
O prioritách, ktoré stoja v najbliž-
šom období pred mestskou organizá-
ciou pamiatkovej obnovy Paming,
sme sa pozhovárali s jej novým ria-
diteľom Jozefom HRABINOM.
- Medzi naše priority patrí v prvom
rade zvládnuť druhú etapu rekonštruk-
cie Apponyiho paláca a Starej radnice,
najmä pokiaľ ide o jej finančné zabez-
pečenie. Nedoriešené tiež zostáva pre-
miestnenie pamiatkových predmetov a
ich uskladnenie na inom mieste, čo si
tiež vyžaduje určité finančné zabezpe-
čenie. Ak sa má na jar začať druhá
etapa rekonštrukčných prác, je nevyh-
nuté, aby sa vyriešila otázka uskladne-
nia týchto predmetov. V súčasnosti
máme spracovanú projektovú doku-
mentáciu na rekonštrukciu priestorov
na Ivánskej ceste, kde by mal vzniknúť

depozit mestského múzea. Táto inves-
tícia by si vyžiadala asi 30 miliónov
korún, ktoré v súčasnosti nie sú roz-
počtované.
Aké sú ďalšie priority a investičné
zámery Pamingu na nasledujúce
obdobie, konkrétne na tento rok?
- Naďalej pokračujeme v rekonštrukcii
historického domu na Rudnayovom
námestí 2. Chceli by sme, aby už v
apríli bolo všetko pripravené na sprí-
stupnenie objektu pre verejnosť. Práce
sú finančne pokryté, pôjde len o to, aby
sa táto akcia úspešne dotiahla do
konca. Trošku ma mrzí, že sme nedo-
stali viac finančných prostriedkov na
obnovu hradu Devín, na druhej strane

si myslím, že je lepšie dokončiť už roz-
robené konkrétne akcie, než mať roz-
pracovaných súčasne príliš veľa inves-
tícií. Chceli by sme sa tiež pokúsiť
dostať do prevádzkyschopného stavu
ďalšiu budovu, ktorá je v súčasnosti v
zlom stave - bývalé sídlo Pamingu na
Zámočníckej ulici.
V uplynulom období Paming obno-
voval aj starý vojenský cintorín v
Petržalke -Kopčanoch, kde je pocho-
vaných 331 vojakov z prvej svetovej
vojny, budete v obnove pokračovať?
- V obnove vojenského cintorína chce-
me pokračovať, budeme sa pritom sna-
žiť zaobstarať finančné prostriedky aj z
iných zdrojov ako z rozpočtu mesta
Bratislava. V minulosti sa podarilo zís-
kať prostriedky z rozpočtu ministerstva
vnútra. Zhováral sa Juraj Handzo
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Obce chcú

od investorov

vyberať miestne

poplatky
BRATISLAVA
Návrh zákona o miestnom poplatku
za zaťaženie pozemných komuniká-
cií na území obce pripravilo hlavné
mesto s podporou primátorov kraj-
ských miest. Cieľom zákona je naj-
mä regulácia problémov s dopravou
pri výstavbe.
Zákon má umožniť miestnym samo-
správam riešiť otázky prehusťovania
dopravy v miestach, kde je koncentro-
vaná intenzívna investičná výstavba a
kde sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí
a dopravných prostriedkov.
Takýmito miestami sú napríklad
obchodné centrá, veľké bytové domy
alebo polyfunkčné stavby, kde sa
okrem obyvateľov sústreďuje mnoho
podnikateľov a ich klientov. Investori
dnes už síce dokážu zabezpečiť adek-
vátny počet parkovacích miest, no
zväčša slúžia len pre komfort užívate-
ľov novostavby.
V súčasnosti je podľa bratislavského
magistrátu problémom dopravné napo-
jenie týchto objektov na ostatné miest-
ne komunikácie, prehusťovanie a
neprehľadnosť dopravy. Zvyšuje sa aj
opotrebovanosť ciest, čím sa zvyšujú
nároky na ich údržbu.
V návrhu sa predpokladá, že stavebník
bude zaťažený osobitným druhom
miestneho poplatku, ktorý by mal byť
platený jednorazovo. Poplatok by mala
zaplatiť fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorej bolo, ako stavebníkovi,
vydané právoplatné stavebné povole-
nie na stavbu, súčasťou ktorej sú
odstavné a parkovacie stojiská v mini-
málnom počte - desať. Sadzba jednora-
zového poplatku za jedno odstavné
alebo parkovacie stojisko je podľa
návrhu 10-tisíc korún. Viazanosť
použitia výnosu tohto poplatku je daná
tak, ako pri inom miestnom poplatku.
Jeho zavedenie ale záleží na rozhodnu-
tí konkrétnej obce.
Dôležitú úlohu v prípade nového záko-
na budú mať všeobecne záväzné naria-
denia obcí, ktorými bude určená výška
vyberania a správa poplatku, ako aj
oslobodenie od poplatku. Návrh záko-
na ponecháva oslobodenie na samot-
ných obciach, predkladateľ však má
podľa magistrátu na mysli najmä budo-
vy škôl, nemocnice, zariadenia posky-
tujúce sociálne služby a pod. 
Návrh zákona o miestnom poplatku za
zaťaženie pozemných komunikácií na
území obce nepredpokladá zvýšenie
finančných dôsledkov na štátny rozpo-
čet. V pokladniciach obcí a miest má
zvýšiť príjmy tam, kde bude uplatňo-
vaný. Predpokladá sa vyššie finačné
zaťaženie podnikateľov v stavebnom
segmente. (rob)

