným pôdorysom, v ktorom má byť 64
bytov rôznych veľkostí, od jednoizbo-
vých až po štvorizbové. Dispozične je
objekt riešený ako blok rozčlenený na tri
časti, z ktorých každá má svoje komuni-
kačné jadro (schodisko a výťah).
Trojica budov má mať spoločné podzem-
né garáže s dvoma podlažiami. Spoločný

vstup do prvého podzemného podlažia a
výstup z garáže je navrhnutý z Pečnian-
skej ulice. Druhý výstup je do obslužnej
areálovej komunikácie vedľa administra-
tívnej budovy v pokračovaní na Einstei-
novu. V garáži navrhnutých 298 parko-
vacích státí, z toho 12 miest je vyhrade-
ných pre imobilných. Výstavba by sa
mala začať v októbri tohto roka, jej ukon-
čenie sa predpokladá na jar 2009. (juh) 

VIZUALIZÁCIE - R. Kachlík,
M. Kuruc, P. Kňažek

RUŽINOV
Na mimoriadnom rokovaní ružinov-
ského miestneho zastupiteľstva, ktoré
zvolal minulý týždeň na návrh poslan-
cov SDKÚ-DS a KDH starosta Slavo-
mír Drozd (Smer-SD), začali poslanci
pracovať. 
Najskôr vypočuli vystúpenie starostu Sla-
vomíra Drozda, ktorý obvinil väčšinovú
koalíciu v miestnom parlamente zo stra-
níckych hier, snáh sústrediť politickú moc
do svojich rúk a uzurpovať si kompeten-
cie starostu. Tomuto tvrdeniu oponoval
poslanec Valentín Mikuš (SDKÚ-DS),
ktorý povedal, že zastupiteľstvo bude
konať v súlade so zákonom a žiadnu
kompetenciu mu nebude chcieť odobrať.
Ako hosť vystúpil aj poslanec NR SR
Martin Kuruc (SDKÚ-DS), ktorý kritizo-
val starostu S. Drozda za to, že bráni
sfunkčneniu chodu samosprávy a zastupi-
teľstva. Na druhej strane poslanec Peter
Hrapko (Smer-SD) pripomenul, že „celý
tento cirkus vznikol z jedného jediného

dôvodu, a to kvôli tomu, že pán starosta si
neosvojil návrh vymenovať pána Mikuša
za zástupcu starostu“.
Valentín Mikuš mu kontroval a poprosil
ho, aby nebral jeho meno zbytočne do
vzduchu. „Ja som tu dvanásť rokov po-
slancom mestskej časti na rozdiel od vás
a ja som pre tú mestskú časť niečo urobil,
na rozdiel od vás.“ 
Poslanci po schválení programu umožni-
li vystúpenie dvoch občanov, ktorí viac-
menej apelovali na sfunkčnenie činnosti
ružinovskej samosprávy. Miestne zastu-
piteľstvo väčšinou hlasov akceptovalo na
post tzv. uvoľnených poslancov Valentína
Mikuša (SDKÚ-DS) a Dušana Pekára
(KDH), ktorých kandidatúru na zástup-
cov starostov koalícia stiahla. V. Mikuš
bude mať na starosti územný rozvoj,
sociálne veci, životné prostredie, školstvo
a kultúru. D. Pekár sa má zaoberať hospo-
dárením úradu a mestskej časti, prípravou
rozpočtu a správou pohľadávok po zanik-
nutom ružinovskom bytovom podniku a

kultúrnom zariadení Cultus. Obom pri-
klepli mesačnú odmenu vo výške 45-tisíc
korún. Ružinovskí poslanci si schválili aj
deväťčlennú miestnu radu, ktorej členmi
sú aj uvoľnení poslanci.
Ružinovský starosta prišiel hlasovaním o
takmer jeden celý útvar a poslanci mu
pridali agendu evidencie a hlásenia
pobytu občanov, matričného a stavebné-
ho úradu. Zrušili funkciu vedúceho
sekretariátu, tlačového tajomníka, jedné-
ho pracovníka a pracovníka na vytvára-
nie zahraničných vzťahov. Podľa hovor-
cu starostu Maroša Smoleca „ak by roz-
hodnutie vošlo do platnosti, starostovi by
ostal jeden pracovník, s ktorými by
museli spoločne okrem iného prijímať
stránky, zháňať peniaze z eurofondov a
navyše vybavovať agendu z novo pride-
lených odborov, ktoré sú najrozsiahlej-
šie.“ Schválený návrh nechajú právne
preveriť. M. Smolec si myslí, že S.
Drozd uznesenie nepodpíše, aby nenado-
budlo platnosť. (rob)

Ružinovská samospráva začala pracovať

5 TÝŽDŇOVÝ

KURZ CVIČENIA
5 TIBEŤANOV

cvičenie na chrbticu, dýchacie cvičenia, posilňovanie, relaxácia

ZAČIATOK
Streda 21. 2. 2007 o 17.15 hod
KD Prievoz, Kaštielska 30, Bratislava 2

0905 448 642, www.marade.szm.sk
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Bratislavskí 

znečisťovatelia

s pokutami
BRATISLAVA
Napriek intenzívnejšej kontrole Slo-
venskej inšpekcie životného prostredia
v odpadovom hospodárstve rastie aj
počet prehreškov. Bratislava sa drží na
horných priečkach. 
Aj na pokutách uložených za rok 2006 sa
podieľa viac ako desiatimi percentami.
Pritom išlo len o tri z celkového počtu
391 pokút udelených v rámci celého Slo-
venska. Bratislavskí znečisťovatelia sa
tak výrazne podpísali na raste celkového
objemu pokút - vyše osem a pol milióna
korún za uvedený rok, čo je o 3,25 milió-
na korún viac ako v roku 2005.
Ako nás informoval hovorca inšpekcie
Michal Štefánek, najvyššiu pokutu, pol
milióna korún, uložili spoločnosti BIO
Diesel Business Department v Bratislave
za nezákonnú cezhraničnú prepravu
odpadu na naše územie.
Spoločnosť ENVI-PAK v Bratislave
musela zaplatiť pokutu 200-tisíc korún
za to, že podľa zákona o obaloch neozná-
mila ministerstvu životného prostredia
zmeny údajov v štatutárnych orgánoch
spoločnosti, ako aj zmeny v spôsobe
zhodnocovania a recyklácie odpadu z
obalov.
Bratislavská spoločnosť AHOLD Retail
Slovakia dostala 200-tisícovú pokutu za
neplnenie základných povinností výrob-
cu elektrozariadení. (gub)

Na Hradskej

budú štyri nové

bytové domy
PODUNAJSKÉ BISKUPICE 
Pri križovatke Kazanskej a Hradskej,
vedľa objektu Billa, sa v tomto roku
má začať výstavba štyroch bytových
domov, v ktorých má byť spolu 140
bytov.
Bytový komplex bude pozostávať zo šty-
roch domov, z ktorých prvý má byť
situovaný medzi jestvujúce objekty Slo-
venskej sporiteľne a trafostanicou na
Kazanskej ulici. Ďalšie tri sekcie sú
navrhnuté na trávnatej ploche na rohu
ulíc Hradská a Kazanská. Súčasťou kom-
plexu bude aj podzemná garáž s asi 120
parkovacími miestami, ďalších 46 státí
bude na parkovisku pri domoch. Poze-
mok je dopravne prístupný z Podzáhrad-
nej ulice. Výstavba by mala byť ukonče-
ná začiatkom roku 2010. (juh) 

Na Geologickej 

postavia bytovku
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V Podunajských Biskupiciach sa v
lokalite ohraničenej z východu Podu-
najskou a z juhu Geologickou ulicou
pripravuje výstavba polyfunkčného
domu Median House.
V dvoch podzemných podlažiach byto-
vého domu by malo byť spolu 152 par-
kovacích státí. Na prvom nadzemnom
podlaží majú byť obchody a ďalšie pre-
vádzky služieb. V severnej časti objektu
má byť na druhom až ôsmom podlaží
penzión so 14 apartmánmi. Vo východ-
nom a západnom trakte na druhom až
ôsmom nadzemných podlaží je navrhnu-
tých 119 bytov. V severnom trakte objek-
tu budú kancelárske priestory. Výstavba
Median House by sa mala začať ešte v
tomto roku, jej ukončenie sa predpokladá
na jar 2009. (juh) 

Vznikne nový

jazdný pruh

na Pioniersku 
NOVÉ MESTO
Zvyšovanie priepustnosti hlavných
cestných ťahov a veľkých križovatiek
pokračuje aj tento rok. Na Račianskej
ulici vznikne nový jazdný pruh, ktorý
umožní odbočenie v smere na Pionier-
sku ulicu. 
Stavebné práce na rozširovaní sa začali
už minulý rok, keď preložili stožiare
verejného osvetlenia a trakčného vede-
nia. Po skončení vykurovacej sezóny,
teda v máji, má spoločnosť Bratislavská
teplárenská zrekonštruovať vlastné teplá-
renské zariadenie, ktoré je umiestnené v
úseku pod navrhovaným odbočovacím
jazdným pruhom na Račianskej ulici.
Mesto potom bude môcť začať už so
samotným rozširovaním komunikácie a
úpravou semaforov. Motoristom by mal
byť nový odbočovací pruh k dispozícii v
októbri. Plánované náklady na výstavbu
sú 18 miliónov korún. 
Vznik nového jazdného pruhu na odboče-
nie z Račianskej ulice na Pioniersku súvi-
sí s cestnými a dopravnými úpravami na
Račianskej ulici, ktoré zabezpečoval ma-
gistrát minulý rok. V Gaštanovom hájiku
vznikla nová svetelná signalizácia, pri
Bielom kríži a Mladej garde zmizli umelé
zúženia komunikácie a z jedného jazdné-
ho pruhu vznikli dva. (rob)  

Na Olejkárskej

ulici vraj už

bude čistejšie
STARÉ MESTO
Hoci sa na stavenisku komplexu Euro-
vea na Pribinovej pracuje už niekoľko
mesiacov, okolie dôsledky stavebných
prác nepociťovalo. Až donedávna.
Čitatelia nás upozorňovali, že Olejkárska
ulica je od východu zo staveniska až po
Landererovu zanesená za sucha prachom
a hlinou, za dažďa silnou vrstvou bahna.
Najkritickejšia situácia asi bola piateho
februára, keď sa po niekoľkých dňoch
striedavých dažďov stavenisko zmenilo
na more blata.
Patrícia Hradilová, hovorkyňa spoloč-
nosti Ballymore, ktorá je investorom
stavby, nás informovala, že na stavenisku
sú síce zariadenia na umývanie kolies
áut, ale zrejme nestačia. Na zlepšení
situácie už pracujú. Sprostredkovala nám
stanovisko vedenia. V ňom sa uvádza, že
zo stavby treba odviezť 450-tisíc kubí-
kov výkopového materiálu, čo znamená
prejazd jedného nákladného auta kaž-
dých päť minút. 
Napriek tomuto tempu prác spoločnosť
prijala niekoľko opatrení na zlepšenie
situácie na verejných komunikáciách
súvisiacich so stavbou. Kolesá a podvoz-
ky vozidiel bude umývať vysokotlakové
automatické zariadenie a pripravili tiež
záložný systém na ručné umývanie. Na
čistenie komunikácií vnútri stavby i jej
okolí nasadzuje firma čistiace vozidlo,
ktoré ich bude pravidelne niekoľkokrát
denne čistiť. V prípade, že sa znečistenie
verejnej komunikácie objaví medzi pre-
jazdmi umývacieho auta, dispečer ho
okamžite nasadí do akcie. (gub)