Dcérska

spoločnosť

vraj vodárňam

iba prospeje
BRATISLAVA
Vznik dcérskej firmy Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti (BVS) sa
vraj neprejaví v cenách služieb,
naopak synergický efekt by mal zvý-
šiť efektívnosť aktivít vodární.
Vyplýva to zo slov generálneho riadite-
ľa BVS Daniela Gemerana, ktorý in-
formoval, že o takomto vývine museli
presvedčiť najprv Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví. Suma 300 miliónov
korún, ktoré vodárne na vznik dcérskej
spoločnosti Infra Services vyčlenili, sa
rovná nákladom, ktoré mali BVS na
chod servisnej divízie ešte ako súčasti
podniku v roku 2007, uvádza riaditeľ.
Zdôrazňuje pritom, že rozdiel medzi
oboma rokmi je v inflácii, Infra Servi-
ces tak dostane relatívne menši sumu
ako samostatný ekonomický objekt,
než mala ako súčasť vodární.
Zrod Infra Services bol dlhodobý pro-
ces, ktorý sa začal v roku 2005 odčle-
nením servisných činností od ostatných
divízií BVS a vznikla ďalšia divízia,
servisná. Vlani v decembri orgány
BVS rozhodli o jej zmene na dcérsku
spoločnosť, ani jeden akcionár (mesto
Bratislava vlastní nad 50 % akcií) sa
nepostavil k návrhu negatívne. Podob-
ným systémom riešili obslužné činnos-
ti napokon aj plynárne, telekomuniká-
cie či dodávatelia elektriny. 
Takáto spoločnosť môže zvýšiť príjem
materskej spoločnosti nielen tým, že sa
vyčistia vnútorné ekonomické vzťahy,
ale aj limitovanou možnosťou podni-
kať priamo na trhu. Ak takáto spoloč-
nosť vykonáva 80 % činností pre ma-
terskú firmu a menej ako 20 % pre trh,
podľa zákona o obstarávaní nie je
materská spoločnosť nútená výber
dodávateľov robiť verejnou súťažou.
D. Gemeran predpokladá, že v prvom
roku by pre iných zákazníkov ponúkla
Infra Services asi 10 - 15 percent svo-
jich kapacít. O zisku dcérskej spoloč-
nosti rozhoduje matka, preto je mož-
nosť, že touto cestou sa zvýši čistý zisk
vodární, čo by tiež mohlo mať priazni-
vý prejav na spomalenie rastu cien za
služby. Zároveň nebudú problémy ser-
visnej spoločnosti zaťažovať hospodá-
renie vodární, tie sa teda budú môcť
naplno venovať tomu, čomu sa v
modernej ekonomike hovorí „core
business“, teda hlavnej náplni svojej
činnosti - výrobe a dodávke pitnej
vody a kanalizáciám.
Hovorca BVS Zenon Mikle zdôrazňu-
je, že „...odčlenením obslužných čin-
ností sa sprehľadnia materiálové nákla-
dy, finančné toky a vytvoria sa predpo-
klady na celkové zvýšenie efektívnosti,
čo znamená možné úspory pre mater-
skú BVS.“ Gustav Bartovic
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BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje aj v tomto
roku v inštalácii zariadení, ktoré
majú výrazne zvýšiť bezpečnosť
cestnej premávky. Nad ďalšími
priechodmi pre chodcov v meste pri-
búda nové osvetlenie.
Magistrát začal s experimentálnym
osvetlením priechodu pre chodcov ešte
pred dvoma rokmi. Osvetlenie sa vtedy
týkalo zebry na Rusovskej ceste v Petr-
žalke. Priechod bol osvetlený medzi
dvoma zástavkami mestskej hromad-
nej dopravy. Špecifický je tým, že pre-
tína v oboch smeroch dva jazdné
pruhy. Dôvodom takéhoto riešenia
bolo podľa informácií magistrátu zvi-
diteľniť chodca na priechode, ktorý nie
je riadený svetelnou signalizáciou.