Na Chalupkovej ulici chcú postaviť ďalší

mrakodrap s 25 nadzemnými podlažiami
STARÉ MESTO
Na Chalupkovej ulici neďaleko mä-
siarstva Orbán by sa mala už čoskoro
začať výstavba objektu s 25 podlažia-
mi, v ktorom by mali byť byty, admini-
stratívne priestory i bunky určené na
prechodné ubytovanie.
Budova má byť vysoká bezmála 79
metrov a jej obvodový plášť bude kom-
bináciou presklenej hliníkovej fasády,
kompaktných výplní a murovaných cel-
kov. V troch podzemných podlažiach je
navrhnutých 104 parkovacích miest, na
prvom nadzemnom podlaží má byť
okrem vstupného vestibulu a vjazdu do
podzemnej garáže aj prevádzka rýchleho
občerstvenia. Na druhom až štvrtom nad-
zemnom podlaží sa ráta s ďalšími 99 par-
kovacími miestami pre osobné automo-
bily. Na piatom až desiatom sú navrhnu-
té kancelárske priestory s celkovou plo-
chou bezmála 7700 štvorcových metrov.
Jedenáste nadzemné podlažie má byť
technologické, na dvanástom a trinástom
podlaží je navrhnutých osem buniek
určených na prechodné ubytovanie
manažmentu. Napokon na 14. až 25.
nadzemnom podlaží by malo byť 46
bytov rôznych veľkostí a štandardu. 
Pozemok, na ktorom má nová dominan-
ta stáť, je v súčasnosti neupravenou a
nezastavanou plochou, na ktorom je len
náletová vegetácia. Je na ňom aj výko-
pová jama, ktorá vznikla v súvislosti s
prípravou základov budúcej stavby,
vyhĺbil ju predchádzajúci majiteľ parce-
ly. Pozemok je súčasťou bývalej priemy-
selnej zóny ohraničenej ulicami Chalup-
kova, Továrenská, Mlynské nivy a
Košická. Túto zónu objavili viacerí
investori, ktorí tu rátajú s výstavbou nie-
koľkých výškových budov. V najbliž-

ších rokoch sa má tento priestor urbani-
zovať a nadviazať na výstavbu v priľa-
hlom okolí, či už ide o novú štvrť Euro-
vea v zóne Pribinova, projekt Panorama
City v blízkosti výškovej budovy Tower
115 (bývalé Presscentrum) alebo veľko-

lepý investičný zámer Twin City, o kto-
rom sme informovali v predchádzajú-
cich vydaniach novín. Celé toto prie-
stranstvo sa v dohľadnej budúcnosti
zmení na nové centrum mesta. (juh)

VIZUALIZÁCIA - MAX-ART

PETRŽALKA
Obchodnú časť nákupného centra
Aupark otvoria v auguste. Dokončená
je hrubá stavba výškovej budovy
Aupark Tower, pripravuje sa výstavba
parkovacieho domu.
Rozšírená obchodná časť Auparku má
rozlohu 14 400 štvorcových metrov. Slo-
venskú premiéru tu bude mať svetozná-
ma módna značka Zara, okrem nej prine-
sie španielska spoločnosť Inditex Group
do Auparku aj ďalšie tri svoje značky -
Pull and Bear, Bershka a Stradivarius.
Každá z nich bude mať svoj samostatný
obchod. V rozšírenej časti Auparku bude
dominovať predajňa nemeckej siete Peek
& Cloppenburg. Na troch podlažiach s
plochou 5000 štvorcových metrov
ponúkne dámske, pánske a detské oddele-

nie so širokým sortimentom odevov sve-
tových značiek. V Auparku nebudú chý-
bať ani obchody značiek H&M Hen-
nes&Mauritz a siete C&A. Predajne
oboch budú rozložené na dvoch podla-
žiach. Firma H&M zaujme plochu 1500
štvorcových metrov, značka C&A 2200
štvorcových metrov. Na prvé poschodie
novostavby sa presunie predajňa NEXT,
ktorá je dnes umiestnená na prízemí
Auparku. Spomenutých osem predajní
obsadí zhruba štyri pätiny z rozšírenej
časti Auparku, zvyšok bude prenajatý
ďalším predajcom. Výstavba rozšírenia
Auparku sa začala vlani v januári a po jej
dokončení sa celková prenajímateľná
plocha shopping centra zvýši na 58-tisíc
štvorcových metrov.
Rýchlym tempom pokračuje aj stavba 22-

poschodovej budovy Aupark Tower. V
uplynulých dňoch bola dokončená hrubá
stavba, celkové dokončenie je naplánova-
né na prelome tohto a budúceho roku.
Výšková budova Aupark Tower bude
určená na administratívne účely.
Súčasťou rozširovania Auparku je aj
budovanie ďalších parkovacích miest. Po
dokončení stavebných prác ich bude k
dispozícii asi 2200. Ako sme už informo-
vali, pripravuje sa aj výstavba verejného
parkovacieho domu. Podľa informácií zo
spoločnosti HB Reavis, ktorá je develo-
perom Auparku, v súčasnosti pokračuje
územné konanie, o konkrétnych termí-
noch začatia a ukončenia výstavby je
preto predčasné hovoriť. Je predpoklad,
že parkovací dom by sa mal začať stavať
v lete tohto roka. (juh) 

Rozšírenú časť Auparku otvoria v auguste

RUŽINOV
V Avion Shopping Parku otvoria 15.
marca novú nákupnú galériu, v ktorej
bude 30 nových obchodov vrátane zna-
čiek, ktoré na Slovensku doteraz nema-
li zastúpenie.
Medzi značky, ktoré na Slovensku debu-
tujú, patria Hennes & Mauritz (H & M),
C&A, Marks&Spencer, Pimkie, Stiefel-
könig (obuv), Salamander (obuv) a Se-
phora (parfuméria). Medzi ďalšie módne
značky, ktoré budú mať v Avione svoj ob-
chod, sa zaradili Peek & Cloppenburg,
New Yorker, Orsay, Esprit, 4 You, S.Oli-
ver, Next, Pietro Filipi, GANT a Pepe
Jeans. Spoločnosti Peek & Cloppenburg a
C & Asa budú prezentovať dvojpodlažný-
mi obchodmi. Úspešný koncept kníhku-

pectva Panta Rei bude zastúpený na plo-
che 700 štvorcových metrov. Z ďalších
známych predajcov tu budú mať zastúpe-
nie značky Ecco, BergHOFF, Nike, bižu-
térie Diva a Shepart, Budmil (oblečenie na
voľný čas a šport), cestovná kancelária
TUI Reise Center, mobilný operátor - spo-
ločnosť Telefonica a iné. Nebudú chýbať
ani nové kaviarne a čokoládovňa.
Avion Shopping Park je prvé nákupné
centrum na Slovensku, ktoré vo svojich
priestoroch zaviedlo koncept Family
Friendly Shopping Centre, čo znamená,
že prihliada na potreby všetkých členov
rodiny vrátane detí. Už v pôvodnej časti
Avionu bolo možné nájsť okrem iného aj
ľadové klzisko s celoročnou prevádzkou.
V novej časti Avionu bude otvorené aj

unikátne detské ihrisko vyrobené v USA,
prvé svojho druhu v kontinentálnej Euró-
pe. Ihrisko je zhotovené zo špeciálnej
mäkkej peny a navrhnuté tak, aby bola
zaručená maximálna bezpečnosť detí.
Veľkým benefitom novej časti Avionu je
dokonalé využitie denného osvetlenia.
Centrálnemu námestiu dominujú dve
kaviarne. Nákupná pasáž je unikátna ne-
zvyčajnou veľkosťou priestoru a uzatvára
ju netradičná fontána, z ktorej voda steká
do podzemnej garáže. V areáli pribudne
608 parkovacích miest v novej garáži,
takže celkove tu bude 3100 bezplatných
parkovacích miest, čo je najväčšia kapaci-
ta na Slovensku. Po otvorení novej galérie
sa Avion Shopping Park stane najväčším
nákupným centrom na Slovensku. (juh)

Novú galériu Avionu otvoria 15. marca

LETO 2007 = NAŠA 14. SEZÓNA

CK Majá ik, Pekná cesta 2/a, Bratislava
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Rekonštrukciu

bývalej školy

nepodporujú
STARÉ MESTO 
Bývalú budovu školy na Lazaretskej 3
chce rekonštruovať spoločnosť Noa-
vista, ktorú ako investora obnovy pre-
sadil bývalý starosta Starého Mesta
Peter Čiernik.
Súčasné vedenie Starého Mesta zámer
obnovy školy na Lazaretskej nepodpo-
ruje. Ako nám povedal zástupca staro-
mestského starostu Peter Tatár, škola
bola vyradená zo siete školských zaria-
dení nielen pre zlý stav budovy, ale aj
preto, že bola nadbytočná. Okrem toho
má mestská časť výhrady aj proti pro-
jektu samému. „Považujem za neprí-
pustné, aby bol školský dvor na stre-
che,“ povedal nám P. Tatár. „Tento pro-
jekt nie je dobrý a mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto nemá záujem ho
podporovať.“ 
V súčasnosti je objekt základnej školy v
časti priľahlej k budove policajného riadi-
teľstva staticky narušený a celkovo je pre
nedostatočnú údržbu prakticky v dezolát-
nom stave. Zámer spoločnosti ráta s tým,
že k škole pribudne polyfunkčný objekt, v
ktorom má byť okrem 40 bytov aj fitnes-
centrum a reštaurácia. Zo strany Lazaret-
skej ulice chce objekt zrekonštruovať a
nadstavať a zo strany Cukrovej vybudo-
vať polyfunkčný bytový dom. V dvoj-
podlažnej podzemnej garáži je navrhnu-
tých 175 parkovacích státí.
Zrekonštruovaný objekt základnej školy
má mať 15 tried a osem odborných učeb-
ní pre celkovo 350 žiakov a 35 zamest-
nancov školy. Na prízemí sa má nachá-
dzať telocvičňa so šatňovými a hygienic-
kými priestormi. V suteréne školy je
navrhnutá jedáleň a skladové priestory.
Na štvrtom a piatom nadzemnom podlaží
sú navrhnuté veľkometrážne služobné
byty so samostatným vstupom. V byto-
vom dome by mali byť byty rôznych veľ-
kostí, na prízemí sú navrhnuté obchodné
priestory. S rekonštrukciou školy a
výstavbou polyfunkčného objektu by sa
malo začať na jar tohto roka, ukončená by
mala byť v roku 2010. 
Do zámeru rekonštrukcie školy je možné
nahliadnuť do 26. februára v priestoroch
Služby občanom na prízemí magistrátu
na Primaciálnom námestí. Dovtedy
môže verejnosť doručiť písomné pripo-
mienky Obvodnému úradu životného
prostredia na Karloveskej 2. (juh)  

Znečisťovatelia

vody si cestu

vždy nájdu
BRATISLAVA
Škvrna ropného odpadu, ktorá začiat-
kom februára znečistila Malý Dunaj,
pochádzala z neznámeho zdroja, ale
vody znečisťujú aj známi hriešnici.
Najväčším v Bratislave bol v uplynulých
dvoch rokoch Slovnaft, ktorý pokutovali
za mimoriadne znečistenie vôd. Za poru-
chu na produktovode ešte v roku 2005
dostal pokutu 300-tisíc korún a za vypúš-
ťanie odpadových vôd do Malého Duna-
ja v tom istom roku 131 750 korún.
Predsa však sú neznámi vinníci z hľadis-
ka Slovenskej inšpekcie životného pro-
stredia väčším orieškom. Podľa Denisy
Žabkovej vedúcej odboru inšpekcie
odpadových vôd chýba spoľahlivý sys-
tém, ktorý by upozornil na takéhoto pre-
vinilca. Nejde len o to, aby bol známy
vinník, ktorého môže inšpekcia potre-
stať, ale predovšetkým o to, aby sa dalo
včas zakročiť. „Ak by sme mali informá-
ciu o pohybe ropnej škvrny po Dunaji,
zavreli by sme nápustný objekt do Malé-
ho Dunaja a mohutná rieka by si s ním
poradila podstatne ľahšie,“ hovorí D.
Žabková.
Podľa hovorcu inšpekcie životného pro-
stredia Michala Štefánka sa všeobecne
vie, že lodníci majú vo zvyku pod
rúškom noci čistiť nádrže svojich lodí,
pričom odpadovú vodu vylievajú do
Dunaja. Tá sa potom dostáva do boč-
ných ramien a na hlavnom toku sa
zachytiť nedá. Bojovať s týmto nedu-
hom bude možné, až keď bude Dunaj
pod dohľadom integrovaného navigač-
ného systému napojeného na satelitný
systém.
D. Žabková tvrdí, že pozemní znečisťo-
vatelia sa dajú nachytať pri porušovaní
predpisov o ochrane vôd, aj keď im
nahlásia kontrolu deň vopred. Systém
likvidácie tekutých odpadov sa nedá
zmanipulovať tak rýchlo, aby zo dňa na
deň náhle vytekal len neškodný odpad.
Tak či tak je otázka odhalenia priestupku
len otázkou náhody. Samotné podniky
majú normy na vypúšťaný odpad prísnej-
šie ako treba - ide len o to, že je pre nich
lacnejšie nerešpektovať ich. (gub)

Komplex Retro, ktorý nahradí nákupné

centrum Jadran, rozšíri ponuku služieb
RUŽINOV
Dni nákupného strediska Jadran na
Nevädzovej ulici sú zrátané, investor
výstavby polyfunkčného komplexu
Retro, ktorý ho má nahradiť, sľubuje
lepšie služby.
Na ponosy našich čitateľov, ktorí sa sťa-
žujú, že prídu o poštu, obchody a služby,
ktoré boli doteraz sústredené v Jadrane,
reagovali predstavitelia investorskej spo-
ločnosti Centaurea. Argumentujú tým, že
nákupné stredisko Jadran je v zlom stave,
zanedbané prostredie priťahuje aj asociá-
lov, sú tam problémy s drogami a alkoho-
lizmom. Naproti tomu verejné priestory,
ktoré budú súčasťou novopostaveného
polyfunkčného centra Retro, budú nepo-
rovnateľne kultúrnejšie a sortiment slu-
žieb bude širší ako v súčasnosti.
Okrem supermarketu tu bude opäť pošta,
dve bankové expozitúry, gastronomické
zariadenia, obchody, drogéria, lekáreň a
ďalšie služby. Okrem toho tu budú vytvo-
rené podmienky aj pre relax, športové
vyžitie, ale aj stretávanie a prechádzky. 

Vyriešené bude aj prepojenie terás na
Rumančekovej a Muškátovej ulici s no-
vým obchodným centrom, do ktorého
bude bezbariérový prístup (v samotnom
centre budú eskalátory a výťahy). Pokiaľ
ide o výhrady, že výšková časť komple-
xu, v ktorom má byť asi 300 bytov, bude
tieniť výhľad obyvateľom existujúcich
bytových domov, predstavitelia investora
vyjadrili presvedčenie, že odstup novo-
stavby od nich bude dostatočný.

Je predpoklad, že územné rozhodnutie
bude vydané na jar tohto roka, búracie
práce spojené s asanáciou Jadranu sa us-
kutočnia pravdepodobne v apríli až v
máji. Čas na výstavbu podnože, v ktorej
budú sústredené nové prevádzky obcho-
du a služieb, investor odhadol na jeden a
pol roka, celý komplex vrátane bytov by
mal byť dokončený a odovzdaný do uží-
vania asi v lete roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Bajoprojekt

Bratislavská katolícka
charita prijme:
�vedúceho/vedúcu domova

dôchodcov (organizačné schopnosti)

�zdravotnú sestru do ADOS
(požadovaná prax)

�opatrovateľku starých ľudí 
(fyzická zdatnosť)

Kontakt: 02/52 96 45 66, p. Horváthová

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
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Rastie záujem 

o pomoc 

bezdomovcom
BRATISLAVA
Občianske združenie Proti prúdu
začalo koncom novembra minulého
roku kontaktný streetwork s cieľom
viesť bezdomovcov k vyhľadávaniu
pomoci. 
Skupiny zaoberajúce sa streetworkom,
teda prácou s príslušníkmi ohrozených
skupín občanov, nie sú v Bratislave nové,
ale zväčša pracovali krátky čas a ich
práca nebola verejnosti známa. Do pove-
domia verejnosti výraznejšie vstúpili
aktivisti streetworku až vlani počas fun-
govania stanového mestečka pre ľudí bez
prístrešia, ktoré existovalo vo Vrakuni.
Tu sa im dostalo sociálnej i zdravotníckej
pomoci, celá aktivita však zanikla so zru-
šením stanového tábora.
Združenie Proti prúdu mieni túto prácu
robiť trvale. Dnes sa každodenne päť
hodín skupina sociálnych pracovníkov
usiluje pomáhať občanom bez strechy
nad hlavou. Ich cieľom je nadväzovať
kontakty s bezdomovcami a prekonávať
komunikačné bariéry. Vyzývajú ich na
to, aby zmenili svoj životný štýl a aby
skúsili niečo nové. Ponúkajú im mož-
nosť predávať časopis Nota Bene a vy-
hľadávať pomoc v charitatívnych alebo v
hygienických centrách.
Skladba skupiny bezdomovcov je veľmi
pestrá a každý kontakt si vyžaduje osobi-
tý prístup streetworkera. Medzi bezdo-
movcami sú odchovanci z detských
domovov, ľudia prepustení z výkonu
väzby, dôchodcovia, zdravotne postihnu-
tí, závislí od drogy a mnohí iní s podob-
ným osudom. 
Sociálni pracovníci sa denne vyberajú na
ulicu a kontaktujú približne desiatich až
pätnástich bezdomovcov. Úspešní nie sú
stopercentne - do útulku privedú denne
približne jedného až piatich zo všetkých
oslovených. Streetworkeri z Nota Bene
pôsobia predovšetkým miestach, kde sa
skupinky bezdomovcov najčastejšie
zdržiavajú, najmä na Hlavnej železničnej
stanici. Xénia Dvorínová 

Dopravní

policajti sa budú

reorganizovať
BRATISLAVA
Prezídium Policajného zboru SR pri-
pravuje od 1. marca reorganizáciu
dopravnej polície v meste a chce zlúčiť
okresné dopravné inšpektoráty Brati-
slava I až V do jedného.
„Bratislava je jeden územný celok a rie-
šenie dopravnej polície a riešenie
dopravnej situácie  piatimi dopravnými
inšpektorátmi je neefektívne a málo
účinné,“ uviedol viceprezident Prezídia
Policajného zboru SR Stanislav Janko-
vič. 
Posilnené bude aj riadenie dopravy situo-
vané na Špitálskej ulici, ktoré riadi
dopravu v meste. Centrum bude mať na
starosti dopravné nehody v hlavnom
meste,  riadenie križovatiek bude usmer-
ňovať aj nehodové zásahové vozidlá.
Dopravná polícia by chcela zvýšiť aj
počet policajtov v meste o 60.(brn, sita)

Chatársku

oblasť vraj ničia

bezdomovci
KARLOVA VES
Neznámi vandali vyčíňajú už niekoľko
mesiacov v chatovej oblasti na hranici
mestských častí Karlova Ves a Dú-
bravka. Devastujú chatky a kradnú
všetko, čo tam nájdu. 
Bezmocní majitelia chatiek z oblasti
Horných a Dolných Krčacov sa obrátili
na našu redakciu, aby sme sprostredko-
vali ich znepokojenie a strach. Páchateľ-
mi sú podľa nich bezdomovci, ktorí sa v
chatkách nelegálne zdržujú a neexistuje
už chatka, v ktorej by ešte neboli a
neokupovali ju. 
Stáva sa, že majiteľov chatiek vykradnú
aj počas práce v záhrade. Viacerí mali po
„návštevách“ bezdomovcov také zdevas-
tované stavby, že sa ich rozhodli radšej
zbúrať. Prespávanie v prázdnych chat-
kách a roztržky medzi nimi samotnými
nie sú výnimočné. Minulý rok v auguste
tu takmer prišiel o život 35-ročný muž po
tom, ako sa bezdomovci medzi sebou
dopichali nožmi. 
Obyvatelia a majitelia záhrad a chát v
chatovej oblasti Krčace by boli veľmi
radi, keby sa vyriešila táto nepríjemná
situácia a mohli sa bez strachu pohybo-
vať na tomto území a svojich pozem-
koch. 
Podľa vyjadrenia hovorcu mestskej polí-
cie Petra Plevu je záhradkárskym osa-
dám v lokalitách Dolné a Horné Krčace
zo strany mestskej polície venovaná
pozornosť. „Hliadkam z mestskej polície
Dúbravka vypomáhajú aj policajti zo sta-
nice kynológie mestskej polície so
psami. Len v tomto roku tu uskutočnili v
denných či nočných hodinách osem
akcií. V nich budeme, prirodzene, pokra-
čovať i v budúcnosti aj za spolupráce s
príslušníkmi policajného zboru,“ konšta-
toval P. Pleva. Xénia Dvorínová

Neštátne

zdravotníctvo

v meste funguje
STARÉ MESTO
Zmeny v štruktúre štátnych zdravot-
níckych zariadení znamenali pre
množstvo pacientov v meste možnosť
komplexnej starostlivosti na jednom
mieste.
Z centra Bratislavy však táto možnosť
celkom nezmizla zásluhou neštátnych
lekárov. Poliklinika na Mýtnej je totiž už
tri roky neštátna a hoci ešte stále prechá-
dza rekonštrukciou, jej kapacita i služby
sa rozširujú.
„Dnes máme dvanásť praktických leká-
rov, čo je trikrát viac, ako tu bolo pred-
tým. Chodí k nim dvadsaťtisíc pacientov
oproti šesť a pol tisícu pred troma
rokmi,“ hovorí Ivan Halmo, zástupca
vedenia polikliniky. Dodáva, že kapacity
praktických lekárov ešte zďaleka nie sú
naplnené.
Pacientom slúži aj rad špecialistov, ktorí
ošetrujú aj pacientov, ktorí tu nemajú
lekára prvého kontaktu. I. Halmo tvrdí,
že poliklinika sa posunula do roviny, akú
nemá, najmä v technickom vybavení,
žiadna iná poliklinika v meste.
Ak aj možno odhadovať celkový počet
pacientov praktických i odborných am-
bulancií Polikliniky na Mýtnej ulici na
približne 50-tisíc, je to na centrum hlav-
ného mesta málo. V každom prípade by
sa asi mohlo vedenie fakultnej ne-
mocnice, ktorá má v meste dominanciu,
na Mýtnej čosi naučiť. (gub)

âSOB LINKA 24: 0850 111 777

Väã‰ina Slovákov b˘va v panelov˘ch alebo tehlov˘ch bytov˘ch domoch, ktoré potrebujú opravu, ãi dokonca komplexnú
rekon‰trukciu. Pritom oprava domu predlÏuje jeho ÏivotnosÈ aÏ o tretinu a ‰etrí peniaze, pretoÏe úspora na nákladoch
ãasto splatí cel˘ úver. 
O tom, ako r˘chlo a v˘hodne zrealizovaÈ rekon‰trukciu bytového domu, hovoríme s Petrom Fusekom, riaditeºom útvaru
Podpora firemného bankovníctva v SR.