Výsledok bol pozitívny, na tomto
mieste klesla nehodovosť. Preto sa
hlavné mesto rozhodlo pokračovať v
projekte a rozšíriť ho o priechody v
týchto lokalitách - na uliciach Hodo-
nínska - Vrančovičova, na Krížnej ulici
pri Levickej, na  Špitálskej ulici pri
Kollárskej, na Vajanského nábreží pri
Kúpeľnej a na Vajnorskej ulici pri Ulici
odbojárov (už fungujú).
V priebehu niekoľkých dní by mali byť
hotové a funkčné aj osvetľovacie zaria-
denia nad zebrami na uliciach Karlo-
veská - pri Poliklinike, na Štúrovej pri
Dobrovičovej a na Špitálskej pri Hollé-
ho ulici. 
Svietiaci „lampión“ nad priechodom, v
podobe dopravnej značky Priechod pre
chodcov, má večer upozorniť vodičov

na zebru. Značka je zavesená na stožia-
ri, z jej spodnej časti svieti svetlo, ktoré
upozorňuje vodičov na existenciu
priechodu pre chodcov.  Cena jedného
zariadenia sa podľa informácií magi-
strátu pohybuje od 110 000 korún po
350 000 v závislosti od náročnosti tech-
nickej realizácie.
Okrem toho mesto inštalovalo minulý
rok aj iný bezpečnostný prvok na
ochranu chodcov najmä počas zlej vidi-
teľnosti a tmy. Ide o prvý svietiaci
priechod pre chodcov na Slovensku,
ktorý vizuálne upozorňuje vodičov na
zebru na ceste. Majú ho obyvatelia Kar-
lovej Vsi pri Iuvente na Karloveskej
ceste. Priechod s novým vybavením
stál hlavné mesto 280-tisíc korún a
záruka je 24 mesiacov. (rob) 

Niektoré priechody budú osvetlené

Jeden z prvých priechodov so svetelným značením je na Štúrovej ulici. FOTO -Oto Limpus

Prioritou je Appoyniho palác a radnica
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Predpoveď 
počasia ako 
miera presnosti
Istý kolega sa náramne zabával na
predpovedi istého meteorológa, ktorý
na týždeň predpovedal tak, že v ktorej-
koľvek chvíli mohlo byť akokoľvek,
bolo by to podľa predpovede.
Predpokladám, že keď dostanete do
rúk tieto riadky, bude mrznúť a fúkať
severák. Alebo strašne fúkať a pršať.
Teraz, keď to píšem, je neznesiteľne
teplo, rekordne. Meteorológovia sa
nazdávajú, že kým sa tento materiál
redakčne spracuje, príde arktický
front, kým prebehne tlačiarňou, už by
mohlo byť aj nasnežené...
Bavím sa. Strašne sa mi páči (aj keď
som protivne a prehnane meteosenzi-
tívny, teda citlivý na zmeny počasia),
keď sa počasie správa ako šibnuté.
Dáva to priestor predstavivosti. Pred-
stavujem si napríklad vlekára, ako sedí
pri lyžiarskom vleku na Železnej stu-
dienke a štrikuje. Štrikovanie môže byť
náhradné zamestnanie pre vlekára na
chvíle, keď nie je sneh. Pretože v
januári kvitnú prvosienky, môže v
auguste zasnežiť.
Na tom vleku, ktorý chce ktosi postaviť
na Železnej studienke, by teda mal byť
vlekár celý rok. Aj Horská služba. A
mali by mať aj náhradné zamestnanie.
Lebo kedykoľvek môže byť všelijak. A
mladí slovenskí kapitalisti, ktorí idú
postaviť v oblasti bez snehu vlek, to
vedia. Preto čakajú na svoju príleži-
tosť. Čo sú horší než ich priatelia v
Dubaji, ktorí majú aj tam celoročnú
zjazdovku?!
Normálne by azda bolo, keby bola v
zime zima a v lete leto, zjazdovky na
vyšších kopcoch a v okolí Bratislavy
priestory pre jednoduchších turistov,
ktorí sa na kopec dostanú aj bez hliní-
kového taniera pod zadkom. Tak to tu
totiž vždy bolo. Mesto vytváralo pod-
mienky pre turistov, turisti mali orga-
nizácie a tie pomáhali mestu, a tak
dokola.
Lenže aj to je pravda, že to nebolo
také smiešne ako slovenskí podnikav-
ci snažiaci sa nabaciť na mesto inú
tvár. Podľa nich modernú: má červe-
ný nos, zbytočne zvýraznené oči,
hovorí malohontským nárečím a
menuje sa Džony. Gustav Bartovic