âSOB: S nami r˘chlo a v˘hodne zrekon‰truujete svoj bytov˘ dom

BliÏ‰ie informácie o úveroch na obnovu bytov˘ch domov získajú záujemcovia na nonstop âSOB Linke 24 na ãísle 0850 111 777 a na infolinke âSOB Stavebnej sporiteºne 
na ãísle 0800 111 303.

âSOB má v ponuke komplexn˘ nástroj, ktor˘ rie‰i
rekon‰trukciu bytov˘ch domov. Je urãen˘ pre
spoloãenstvá vlastníkov bytov (SVB) a nebytov˘ch
priestorov, bytové domy v správe a bytové druÏstvá. 
O ak˘ produkt ide? 
âSOB ponúka na ãiastkovú alebo komplexnú rekon-
‰trukciu bytov˘ch domov úver, ktor˘m môÏu bytové
druÏstvá a spoloãenstvá vlastníkov bytov, ale aj
správcovia domov, prefinancovaÈ aÏ 100 % svojich
nákladov. Ide o úver v rámci Programu pre obnovu
bytového fondu, ktor˘ moÏno splácaÈ aÏ 20 rokov.
Nespornou v˘hodou úveru je krátka lehota získania
peÀazí po predloÏení v‰etk˘ch potrebn˘ch podkladov – uÏ
do 5 dní. Veºkou v˘hodou je aj banková záruka od âSOB
pre ·tátny fond rozvoja b˘vania namiesto zabezpeãenia
úveru nehnuteºnosÈou. Túto záruku môÏe banka
poskytnúÈ na celé obdobie trvania úveru.

âo sa dá s úverom rekon‰truovaÈ?
Struãne povedané – v‰etky spoloãné ãasti bytového
domu. Najãastej‰ie vlastníci dom zatepºujú, vymieÀajú
okná, rozvody tepla a regulujú kúrenie. Úverom môÏu
financovaÈ aj opravu strechy, v˘menu zastaraného
elektrického vedenia, v˘Èahov a ìal‰ie nutné opravy.

Aké podmienky musí klient splniÈ, aby úver získal?
Podmienky samotného úveru závisia od poÏiadaviek
Ïiadateºa. Nevyhnutn˘ je 2/3 súhlas v‰etk˘ch vlastníkov

bytov daného bytového domu s investíciou. Z in˘ch
základn˘ch podkladov sú to finanãné v˘kazy, list
vlastníctva, SVB predloÏí zakladateºskú zmluvu, správca
v˘pis z obchodného registra, ìalej správu o hospodárení,
prehºad neplatiãov, finanãné v˘kazy a daÀové priznanie,
stavebné povolenie alebo ohlásenie drobn˘ch stavieb 
a stavebn˘ch úprav, projektovú dokumentáciu a rozpoãet
investiãnej akcie. 
Maximálna hranica investície pri t˘chto úveroch nie je
obmedzená. V˘‰ka úveru vÏdy závisí od nároãnosti
rekon‰trukcie a od schopnosti vlastníkov bytov splácaÈ
úver, t. j. ãi im odvody do Fondu prevádzky, údrÏby 
a opráv postaãujú na splátky úveru.

Ako funguje zabezpeãenie úveru a ako dlho sa spláca?
SplatnosÈ a ruãenie úveru sú vÏdy individuálne. Úver
môÏu klienti získaÈ aÏ na 20 rokov. PoÏadujeme
jednoduché zabezpeãenie, klient si môÏe vybraÈ záruku
SZRB, záloÏné právo na fond opráv, ruãiteºské vyhlásenie
alebo biankozmenku. Samozrejme, ak si vlastníci bytov
Ïelajú zaloÏiÈ nehnuteºnosÈ, ponúkame aj túto moÏnosÈ. 
Pri men‰ích úveroch (investícia v priemere 100-tis. Sk na
jeden byt) klienti âSOB nepotrebujú Ïiadne
zabezpeãenie, ão ur˘chºuje a zjednodu‰uje cel˘ proces
poskytnutia financií, ako aj samotnú rekon‰trukciu.
V˘hodné je ÏiadaÈ o úver od ·tátneho fondu rozvoja
b˘vania (·FRB), ktor˘ poskytuje financie, ale len do v˘‰ky
80 % investície. Zvy‰n˘ch 20 % si klienti môÏu zabezpeãiÈ

z vlastn˘ch zdrojov alebo – a to je jednoduch‰ie – od
âSOB. Na financie od ·FRB klientom poskytneme záruku,
aby nemuseli zakladaÈ byty. Úver aj záruku poskytneme
na cel˘ch 20 rokov, rovnako ako úver ·FRB. 

Aká úroková sadzba platí v tomto prípade?
Úroãenie úveru môÏe byÈ dvojaké – pohyblivé a fixované.
Pohyblivá úroková sadzba sa prehodnocuje v závislosti od
v˘‰ky 6- alebo 12-mesaãnej medzibankovej sadzby 
BRIBOR. Fixovaná sadzba ostáva platná poãas celého
obdobia splácania, ão umoÏÀuje správcovi ãi SVB presné
naplánovanie v˘‰ky splátok a finanãn˘ch v˘davkov.
Úroková sadzba sa stanovuje vÏdy individuálne.

Aké ìal‰ie moÏnosti na obnovu bytového domu majú
klienti âSOB? 
Úvery na obnovu bytového domu môÏu klienti získaÈ 
i z programu Obnova z âSOB Stavebnej sporiteºne.
Spoloãenstvá, druÏstvá a správcovia získajú stavebn˘
úver za 2,9 % roãne. SúãasÈou sú i okamÏité medziúvery
bez vkladu a bez predchádzajúceho sporenia. Úver je
pritom moÏné získaÈ i bez zabezpeãenia a predãasné
splatenie stavebného úveru je bez poplatku. V˘hodou
ponuky âSOB Stavebnej sporiteºne je moÏnosÈ v˘nosného
sporenia bez okamÏitého úveru. Správcovia ãi spo-
loãenstvá tak môÏu atraktívne zhodnotiÈ vklady vo fonde
opráv. SamozrejmosÈou je profesionálne poradenstvo 
a individuálny prístup.

Valentínske vyznania lásky v Starej radnici
BRATISLAVA
Možnosť vyznania si vzájomnej lásky
pred Máriou Teréziou sa nenúka
každý deň. Tohtoročný Valentín bol v
Múzeu mesta Bratislavy opäť raz
výnimočný -  v Komnate lásky zneli
slová o láske a vernosti. 
O jedinečnú príležitosť získať certifikát
lásky priamo od uhorskej panovníčky
Márie Terézie a jej komorníčok sa pokú-
sili zaľúbenci od soboty až do stredy.
Podmienkou bolo, aby si zaľúbený pár
vyznal lásku priamo pred cisárovnou. A
tak sa romanticky sľubovalo, vášnivo
bozkávalo a sladko objímalo - a Mária
Terézia vypisovala certifikáty s konkrét-
nymi menami a autentickými odtlačkami
zaľúbencov. Na úradné listiny vždy dala
kráľovskú pečať. Všetko bolo takmer
autenticky skutočné - dobové oblečenie
panovníčky a jej služobníctva, historické
prostredie, hudba... len čas sa posunul o
niekoľko storočí dopredu, ale ako vtipne
poznamenal jeden z návštevníkov, láska
zostala aj v múzeu rovnaká a  mladá... 
Prostredníctvom života najznámejšej
uhorskej panovníčky korunovanej v Bra-
tislave vznikla príležitosť pre valentínske
vdýchnutie historickej dobovej atmosfé-
ry pomocou symbolu zblíženia - bozku.
A asi nikto, kto prišiel, neľutoval - v

Komnate lásky videl najväčšie valentín-
ske srdce na Slovensku vytvorené zo
živých kvetov. Po skončení akcie poteší
srdcia matiek a ich detí dočasne bývajú-
ce v krízovom centre Brána do života v
Petržalke. Nielen deti si užili bohatý
víkendový kultúrny program na Hlav-
nom námestí, kde sa spievalo, tancovalo
a študenti rozdávali valentínske srdcia. 
Podujatie Valentínske vyznania si získalo
mnohých ľudí nielen v Bratislave, ale aj

na Bojnickom zámku. Minulý rok si pre-
vzalo certifikát lásky niekoľko stoviek
zamilovaných, ale aj manželských párov
spolu so svojimi deťmi.
Už tretí ročník tohto kultúrno-historické-
ho podujatia potvrdil rastúci záujem Bra-
tislavčanov. Tento rok si certifikát lásky
prišli prevziať aj manželia Jozef a Fran-
tiška Svítekovci, ktorí v týchto dňoch
oslávili diamantovú svadbu. (rob)

FOTO - Miroslav Košírer

Myslia na svedectvo pre budúcnosť
NOVÉ MESTO
Pre starých Bratislavčanov sa mesto
končilo na dnešnom Trnavskom a
Račianskom mýte, dnes je však už aj v
Novom Meste rad stavebných pamäti-
hodností.
Mestská časť Nové Mesto sa snaží zla-
diť stavebný rozvoj s ochranou technic-
kých a stavebných pamiatok, a preto
ustanovila komisiu, ktorá vypracovala
zoznam objektov, čo takýto štatút unesú.
„Nie je v ňom síce napríklad stanica
Konskej železnice, ale to len preto, lebo
tá už je evidovaná v štátnom pamiatko-
vom zozname,“ upozorňuje Jaroslav
Kocka, hlavný architekt  mestskej časti,
ktorý je aj pôvodcom myšlienky. Zoz-
nam navrhovaných pamiatok konzulto-
vali s krajským pamiatkovým úradom a
formálne návrhy mu predložia na schvá-
lenie. Zároveň ho dostane aj stavebný
úrad, pretože ochrana stavieb má vplyv

aj na jeho rozhodovanie o stavebných
povoleniach.
Nové Mesto chce do zoznamu zaradiť
predovšetkým Lanovku na Kamzík
(postavená 1972, rekonštruovaná 2005)
a Športovú halu Pasienky (1962). Tento
športový objekt bol postavený v tom
čase na Slovensku prvou unikátnou
technológiou. Laná, ktoré tvoria zastre-
šenie, vytvárajú plochu v tvare hyperbo-
lického paraboloidu. Táto lanová kon-
štrukcia zastrešenia je hlavným nosite-
ľom architektonického výrazu. Podstata
originálnosti stavby spočíva v technic-
kej inovatívnosti lanovej konštrukcie,
architektonicky sa podarilo povýšiť
technické riešenie na vysokú výtvarnú
úroveň. Spojenie technicky nevyhnutne
masívnych nosných rámov so subtílnou
a elegantnou fasádou, prehľadnosť,
vzdušnosť a harmónia vnútorných prie-
storov robí z tejto stavby jedno z najlep-

ších diel domácej architektúry prelomu
50. a 60. rokov. 
Miestne zastupiteľstvo vo februári schvá-
lilo zoznam, v ktorom ďalej sú: Televízna
veža Kamzík (1974), areál vysokoškol-
ského internátu Mladá Garda (1953),
obytný súbor Ľudová štvrť (1941-1943),
Biely kríž (pôvodný 1810, nový 1995),
Súbor objektov Domu odborov a bývalé-
ho kultúrneho zariadenia Istropolis
(1973-1981). 
Ako informovala hovorkyňa novomest-
ského starostu Valéria Reháčková, mest-
ská časť predbežne nemá vyhliadnuté ďal-
šie objekty, nevylučujú však rozšírenie
zoznamu. Zoznam pamiatkových objek-
tov je podľa poslancov možno prvým kro-
kom k ich vyhláseniu za národné technic-
ké pamiatky. Zaradenie objektov do zoz-
namu nemení vlastnícke vzťahy, ale pers-
pektívne otvára možnosť využívať na ich
ochranu aj zdroje Európskej únie. (gub) 

STOLÁRSKE A TESÁRSKE
PRÁCE0905 345 052

Výroba, predaj a montáž tatranského profilu
Vyhotovenie chát, domčekov, altánkov, garáží, plotov, atď.
Výroba psích búd, viac ako 40 druhov www.psiebudy.sk
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RUŽINOV
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH došlo k
lúpežnému prepadnutiu pobočky banky.
Doposiaľ neznámy ozbrojený a maskova-
ný páchateľ vošiel do pobočky, z ktorej si
odniesol niekoľko stotisíc slovenských
korún. Počas prepadu sa v pobočke banky
nenachádzal žiadny klient. Pracovníci
banky neutrpeli žiadne zranenia. Polícia
po páchateľovi pátra. 

KARLOVA VES
NA ULICI ĽUDOVÍTA FULLU došlo
k lúpežnému prepadnutiu pobočky banky.
Ozbrojeného páchateľa na mieste zadržal
klient banky. Po zadržaní si páchateľ
vyžiadal lekárske ošetrenie. K zraneniu
iných osôb nedošlo, 38-ročného Jozefa z
Ružomberku zadržala polícia. Za zločin
lúpeže mu hrozí trest odňatia slobody na
sedem až dvanásť rokov. 
NA ULICI NA HREBIENKU horelo
vozidlo Hummer H2. Auto bolo zaparko-
vané pred garážou, pričom požiar poško-
dil aj garážové dvere a ďalšie vozidlo,
ktoré parkovalo v garáži. Podľa predbež-
ného vyjadrenia zisťovateľa príčin požia-
ru bol oheň založený úmyselne. Škoda na
zhorenom aute sa odhaduje na 3,5 milióna
korún, na poškodených garážových dve-
rách a ďalšom vozidle asi 370-tisíc korún.
Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie
pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. 

PETRŽALKA
NA MAMATEYOVEJ ULICI dvaja
neznámi páchatelia lúpežne prepadli 25-
ročného Bratislavčana. Páchatelia ho
fyzicky napadli a zobrali mu mobil. Pri
útoku mladý muž utrpel ľahké zranenia.
Krádežou mobilu mu vznikla škoda asi za
6000 korún.
NA TUPOLEVOVEJ ULICI 18-ročný
Andrej z Bratislavy lúpežne prepadol 27-
ročného muža a odcudzil mu mobil v hod-
note asi 2000 korún. Prepadnutý muž pri-
tom utrpel zranenia v oblasti tváre, ktoré si
nevyžiadali práceneschopnosť. Andrej bol
obvinený z lúpeže.
NA VAVILOVOVEJ ULICI 24-ročný
Štefan z Bratislavy odcudzil z kancelárie
kabelku. Jeden zamestnanec však pácha-
teľa prenasledoval a zadržal. Odcudzenú
kabelku vrátili jej majiteľke. Zadržaného
muža odovzdali do rúk privolaných poli-
cajtov. Keďže tento muž bol v predchá-
dzajúcich dvanástich mesiacoch za ob-
dobný čin postihnutý, teraz mu za jeho
konanie hrozí trest odňatia slobody až na
dva roky. 

NOVÉ MESTO
NA PIONIERSKEJ ULICI sa do auto-
servisu vlámal neznámy páchateľ. Pá-
chateľ prekonal zabezpečovacie zariade-
nie dverí objektu a okrem iného si so
sebou odniesol rôzne meracie prístroje,
autokatalógy, počítač a tlačiareň. Majite-
ľovi vznikla krádežou škoda vo výške
viac ako 870-tisíc korún. Vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci pre trestný
čin krádeže. (ver)

Kone chodili 

ku krčmám

naspamäť
Dnes možno ani ten, kto býva na Prievoz-
skej ulici číslo 11, nevie, že je obyvateľom
Kalmárových dvorov. Takto pred rokmi
nazvali nový komplex nájomných bytov s
vybetónovanými dvormi na Prievozskej v
časti medzi Zvolenskou a Turčianskou uli-
cou.
V „Kalmárke“, ako sem domy nazývali, sme
mali kamarátov, ale chodili sme tam aj k holi-
čovi. V oficíne boli drevené kreslá so sedá-
kom z filcu. Strihanie vlasov nebolo nič prí-
jemné. O elektrických strihacích strojčekoch
vtedy u nás nikto ani nechyroval. Boli len
ručné a večne tupé. Nestrihali, ale šklbali.
Strihanie bolo vlastne nepretržitým šticova-
ním. V Kalmárke mal dielňu aj obuvník.
Takýto honosný titul  však od nikoho nepo-
čul, každý mu hovoril len šuster. V tom čase
si ľudia dávali topánky opravovať často. Keď
sa im na nich predrala podrážka, dali si ich
podraziť kožou alebo gumou. Na podpätky,
aby sa rýchlo nevyšliapali, obuvníci pribíjali
pliešky alebo kovové podkovičky. My šraci
sme mali podkovičky radi. Za tmy sme nimi
kopaním na dlažbe kresali iskry.
Napriek tomu, že sme boli mestské deti,
dôverne sme poznali kone. Nejazdili sme na
nich, ale hladkali sme ich a strkali sme im
pod nos natrhanú trávu. Pred hostincom U
Horvátha na Novohradskej ulici začali povo-
zy parkovať už od popoludnia. Kone, ktoré
mali starostlivých majiteľov, mali čo hrýzť.
Kočiši im zavesili na krk plátené vaky, v kto-
rých bol ovos alebo seno či ďatelina, a zašli
do krčmy na pivo. Niektorým to trvalo až do
tmy. Kone si už na takýmto denný režim
zvykli. Keď sa opitý povozník horko-ťažko
vydriapal na voz, ani nemusel brať do rúk
opraty. Automaticky ho kone odviezli k ďal-
šej krčme. Keď zaspal a nevystupoval, pohli
sa domov. Krčmár pán Horváth bol príjemný
človek a rád rozprával vtipy. Raz po revoluč-
nom februári 1948 povedal hosťom vtip o
Stalinovi. Každý sa smial. Bol tam však aj
udavač. Chudák krčmár sa ocitol pred súdom
a skončil ako trestanec v uránovej bani v
Jáchymove. Musel ťažiť surovinu pre prvú
atómovú bombu Stalina, z ktorého sa smial.
Živý stadiaľ neodišiel. Jeho synovia potom v
hostinci za pultom radšej žiadne politické
vtipy nerozprávali. 
Myslím si, že dnes deti nepoznajú guličky
rôznofarebné, vypálené z hliny, ktoré boli ob-
sahom vreciek šracov do jari do jesene. Tie,
ktorými sa dalo strieľať „šlunzňou“. Guličky
boli pre všetkých chalanov najmasovejšia
zábava. Stačilo na udupanom chodníku cez
lúku podpätkom „vytočiť“ a už sa gúľalo.
Kto mal guličiek viac, než sa vošlo do vrec-
ka, nosieval ich v odstrihnutej starej panču-
che so zauzľovaným koncom. Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce.)

Kino Elektrobioskop totálne prestavali
Po roku 1775 sa začali búrať stredove-
ké mestské hradby. Priekopy sa zasy-
pávali materiálom z búračiek a sme-
tím z domov vo vnútornom meste. Nie-
kedy priekopu ani nezasypali, vstavali
do nej pivnice a nad nimi postavili
nový dom. Novostavby neboli prieče-
liami obrátené do ulíc pôvodného
mesta, ale na novovzniknuté prie-
stranstvá pred zbúranými mestskými
hradbami. 
Najdlhší priamočiary úsek mestských
hradieb bol na južnej strane, pozdĺž toku
Dunaja. Tam vznikol rad palácov a meš-
tianskych domov na predĺžených stredo-
vekých parcelách stavieb na terajšej Pan-
skej (predtým Dlhej) a Laurinskej ulici. 
V pokračovaní historickej Ventúrskej
ulice vtedy vznikla úzka „nová“, teraz
Strakova ulica. Na jej mieste bol predtým
úzky dvor paláca obráteného smerom k
Michalskej bráne. Priečelnú časť paláca
zbúrali, dvor predĺžili na juh na mieste
zasypanej priekopy a ulica bola hotová.
Dvorné krídlo pôvodnej stavby zachova-
li a pripojili k vedľajšiemu domu (terajšie
číslo 27). Aj toto jednoposchodové kríd-
lo predĺžili až na úroveň terajšieho
Hviezdoslavovho námestia, vtedajšej
Promenády. Na fotografii zo začiatku 20.
storočia vidno, že priečelie k Promenáde
(vtedy číslo 22, teraz 17) bolo riešené
úplne rovnako ako fasády do uličky. 
V roku 1913 sa pán Franz Reisinger roz-
hodol otvoriť na Promenáde kino. Dal
mu meno Elektrobioskop. Kinosálu
získal vybúraním priečok a vodorovných
konštrukcií v krídle pri uličke, ktorá sa
vtedy volala Malá Ventúrska. Zbúranie
klenieb prízemia znamenalo vážny zásah
do vtedy už viac ako storočnej budovy. Z
kinosály sa vychádzalo viacerými dvera-
mi priamo na ulicu, čo bolo výhodné
najmä v prípade možného požiaru.
Nebezpečenstvo požiaru tkvelo nielen vo
vtedajších filmoch a premietacích prí-
strojoch, ale aj v mohutnej liatinovej
peci, ktorou sa kino ešte aj po druhej sve-
tovej vojne vykurovalo. Po roku 1920 dal
Franz Reisinger prestavať aj vchod do
kina. Na mieste troch okien fasádu vybú-
rali a na jej mieste postavili nový rizalit.
Medzi dvojicami omietkových stĺpov
vznikol reprezentačný vchod s troma
oblúkovými otvormi, nad nimi oválny
balkón. Rizalit je zavŕšený trojuholníko-
vým štítom s monogramom majiteľa FR
v ornamentálnom orámovaní. Týmto
architektonickým riešením dostala prv
nezaujímavá budova vznešený charakter.
Cez vojnu tam bolo kino pod názvom

Weltspiegel, po vojne sa z neho stal Sta-
lingrad, neskôr Mladosť.
Pred tridsiatimi rokmi pôsobilo kino
odpudzujúcim dojmom. Namiesto mož-
nej rekonštrukcie sa realizovala totálna a
nešetrná prestavba. Kinosálu až na obvo-
dové múry zbúrali. Terén pred premieta-
cím plátnom znížili a podlahu sály zošik-
mili. Dvere na Strakovu ulicu zamurova-
li a namiesto nich vyriešili východ z kina
cez úzky dvorček na druhej strane.
Zaniklo schodisko z 20. rokov, výrazný
trojuholníkový štít opticky zanikol v
nemožnej nadstavbe druhého poschodia.
Na otlčenú fasádu sa už nevrátili pôvod-
né neskorobarokové orámovania okien.