Chodník pred palácom Motešických

na Gorkého ulici zaberú na pol roka
STARÉ MESTO
Približne pol roka bude zabratý
chodník na Gorkého ulici pred palá-
com Motešických stavebnými
mechanizmami, lebo inde pre ne
miesto nebolo.
Pod dvorom a čiastočne aj budovami
paláca začal staviteľ, spoločnosť CDC,
budovať podzemné garáže, a preto
nemôže mať stroje na výrobu staveb-
ných zmesí na dvore. Ako nás informo-
vala hovorkyňa staromestskej samo-
správy Alena Kopřivová, na túto časť
stavby má stavebník vymedzený limit
do konca júla tohto roku, hoci samotná
stavba by sa mala dokončiť až v
decembri 2009. Od Stavebného úradu

Starého Mesta má firma povolenie
zabrať 50 m˛ vozovky a 60 m˛ chodní-
ka. Už samotný fakt obmedzenia pohy-
bu najmä chodcov je nepríjemný, hor-
šie bolo, že od decembra, keď začali
montéri zvážať súčasti strojov, nebola
prekážka pohybu vyznačená.
Aj po našom upozornení na tieto nedo-
statky staromestský stavebný úrad sta-
venisko navštívil a žiadal nápravu.
Peter Mandák, ktorý na stavbe plní
funkciu technického dozoru, informo-
val, že veci v krátkom čase sa napravia,
lebo sa už na nich pracuje. Skutočne -
náprava prišla, verejnosť však asi spo-
kojná nebude, pretože opatrenia slúžia
len pre motoristov. Na zemi chýba

vyznačený priechod pre chodcov, ktorý
žiadal aj miestny úrad, a vôbec viac
bezpečnosti pre nich. P. Mandák nám
však vysvetlil, že priestor vyznačili
presne podľa projektu stavebného inži-
niera, vrátane toho, že dopravná znač-
ka upozorňuje chodcov, aby prešli na
druhú stranu.
To veľa nerieši - lebo na druhej strane
vozovky je chodník zmenený na par-
kovisko, chodci teda nemajú inú šancu,
ako chodiť po vozovke. P. Mandák
však vo vyjadrení pre naše noviny
nevylúčil možnosť urobiť ďalšie opat-
renia aj nad rámec projektu, aby sa
chodci cítili bezpečnejšie. (gub)