Na ľavej strane prízemia prebúrali do
klenutej miestnosti široký otvor, aby
mohla slúžiť ako garáž. Teraz je tam
pohostinské zariadenie s hrdým názvom
„bar“. 
Po všetkých úpravách stojí z budovy
postavenej po roku 1780 už len jadro
muriva. Reisingerovo kino Elektrobio-
skop je totálne prestavané, nejestvuje ani
jeho pôvodná kinosála, ani premietacia
kabína, ani zariadenie. Budova je zvýše-
ná o nevzhľadné a nevkusné podlažie s
administratívnymi priestormi. Budova
nie je, a ani nemôže byť ako solitér pova-
žovaná za „kultúrnu pamiatku“. Je chrá-
nená len ako jeden z mnohých neregis-
trovaných objektov na pôde mestskej
pamiatkovej rezervácie. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus
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FUTBAL
Futbalisti Artmedie mali minulý týždeň
krátky čas na oddych po tvrdej zimnej
zaberačke.
„Chlapci si potrebovali vydýchnúť,
posledné dni im dali zabrať, takže sme
vypustili aj prípravné zápasy a skôr sme
relaxovali,“ prezradil tréner Štefan Horný.
Poslednú sobotu sa však už jeden z horú-
cich jarných kandidátov na titul zbalil a
odletel do tureckej Antalye, kde sa pripojil
k ďalším tímom pripravujúcim sa na jar.
V kádri Petržalčanov chýbal Ľuboš Reiter.
Ten prekvapujúco prerušil na pol roka
pôsobenie za Starým mostom a odišiel do
pražskej Slavie. „Český klub zháňal útoč-
níka, a keďže so Slaviou, a osobitne s tré-
nerom Karelom Jarolímom, máme a mám
dobré vzťahy, riešili sme to formou hosťo-
vania do konca sezóny,“ objasnil pozadie
Reiterovho odchodu manažér Artmedie
Petr Kašpar. Slovenský reprezentant pre-
stúpil do petržalského klubu po svojom
návrate z Ameriky. Zostal síce v širšom
reprezentačnom výbere, ale v klube mal
problémy usadiť sa v základnej zostave. 
„V našom kádri jo momentálne dostatok
útočníkov, po udravení niektorých hráčov
a posilnení kádra je tam päť až šesť zakon-
čovateľov schopných nastúpiť v ligovom
zápase. Nemá preto význam, aby sme ich
tu nasilu držali a oni by iba vysedávali na
lavičke,“ zdôraznil Petr Kašpar.
O góly v Artmedii sa musia na jar starať
najmä Halenár, uzdravený Mikulič, Ora-
vec, je tu Fodrek či talentovaný Najman.
„Dostatok takýchto hráčov je veľkou
výhodou. Môžeme lepšie skombinovať
ich zloženie, prípadne nasadzovať podľa
potreby a jednotlivých súperov,“ pochva-
ľoval si kormidelník Štefan Horný.

Okrem spomínaných futbalistov by mu
mohol pomôcť aj Pavol Ďurica, brat býva-
lého hráča Artmedie Jána, ktorý prišiel z
Dunajskej Stredy. „Ukázal talent, v ofen-
zíve by mohol byť jedným zo zaujíma-
vých typov,“ dodal Štefan Horný.
Okrem Reitera budú petržalskému kormi-
delníkovi na jar definitívne chýbať bran-
kár Kollár a Salata, ktorý odišiel na hosťo-
vanie do Banskej Bystrice. Talentovaný
obranca sa počas jesene výraznejšie
nepresadil a pod Urpínom by mohol nájsť

formu, ktorá by mu neskôr dovolila nájsť
si miesto v Horného kádri. Na odchode
bol aj ďalší obranca, Burák, ale záujem
jeho bývalého klubu z Nitry zrejme zosta-
ne nevyslyšaný. „Burák sa síce s Nitrou
dohodol, trénoval tam, ale podľa posled-
ného vývoja to vyzerá, že zostane v Petr-
žalke,“ uzavrel Petr Kašpar.
Artmedia sa z Turecka vráti začiatkom
budúceho týždňa, tesne pred začiatkom
ligy (3. marca) má naplánované ešte dva
prípravné zápasy. (mm)

FUTBAL
Čas letí, organizátori z Klubu športov
Slovnaft pripravili na 16.-18. februára
už 20. ročník Pohára Slovnaftu v halo-
vom futbale.
Jedno z najstarších a najväčších podujatí
podobného typu má na Slovensku oso-
bitné postavenie a počas všetkých roční-
kov privítalo stovky futbalistov z domo-
va i zo zahraničia (z bývalých hráčov
spomeňme napríklad Buberníka, Levic-

kého, Krnáča, Luhového, Stúpalu, Hirka,
Ondu...).
Tento rok sa na halovom futbalovom tur-
naji predstaví 20 mužstiev nielen zo
samotného Slovnaftu, ale aj z halového
či veľkého futbalu. Hrá sa v štyroch sku-
pinách, prvé stretnutia sa začínajú v pia-
tok od 9.00 h a potrvajú do 22. 00 h, v
sobotu je hrací čas od 8.00 do 21.00,
finále je naplánované na nedeľu 18.
februára od 8.00 do 14.00 h. Vstup na tri-

búnu športovej haly v Slovnafte je pre
verejnosť voľný.
Predohrou populárneho turnaja bol minu-
lotýždňový 3. ročník medzinárodného
žiackeho halového turnaja Inter Cup 2007
v športovej hale vo Vlčom hrdle. Najlep-
šie si viedli futbalisti trnavského Sparta-
ka, ktorý vo finále vyhrali nad Nitrou 1:0.
Súboj o bronz priniesol bratislavské
derby. Spokojnejší boli po ňom slovanis-
ti, ktorí zdolali Inter 2:0. (mm)
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Petržalčania sú v Turecku, v kádri už nie

je Reiter, z Dunajskej Stredy prišiel Ďurica

Turnaj o Pohár Slovnaftu má jubileum

Kolkári Interu

chcú ligové

medaily
KOLKY
V tieni iných športov, ale vôbec nie bez
úspechov, pokračujú v bojoch o naj-
vyššie extraligové méty kolkári brati-
slavského Interu.
„Áčko i béčko hrajú extraligu a počínajú
si podľa predpokladov. Áčko je v momen-
tálnej tabuľke skupiny, ktorá sa štyrikrát
stretne v nadstavbových turnajoch o titul,
tretie, béčko má zase istotu turnaja o
záchranu,“ uviedol manažér kolkárov
Interu Ivan Dobrucký. V týchto súbojoch
sa hrá u každého zo štyroch kandidátov
naraz a body zo základnej skupiny sa pre-
nášajú. Ďalšie tri družstvá dospelých Inte-
ru sú v mestskej lige, čo je na úrovni kraj-
skej súťaže. Počínajú si dobre, všetky sú v
prvej štvorke.
Najúspešnejším reprezentantom Interu je
medzi seniormi Jozef Martiško. V žiac-
kych a dorasteneckých kategóriách sa
darí Ľubici Ristoferovej, Michalovi Trpí-
novi či žiakovi Petrovi Žákovi. (mm)

Policajti

vyhrali derby
VOLEJBAL
Slovenské derby prinieslo minulotýž-
dňové kolo Stredoeurópskej ligy volej-
balistov.
Bratislavskí policajti v ňom za necelú
hodinku a pol zvíťazili nad Humenným
3:1. Menej sa darilo ich kolegyniam zo
Slávie UK. Tie prehrali v Maribore s
miestnym Branikom 1:3. (mm)

HC Ružinov 

je v play-off
HOKEJ
Deviata priečka po základnej časti 1.
hokejovej ligy dala hráčom Ružinova
možnosť pokračovať v sezóne.
Keďže to však bolo priďaleko od priamej
účasti v záverečnej vyraďovacej časti, Ru-
žinovčania sa najskôr predstavia v osemfi-
nále play-off, kde nastúpia proti Senici,
ktorá skončila v základnej časti o stupie-
nok vyššie a bude tak mať výhodu prípad-
ného rozhodujúceho duelu na domácom
ľade. (mm)

Belasí

podpisovali

nové zmluvy
FUTBAL
Futbalisti Slovana majú za sebou tak-
mer celé sústredenie v tureckom stre-
disku Antalya a na nudu sa určite ne-
mohli sťažovať.
Okrem prípravy na slušných trávnikoch
si vyskúšali aj samotnú hru v niekoľkých
prípravných dueloch, ktoré mali pomôcť
trénerovi Jankechovi vo finišujúcej prí-
prave na jarnú časť Corgoň ligy.
„V prvých zápasoch sme dali šancu celé-
mu širšiemu kádru a chlapci mali mož-
nosť ukázať svoje možnosti. Posledné
stretnutia už boli v hľadaní optimálnej
zostavy. Pred začiatkom jarnej časti chce-
me dolaďovať určité herné situácie, expe-
rimentovania bude čoraz menej,“ prezra-
dil Jozef Jankech pochvaľujúci si mož-
nosti v Turecku: „Trénujeme na kvalit-
ných trávnikoch a celý komplex vrátane
rehabilitácie je vybavený na vysokej úrov-
ni. Veríme, že sa to nezmení ani doma,
kde by sme tiež privítali dobré terény.“
Okrem samotných hráčov sa činili aj
funkcionári. Po niekoľkých týždňoch,
keď sa objavovali rôzne informácie, sa
definitívne rozhodlo, že stredopoliar Mi-
chal Kubala zostane na Tehelnom poli.
Dvadsaťšesťročný bývalý hráč Artmedie
bol totiž v Slovane iba na hosťovaní a 31.
januára sa mal vrátiť do Petržalky. Kluby
sa však nakoniec dohodli, že Kubala zos-
tane v Slovane, kde podpísal trojročnú
zmluvu. Tesne pred podpisom zmluvy s
belasými je aj Michal Hanek. Ten pôvod-
ne tiež iba hosťoval (z pražskej Sparty),
ale aj tu to vyzerá, že bývalý reprezentač-
ný obranca zostane k dispozícii Jozefovi
Jankechovi.

~       ~       ~
Slovan - Jeonbuk Hyundai 0:1, zostava
Slovana: Kiss - Dobrotka, Cseh, Polgár,
Szabó - Slovák, Nemček, Sedlák, Polia-
ček - Masaryk, Sylvestr (55. Peťovský). 
Slovan - Arsenal Kyjev 2:1, góly Slovana:
Breznaník, Gottwald, zostava: Kiss - Ja-
nek, Hanek, Struhár, Mojský - Kosmeľ (70.
Dobrotka), Chlebek, Sloboda, Breznaník -
Gottwald (80. Peťovský), Ibragimov. 
Slovan - Šinik Jaroslavľ 1:2, gól Slova-
na: Polgár, zostava: Kiss - Janek, Hanek,
Cseh (46. Polgár), Szabó - Kosmeľ, Nem-
ček (70. Breznaník), Struhár, Plliaček -
Ibragimov, Masaryk (70. Sylvestr). (mm)

importér automobilov Subaru
Rožňavská 30/A, Bratislava

tel. 02 / 482 022 32
www.subaru.mikona.sk

Predajné miesta Subaru:
Bratislava, Mikona s.r.o., tel. 02 / 482 022 33

Trenčín, Eurotip s.r.o., tel.  032 / 774 11 46
Dunajská Streda, Olivex s.r.o., tel. 031 / 591 04 25
Banská Bystrica, Mikona s r.o., tel. 048 / 416 23 01

Košice, StilCar s.r.o., tel. 055 / 789 90 77
Žilina, Avion s.r.o., tel. 041 / 565 31 65

www.subaru.sk
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Suverén v zime. 
Unikátna technika 6-násobného 
majstra sveta v rally.