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Spoločnosť Efektiv Media, na ktorej
zvláštny postup pri inštalácii nových
búdok pre verejné telefónne automa-
ty nedávno poukázali Bratislavské
noviny, nám do redakcie zaslala svoje
stanovisko k tomuto problému. 
Okrem iného sa v ňom píše, že spoloč-
nosť sa rozhodla niektoré z telefónnych
kabín vymeniť za moderné, ktoré
zabezpečia osvetlenie priestoru kabíny,
ako aj priľahlej komunikácie pre vyššiu
bezpečnosť okolia a volajúcich. 
„Citylight je konštrukčnou súčasťou
telefónnej kabíny, ktorý mu z kon-
štrukčného hľadiska poskytuje statickú
bezpečnosť a nebol primárne určený na
reklamnú činnosť, ale na zabezpečenie
osvetlenia miesta umiestnenia verejné-
ho telefónneho automatu tak, aby sa
mohol občan rýchlo v danej lokalite
zorientovať.“ Jeho súčasťou jej aj ozna-
čenie miesta verejného telefónneho
automatu. Citylighty môžu byť príleži-
tostne využité na reklamné účely. „Túto
situáciu vnímame obdobne ako v prípa-
de, že sa vylepia reklamné plagáty na
steny existujúcich telefónnych kabín,“
píše sa v stanovisku spoločnosti Efektiv
Media.
Spoločnosť ďalej konštatuje, že v súvi-
slosti s výmenou kabín na území Staré-
ho Mesta ohlásili tento zámer na magi-
strát, ktorý odstúpil spis na Miestny

úrad Staré Mesto. Ten následne zaslal
oznámenie, že výmena existujúcich
telefónnych kabín sa považuje za drob-
né udržiavacie práce, ktoré si nevyžadu-
jú ohlásenie stavebnému úradu a proti
takejto výmene nemala mestská časť
námietky. Preto tvrdenia o tom, že
nahradené telefónne kabíny boli umiest-
nené načierno, sa nezakladajú na prav-
de, píše sa v stanovisku spoločnosti.
Obdobne sa obrátili aj na dopravný in-
špektorát so žiadosťou o súhlas s
umiestnením telefónnych kabín s osve-
tlenou plochou, spolu s podrobným ná-
kresom a vizualizáciou, ktorý im ná-
sledne povolil výmenu a umiestnenie
kabín. Výmena sa udiala na miestach
pôvodných kabín, ktoré tam boli
umiestnené v predchádzajúcich rokoch.
Nové kabíny nemajú identický pôdorys,
ale čo sa týka plochy, ktorú zaberajú, sú
porovnateľné so starými telefónnymi
kabínami, uvádza sa v stanovisku spo-
ločnosti Efektiv Media.
V súvislosti s týmito tvrdeniami spoloč-
nosti Efektiv Media pripomíname, že
telefónne búdky s reklamnými zariade-
niami nie sú mestom schválené. Magi-
strát na to spoločnosť upozornil a tá
dodatočne požiadala magistrát o prená-
jom telefónnych búdok. Podľa informá-
cií mesta je do budúcnosti možné riadiť
sa buď všeobecne záväzným nariade-
ním mesta o dani za užívanie verejného

priestranstva, alebo uzatvorením zmlu-
vy o prenájme telefónnych búdok s
reklamou. V každom prípade bude
mesto žiadať poplatok 180 Sk za štvor-
cový meter a deň za búdky s rekla-
mou.(Mestská časť Staré Mesto vyrúbi-
la 150 Sk za m2 a deň na jeho území od
1. 1. 2008). Navyše je potrebné pripo-
menúť, že pôdorys nových búdok je iný
ako pôvodný, čo pre Bratislavské novi-
ny potvrdila aj zodpovedná pracovníčka
magistrátu. Magistrát si rovnako uvedo-
muje aj to, že niektoré telefónne búdky
sú umiestnené v križovatkách, alebo
blízko nich a reklama môže spôsobovať
problémy pri bezpečnosti cestnej pre-
mávky. Mesto preto dokonca predpo-
kladá, že sa tieto zariadenia budú redu-
kovať. Okrem toho spoločnosť Efektiv
Media osadila niektoré nové búdky
zatiaľ bez telefónneho automatu, no
reklamný citylight v nich už funguje
(Šafárikovo nám., Medená ul.)
Navyše mestská časť Staré Mesto tvrdí,
že v žiadosti spoločnosti o povolenia
chýbali situačné plány, vyjadrenie poli-
cajného dopravného inšpektorátu či
súhlas správcu komunikácie. Nesplnila
si povinnosť ani voči stavebnému
úradu. Ten ju v druhej polovici decem-
bra 2007 vyzval, aby predložila potreb-
né doklady na budovanie nízkonapäťo-
vých prípojok ku kabínam, keďže v nich
bude osvetlenie. (rob)

Rozvoj letiska

zaplatia daňoví

poplatníci
BRATISLAVA
Letisko M. R. Štefánika sa bude v
najbližších rokoch rozvíjať len na
základe kombinácie vlastných a
verejných zdrojov. V stredu 16.
januára o tom rozhodla vláda.
Dokument týkajúci sa prípravy nového
terminálu pre cestujúcich na bratislav-
skom letisku, ktorý do vlády predložil
minister dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií, rátal s dvoma variantmi zabezpeče-
nia financovania ďalšieho rozvoja
letiska. Okrem variantu, ku ktorému sa
priklonila vláda, obsahoval aj druhý
variant - vstup strategického partnera, s
ktorým by letisko vytvorilo spoločný
podnik. 
Vláda zároveň schválila postup prípra-
vy výstavby nového terminálu. Prijatý
dokument poskytuje analýzy súčasné-
ho stavu kapacity dráhového systému a
kapacity existujúceho terminálu na
vybavenie cestujúcich, pričom konšta-
tuje, že dochádza k prekračovaniu jeho
pôvodného dimenzovania. Ďalej sa
zaoberá prípravou výstavby nového
terminálu a rozoberá urbanisticko-
architektonické, prevádzkové a do-
pravné riešenie. Samostatne sa zaoberá
etapizáciou výstavby, ktorá bude zaru-
čovať jednak postupnosť nárokov na
finančné zdroje výstavby, ako aj
výstavbu nového terminálu bez preru-
šenia prevádzky. 
Projekt ráta s nielen s výstavbou nové-
ho terminálu, ale aj s rekonštrukciou
pôvodného. Celkové náklady na rozvoj
letiska vrátane nákladov na inžinier-
sko-projektové činnosti predstavujú
sumu vyše 8,7 miliardy korún. Len v
prvej etape má byť na dobudovanie
letiska viac ako 2,8 miliardy korún,
ďalších vyše 58 miliónov si vyžiadajú
súvisiace inžiniersko-projektové čin-
nosti. 
Výsledkom rekonštrukcie a dostavby
terminálu vznikne jeden kompaktný
moderný objekt, ktorým sa získajú
priestory s jednoduchou a rýchlou
orientáciou cestujúcich. Nová časť ter-
minálu bude situovaná juhozápadne,
vedľa odletového terminálu do voľné-
ho priestoru.
Výškovo dostavba nepresiahne výšku
objektu jestvujúceho terminálu. Plo-
cha pozemku zastavaná navrhovanou
dostavbou bude orientačne vo výmere
5500 štvorcových metrov. Architekto-
nická koncepcia je smerovaná na
vytvorenie jednej výraznej, modernej
a funkčnej budovy. Nový terminál je
vo forme kvádra. Fasáda bude preskle-
ná v obidvoch podlažiach v jednej
rovine. (juh)

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Informácie o distribúcii
Bratislavských novín

možno získať
na telefónnom čísle

206 414 00

Efektiv Media nepovažuje výmenu

telefónnych kabín za nelegálnu

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%

SUPER AKCIA!!!
K objednaným oknám 

žalúzie za 1 Sk do 15. 2. 2008

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom priamo od výrobcu

Garážové brány 

Neváhajte a vyberte si kvalitu!
Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava

tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

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



Štrnganie investorských šestákov môže

prehlušiť búranie technických pamiatok
BRATISLAVA
Štrnganie šestákmi prehlušilo nielen
hluk pri búraní vzácnych stavieb, ale
aj neprekonateľný rozpor medzi tak-
mer jednofarebným ružinovským
zastupiteľstvom a inofarebným sta-
rostom.
Ide o prístup k správaniu sa investora
Twin City, megastavby na Mlynských
Nivách, ktorá sa dotýka dvoch mest-
ských častí - Starého Mesta a Ružinova,
kde pred pár dňami zbúrali stavbári
vzácne technické pamiatky, čo pobúrilo
verejnosť. 
Kým Staré Mesto uvažuje o stavebnej
uzávere, aby pri stavbe Twin City nedoš-
lo k ďalšiemu nivočeniu pamiatok, ruži-
novský starosta Slavomír Drozd (SMER
- SD) a zastupiteľstvo (drvivá väčšina
SDKÚ) jednotne uvítali vstup HB Rea-
vis na Mlynské Nivy a masívne búranie
v areáli Kablo. Za odmenu dostali prís-
ľub, že pri miliardovej investícii vybu-
duje investor Ružinovu niekoľko drob-
ných stavieb, ktoré by za normálnych
okolnosti mal postaviť aj tak. Stavebný
úrad totiž má páky, aby investora donú-
til postaviť primeraný počet parkovacích
miest, či iné verejne prospešné objekty.