Akčný model „Winter Edition“ 
• Subaru Impreza  1.5 „Winter Edition“ AWD 
• motor Boxer 77kW (105 koní)
• Dual Range
• symmetrical AWD – symetrický pohon štyroch kolies

on the  road

Len za 699 999 Sk  s bonusom 70 000 Sk
v predaji iba v dňoch 22. 2. a 23. 2. 2007!

Bonus 70 000 Sk!

• zimné pneumatiky

• hliníkové disky

• strešný nosič • strešný box

ZDARMA!

V príprave sa do bránky Artmedie postavil aj Juraj Čobej. FOTO - TASR
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Manželské zločiny spáchané v Štúdiu L+S
DIVADLO
Nikdy som nepochopil, k akému žánru
patrí manželský život. Je to tragédia
alebo komédia? S istotou viem len
toľko, že je to dráma... Tvrdí súčasný
francúzsky dramatik a prozaik Eric-
Emmanuel Schmitt. 
Možno aj preto sa divák pri sledovaní jeho
hry Malé manželské zločiny, ktorú uvádza
Štúdio L+ S v podaní Marty Sládečkovej
a Milana Lasicu a v réžii Vladimíra Strnis-
ka, síce zabáva, ale vzápätí mu po chrbte
prebehnú zimomriavky. Niektoré okami-
hy sú mu totiž príliš povedomé... 
Všetko sa začína návratom z nemocnice.
Manžel spisovateľ trpí po úraze stratou
pamäte. Manželka sa mu snaží pripome-
núť kapitoly z ich spoločného života. Dia-

lóg, v ktorom sa striedajú akoby výsluch i
priznania, irónia, egoizmus, vášeň i ľahos-
tajnosť, krutosť i neha, nám približuje
vývoj dlhoročného manželstva i jeho krí-
zu, do ktorej dvojica dospela napriek hlá-
sanej partnerskej tolerancii a láske. Divák
však postupne začína pochybovať o tom,
či sa všetko odohrávalo naozaj tak, ako
hovorí manželka, ale i o tom, či manžel
stratu pamäte iba nepredstiera . Navyše sa
zdá, že dokonca došlo aj k pokusu o vraž-
du. Čo bude nasledovať? Dokážu dvaja
ľudia, ktorých toľko rozdeľuje i spája,
opäť vstať a pokračovať v životnej ceste
spoločne? Alebo dopadne všetko inak?
Hra Malé manželské zločiny mala pre-
miéru v Paríži v roku 2003 a excelovali v
nej známa filmová herečka Charlotte

Ramplingová a Bernard Giraudeau. V
Bratislave naštudoval preklad Evy Pio-
varcsyovej režisér Vladimír Strnisko s
Milanom Lasicom a Martou Sládečko-
vou. A možno hovoriť naozaj o hereckom
koncerte oboch protagonistov.
Tí sa predstavili na scéne Anity Szőkeovej
a v kostýmoch Jany Hurtigovej. Treba
spomenúť i hudobnú spoluprácu s talento-
vanou Silviou Michalidesovou.
Hra o nástrahách manželského spolužitia
bude patriť nesporne k ďalším z divácky
príťažlivých titulov Štúdia L+S. Ako
konštatoval jeden z francúzskych recen-
zentov, existuje veľa sociologických štú-
dií o kríze manželstva, ale z tejto hry sa o
nej dozviete viac a zaujímavejším spôso-
bom. Elena Ťapajová

Červená čiapočka podľa líšky v Aréne
DIVADLO
Na notoricky známy príbeh o Červenej
čiapočke, s ktorým usínali deti niekoľ-
kých generácií, sa v Divadle Aréna po-
zreli z celkom nového pohľadu. 
Zaodeli sa do oranžovej kožušiny, nastra-
žili uši, zaostrili pysk, vycerili tesáky a
klasickú rozprávku spracovali z pohľadu
lesnej bytosti, prefíkanej líšky.
Je to nepochybne nový prístup k rozpráv-
ke, nič jej však neuberá na pútavosti. Oľga
Belešová, skúsená „harcovníčka“ v umení
upútať diváka ladnými pohybmi, prefíka-
ným hlasom, úslužnou poklonkovosťou,
ktorá nečaká na nič iné, len kedy udrieť -
si svoju polohu našla aj v tejto rozprávke.
Predchádzali jej rôzne postavy úlisných,
ale aj pokorených žien nielen v Divadle
Gunagu. Tu, v postave líšky, zakrútila
chlpatým, oranžovým chvostom, zaostrila

zrak a čo nevidí! Lesom sa potuľuje do-
jemná, detsky naivná a dôverčivá Červená
čiapočka v podaní Juliany Johanidesovej
či Daniely Pribullovej.
Málokto uverí líške jej bezúhonnosť, det-
ský divák však tejto ilúzii rád a s ochotou
podľahne. Tým sa vytvorí priestor na ši-
kovné manévrovanie s ďalšími aktérmi
deja - vlkmi (Viktor Horján, Milan Chal-
movský a Marián Prevendarčík). V réžii a
podľa scenára Toma Cillera sú to milí, aj
keď trochu zanedbaní, smradľaví a chlpa-
tí páni, ktorí nadovšetko milujú hru v
karty. Dokonca viac ako mäsko mladej
Čiapočky. Lenže to nejde do plánu prefí-
kanej líške, a ak máme byť úprimní, sce-
nár, podľa ktorého sa Čiapočka stane hor-
livou priateľkou a podporovateľkou vlka,
vôbec nesúzvučí s klasikou. Scenárista
rozprávky je nepochybne veľmi priateľ-

ský človek, pretože veľa nechýba a roz-
právka sa končí spoločným posedením
vlkov a Čiapočky pri partičke mariášu. 
Nakoniec sa však všetko dobre skončí,
jeden z vlkov „sa trhne“ a Čiapočku zože-
rie. Horár ho rozpára a na kľaňačke je o
jedného vlka menej. Rozprávka má všet-
ky atribúty, ktoré potrebuje, aby zaujala
detského diváka. Na hudbu Jozefa Vlka,
Martina Burlasa, Mareka Piačeka a Maro-
ša Hečka spievajú piesne všetky postavy
pôvabnej rozprávky, vlci sa menia na
galantných seladónov a keby miestami
prehnaná zdĺhavosť monológov nerisko-
vala, že deti v hľadisku stratia záujem o to,
čo sa deje na javisku, na svete je dokona-
lá rozprávka. Lenže aj dokonalosť nudí. A
tej sa, našťastie, tvorcovia našich divadel-
ných rozprávok zatiaľ s úspechom doká-
zali vyvarovať. Dáša Šebanová

Výtvarné 

dimenzie

drotárstva
VÝSTAVA
Ústredie ľudovej umeleckej výroby v
spolupráci s Považským múzeom Žili-
na otvorilo v Galérii ÚĽUV na Ob-
chodnej ulici 64 zaujímavú a pútavú
výstavu súčasných podôb umeleckej
tvorby, označovanej tradične ako dro-
társtvo. 
V koncepcii K. Hallonovej výstava pred-
stavuje takmer 200 umeleckých prác,
ktoré reprezentujú tvorbu 27 autorov. Vy-
stavené sú aj viaceré pozoruhodné mú-
zejné exponáty zo zbierok Drotárskeho
múzea v Žiline. Výstava tak spojila diela
vznikajúce v rôznych prostrediach - úžit-
kové a dekoratívne predmety súčasných
známych výrobcov z drôtu, ale aj diela
profesionálnych výtvarníkov a dizajné-
rov zo Slovenska, ktorí čerpali inšpiráciu
v odkaze drotárskeho remesla.
Medzi vystavujúcimi autormi nechýbajú
známe mená L. Jurovatý st., L. Jurovatý
ml., P. Valach, J. Drotár, D. Krajčová, S.
Pecúch, L. Smržík, ani drôtu oddaní
dizajnéri ako Š. Mišurda či M. Hanula.
Podľa slov komisárky výstavy K. Hallo-
novej, drotárske techniky našli dnes svoje
uplatnenie nielen v úžitkových predme-
toch, ale aj v interiérových doplnkoch,
šperkoch, v plastike, reliéfe, vo výtvar-
ných inštaláciách či dokonca ako súčasť
maliarskeho zámeru.
V tomto kalendárnom roku sa časť výsta-
vy presunie do Helsínk vo Fínsku, kde
ÚĽUV Bratislava chystá rozsiahlejšiu
prehliadku remesiel a dizajnu zo Slovens-
ka. Výstava potrvá do 21. apríla. (dš)

Bachove kantáty

budú znieť 

v kostole
HUDBA
Už štvrtý koncert z cyklu Bach kantá-
ty so Solamente naturali sa uskutoční
26. februára o 19.00 v Novom evanje-
lickom kostole na Legionárskej ulici. 
Popri Bachových kantátach, na ktoré je
sústredený každý z pripravovaného
cyklu koncertov, bude pondelňajší kon-
cert venovaný aj Dietrichovi Buxtehude-
mu. Od smrti tohto významného hudob-
ného skladateľa uplynie tento rok už 300
rokov, zároveň si pripomíname aj 370.
výročie jeho narodenia. (dš)

Szidi Tóbiás

& Band vystúpia 

v Astorke
HUDBA
Známa slovenská speváčka a herečka
Szidi Tóbiás s nenapodobiteľne zastre-
tým hlasom, prichádza po koncertova-
ní v Česku opäť domov, aby priniesla
večer plný nevšedných hudobných
obrazov aj slovenskému publiku.
Koncert Szidi Tóbiás & Band sa odohrá
17. februára o 19.00 v Divadle Astorka
na Námestí SNP 33.
V speváckom prejave Szidi je herectvo
nepopierateľné, prejavuje sa však v nená-
silnej forme, vťahujúcej do deja. Jej pies-
ne sú totiž príbehy z autorskej dielne skla-
dateľa a aranžéra Milana Vyskočániho.
Texty Petra Lipovského, životného part-
nera Szidi, vhodne dopĺňajú čarovné
hudobné dielka svojou intimitou.
Koncert je výnimočnou príležitosťou
zažiť v Bratislave vystúpenie slovenskej
speváčky, ktorá spieva na novom albume
autorskej dvojice Hapka & Horáček
Strážce plamene. Okrem Szidi Tóbiás -
spev, vystúpi M. Vyskočáni - akustická
gitara, spev, S. Počaji - elektrická gitara,
J. Hitrich - perkusie, I. Gabrišová - flauta,
Z. Ďurčeková - violončelo. (dš)

Pražská Štika

k obědu v Teátre

Wüstenrot
DIVADLO
Květa Fialová, Naďa Konvalinková,
Libuše Švormová a Václav Postranec-
ký predvedú svoje umenie bratislav-
skému publiku v predstavení Štika k
obědu 24. februára o 19.00 v Teátre
Wüstenrot na Trnavskom mýte 1.
Pražské divadlo vystúpi s hrou Wolfgan-
ga Kohlhaaseho a Rity Zimmerovej o
troch obstarožných sestrách, starých diev-
kach, dobre situovaných, ale s vrtochmi
hodnými spoločenského stavu dám.
Rodinný sluha Rudolf slúži slečnám už
viac ako tridsať rokov a celý tento čas im
robí „dievča pre všetko“. Sťahuje náby-
tok, nosí kufre, nakupuje, varí, obsluhuje a
pamätá aj na časy, keď poskytoval dámam
služby čisto intímneho charakteru, ktoré
boli pre ne určitým záväzkom. Dnes
Rudolf žiada, aby svoje sľuby naplnili.
Sestry sa rozhodnú, že sa starého sluhu
zbavia. Lenže - kto inému jamu kope...
Hrôzostrašná komédia sa odohráva v
roku 1838 na vidieckom sídle neďaleko
mesta Neuruppin. Skvelej hereckej štvo-
rici udáva režisérske tempo Pavel Háša, s
hudbou Josefa Pecha, scénou Milana
Čecha a v kostýmoch Terezy Bartákovej.
Nepochybujeme o tom, že v spoločnosti
výborných českých hercov sa budete báť
naozaj zmysluplne. (dš)

Aj v Divadle Aréna je Červená čiapočka detsky naivná a dôverčivá. FOTO - Oleg Vojtíšek 

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Jubilejná akcia firmy MOTOR PARTNER!

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Citroën C4 Líder
už od 425.000,- Sk*

Štandardná výbava akčných sérií: „C4 Líder“ a „C4 by LOEB“

• motor 1,6i 16V (80 kW / 110 k) • ABS s rozdeľovačom brzdovej sily

a brzdovým asistentom • 6 airbagov • automatická dvojzónová

klimatizácia • kompletná elektrická výbava s palubným počítačom

• atermické čelné sklo s dažďovým senzorom • autorádio ovládané

na volante (JBL – iba pre „by LOEB“)

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Citroën C4 by LOEB
už od 539.900,- Sk*

Organizujete v Bratislave

kultúrne, športové alebo

spoločenské podujatie?

Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom?
kam@banoviny.sk
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PIATOK 16. februára
� 18.00 - Slovan - Zvolen, hokejová Extra-
liga, Zimný štadión V. Dzurillu
� 18.00 - Doprastav - Pezinok, Extraliga
volejbalistiek, skupina o 1. - 4. miesto, PKO
� 19.00 - Sen noci orientálnej, obľúbené
kultúrne, spoločenské a tanečné podujatie s
bohatým programom, orientálnymi brušnými
tancami a tombolou, Stredisko kultúry Nové
Mesto, Vajnorská 21
� 19.00 - R. Sloboda: Macocha, divadelné
predstavenie, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - S. Beckett: Šťastné dni, divadelné
predstavenie, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - M. Hennequin: Klamárka Ketty,
bláznivá komédia s pesničkami, Divadlo
West, Kollárska ulica 3 

SOBOTA 17. februára
� 8.00 - 15.00 - Medzinárodné výmenné
stretnutie zberateľov minerálov a fosílií,
Stredisko kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 11.00 - T. Frešo: Martin a slnko, operná
rozprávka pre deti, Opera SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 14.30 - Soľ nad zlato, rozprávka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - M. Žák, M. Fechter: Ako si princ
Martin nevestu hľadal, bábková komédia
Divadla Ludus s pesničkami pre deti od 3
rokov, Malá sála PKO
� 17.00 - Fašiangový dychovkový bál s
Dychovou hudbou Moravěnka, Stredisko
kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - Kysucký fašiangový ples, Dom
kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Szidi Tóbiás & Band a kolegovia
z Astorky, (R. Jakab, J. Kemka, L.Latinák,
M. Miezga), koncert, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 20.00 - OLI&LU, folkový koncert, Oliver
Sinay a Lucia Ružbarská-Pupalová, Hlava
XXII., Bazová 9
� 21.00 - Maškarno-fašiangová oldies pár-
ty, tanečný večer, DK Lúky, Vigľašská 1

NEDEĽA 18. februára
� 10.00 a 14.30 - Soľ nad zlato, rozprávka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Adriana Antalo-
vá - harfa, Eugen Prochác - violončelo, pro-
gram: Miloslav Linha, Milan Novák, Benja-
min Britten, Mirbachov palác GMB, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, divadelné
predstevanie Teátra Wüstenrot pre deti od 2
do 10 rokov, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 15.00 - J. Synková: Malá čarodejnica,
čarodejnícka rozprávka pre deti od 4 rokov v
podaní Divadla Ludus, Malá sála PKO, Nábr.
arm. gen. L. Svobodu
� 16.00 - Hra na fľašku alebo Zahrajte sa

s nami, divadelné predstavenie pre deti,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Doprastav - Košice, volejbalová
Extraliga, skupina o 1.-4. miesto,  PKO
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio (O. Krajňák, T. Baroš-kontrabas a
M. Ševčík-bicie), Hlava XXII. Bazová 9
� 19.00 - Bratislavský jazz club 14: Sza-
bocs Olah Quartet (Maďarsko), koncert, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33

PONDELOK 19. februára
� 19.00 - M. Langer - Philippsen: Novinka
chudoba, navštívte nás a dozviete sa všetko o
tom, ako ochudobniť svoj život, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
�19.00 - V. Klimáček: Gustáv Husák, diva-
delné predstavenie, Divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, divadelné predstavenie, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5

� 19.00 - J. Milčák: Barokové oblaky, ne-
tradičný muzikál z Vajnorskej ulice, Divadlo
a.ha, Školská 14

UTOROK 20. februára
� 9.00 - Soľ nad zlato, rozprávka, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Už sa fašiang kráti, karneval detí,
Stredisko kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - Slovan - L. Mikuláš, hokejová
Extraliga,  Zimný štadión V. Dzurillu
� 18.00 - Romy Schneider: Dve tváre jed-
nej ženy, scénický portrét, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
�19.00 - (NE)pripravení, divadelné predsta-
venie, divadelný klub Trezor, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, divadelné predstavenie, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5
� 10.00 a 13.00 - Oliver Twist, divadelné
predstavenie pre mladšiu generáciu, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - R. García: Príbeh Ronalda, klau-
na od McDonalda, Štúdio 12, Jakubovo
nám. 12
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, diva-
delné predstavenie, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33

STREDA 21. februára
�9.00 a 12.00 - OliverTwist, divadelné pred-
stavenie, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

�19.00 - G. Gorgey: Na koho to slovo pad-
ne, divadelné predstavenie, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Marold Langer - Philippsen: No-
vinka chudoba, navštívte nás a dozviete sa
všetko o tom, ako ochudobniť svoj život, Štú-
dio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Hra o láske, divadelné predstave-
nie, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, divadelné predsta-
venie, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

ŠTVRTOK 22. februára
�9.00 a 12.00 - OliverTwist, divadelné pred-
stavenie, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - Zvonček a Bambuľka, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Wabi Daněk, koncert, Stredisko
kultúry Nové mesto, Vajnorská 21 
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, divadelné predstavenie, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Julo Fujak a hostia: transPOpsi-
tions! prezentácia časopisu Hudba spojená s
vystúpením Jula Fujaka a jeho hostí, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12 
� 19.19 - Literárne soirée: Marek Vadas
alebo Africká inšpirácia, inšpirácie v rytme
nečakaných kontextov tajomného dielu sveta,
Divadelný klub Trezor, Divadlo Astorka
� 20.00 - Buty Jukebox 2007, koncert čes-
kej kapely, PKO
�20.00 - Kooperatíva Jazz: Matúš Jakab-
čic a jeho hostia, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10

PIATOK 23. februára
�9.00 a 12.00 - OliverTwist, divadelné pred-
stavenie, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Divadlo bez domova: Oktagon,
divadelné predstavenie predajcov časopisu
Nota Bene, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Slovácky krúžek a Skaličané,
akcia BKIS, galasála na 1. poschodí Dopra-
stavu, Košická 52 

SOBOTA 24. februára
� 8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutie zbera-
teľov modelov áut, železníc, lietadiel, lodí,
stredisko kultúry Nové mesto, Vajnorská 21
� 14.30 - Zvonček a Bambuľka, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka pre deti, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 16.00 - Aladinova zázračná lampa, kla-
sické bábkové predstavenie Divadla Ladisla-
va Stražana, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej, Stredisko kultúry
Nové mesto, Vajnorská 21 
� 19.00 - Drive (Cz) a Meantime (Sk),
česko-slovenský dvojkoncert, DK Lúky, Vig-
ľašská 1

� 19.00 - W. Kohlhaase a R. Zimmerová:
Štika k obědu, divadelné predstavenie Praž-
ského divadla, účinkujú: Květa Fialová,
Naďa Konvalinková, Libuše Švormová, Vác-
lav Postranecký, Teátro Wűstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelné
predstavenie, Divadelný klub Trezor, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

NEDEĽA 25. februára
� 9.00 - Viedeň: návšteva Múzea vosko-
vých figúr a prehliadka Historického mú-
zea na Karlovom námestí, bezplatná pre-
hliadka Historického múzea mesta Viedne na
Karlsplatzi, Múzea voskových figúr (6 eur),
odchod z parkoviska na Trnavskom mýte,
cena: 499 Sk, akcia BKIS
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a Bambuľka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Matej Drlička
(klarinet), Ladislav Fančovič (klavír), pro-
gram: C. Saint-Saëns, Charles-Marie Widor,
C. Debussy, F. Poulenc, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 16.00 - H. Krejčí: Desperanduľa, bábko-
vá rozprávka, Dezorzovo Lútkové Divadlo,
a.ha Divadlo, Školská 14
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio (Ondrej Krajňák, Tomáš Baroš-
kontrabas a Marian Ševčík-bicie), Hlava
XXII. Bazová 9
�19.00 - Marián Varga a Moyzesovo kvarte-
to, koncert, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - High life, brilantná muzikálová šou
plná humoru, tanca a hitov, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1

VÝSTAVY
� Juraj Puchovský, Pálffyho palác, Panská
19, výstava potrvá do 18. februára
� Výtvarné dimenzie drotárstva, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, výstava potrvá do 21.
apríla
�Ľubo Stacho: Slovensko - tajomná a spi-
rituálna krajina, GMB, Pálffyho palác,
Panská ul. 19, výstava potrvá do 29. apríla
�Čudá hravé v mojej hlave, výstava veno-
vaná tvorbe a svetu Mareka Ormandíka,
Bibiana, Panská 41, výstava potrvá do 15.
apríla
�Jozef Trepáč: Výber z tvorby, ženy, kvety
zátišia, Galéria Ardan, Dobrovičova 7, výsta-
va potrvá do 30. marca
� Anka Valterová, predajná výstava ručne
vyrobených šperkov, PSC Lepší svet, Osu-
ského 8
�Litovská fotografia včera a dnes, Stredo-
európsky dom fotografie, Prepoštská 4, výsta-
va potrvá do 18. marca

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
22. februára

Motor-Car Bratislava - Lamač
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava 
Tel.: 02/49 29 43 99 
Fax: 02/49 29 43 94

Motor-Car Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/68 294 111 
Fax: 02/68 294 294

Motor-Car Bratislava - Zlaté piesky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá, 
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá, 
Tel.: 02/49 29 41 11 - nákl. a úžit. vozidlá 

E 6 rokov (do 160-tisíc km) servis v cene vozidla 2)

E Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 3)

E Záruka MOBILITY       E 24 hodinový servis 

E MercedesCard - systém výhod a zliav.     

Doprajte si viac pohody s osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami Mercedes-Benz: 

1) Možnosť predĺženia záruky o 12 mesiacov - maximálne 100 000 km alebo o 24 mesiacov - maximálne 120 000 km. 2) Ošetrenie a údržba vrátane práce a spotrebného materiálu na všetky osobné a ľahké 
úžitkové autá prihlásené na Slovensku. 3) Počas jednej pracovnej smeny, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

www.mercedes-benz.sk, info@mercedes-benz.sk

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA O +12 ALEBO +24 MESIACOV
1)