O veci sa vyjadruje hovorca ružinovské-
ho starostu Maroš Smolec: „V Starom
Meste nejde o stavebnú uzáveru, ale o
zonálnu štúdiu. My máme pre dotknutý
priestor vypracovanú už urbanistickú
štúdiu. Starosta Ružinova S. Drozd má
za sebou tri verejné zhromaždenia s ob-
čanmi na tému Twin City. V spolupráci s
poslancami zaviazal investora na viacero
ústupkov a mnohé hmotné kompenzácie
- napríklad 2000 parkovacích miest v
zóne Páričkovej ulice, pešiu zónu na
Páričkovej, rekonštrukciu športového
areálu na základnej škole Kulíškova,
nové okná pre obyvateľov a podobne -
asi za vyše 20 miliónov. Zonálna štúdia
by nemala byť problémom.“
Hovorkyňa Starého Mesta Alena Kopři-
vová informuje, že už prebieha konanie
o vyhlásení stavebnej uzávery v ohroze-
nej zóne Chalupkova ulica a čaká sa zá-
väzné stanovisko hlavného mesta. Veria
v jeho podporu, pretože mestské zastupi-
teľstvo pri schválení mestského územné-
ho plánu zaviazalo mestské časti, aby
vypracúvali územné plány zón ako pod-
robnejšie plány. Stavebnú uzáveru chce
Staré Mesto práve preto, aby mohlo bez
tlakov vypracovať zonálny plán. 

Primátor Andrej Ďurkovský sa vyja-
dril: „Nechceli by sme, aby sa stalo
opäť ako v zóne Kablo, že niekto bez
povolenia zbúra objekt a rovnako, že
niekto začne stavať na čierno.“ Za ži-
votne dôležité pre mesto primátor
považuje plnú funkčnosť dotknutých
štyroch križovatiek a pri stavbe samot-
nej potrebný prírastok parkovacích
miest a riešenia odľahčujúce dopravu.
Pokiaľ ide o samotnú stavebnú uzáve-
ru, hovorí: „V prípade vyhlásenia uzá-
very v Starom Meste budem požado-
vať, aby podobným spôsobom postu-
poval aj Ružinov.“
V Starom Meste súbežne s konaním na
vyhlásenie stavebnej uzávery podnikli
kroky vedúce k vyhotoveniu územného
plánu zóny Chalupkova, práve v týchto
dňoch podpísal starosta Starého Mesta
Andrej Petrek zmluvu s dodávateľom
plánu. Napriek tomu, že v danej lokali-
te bude treba riešiť veľa problémov,
chce mať samospráva plán čo najskôr
pod strechou - nevyhnú sa však leho-
tám plynúcim zo zákona - len tri prero-
kovania potrebujú spolu 90 dní, aby
mala verejnosť dostatok priestoru na
vyjadrenie. Gustav Bartovic

Logo, ktoré

vyhralo anketu,

zaregistrovali 
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
ktorý sa pripravuje na zmenu ofi-
ciálneho znaku spoločnosti, zaregis-
troval v minulých dňoch ochrannou
známkou logo, ktoré vyhralo v
občianskej ankete.

Podľa predsedu predstavenstva do-
pravného podniku (DPB,a.s.) Brani-
slava Zahradníka nové logo bude ofi-
ciálne zverejnené po schválení v
januárovom predstavenstve spoloč-
nosti. „Momentálne sme urobili nevy-
hnutné právne kroky na registráciu
ochrannej známky. Cieľom tohto pro-
cesu je potvrdiť originalitu a nezame-
niteľnosť navrhnutého loga a možnosť
jeho registrácie na Úrade priemyselné-
ho vlastníctva SR,“ uviedol B. Zahrad-
ník. Dodal, že toto logo je víťazným
návrhom na základe hlasovania verej-
nosti.
Verejnosť mohla ovplyvniť výber ví-
ťazného loga hlasovaním za jedno z
troch vybraných finálnych log do 26.
novembra 2007. Dopravný podnik
Bratislava vyhlásil na jeseň verejnú
súťaž na nové logo. V prvom kole po-
sudzovala komisia spolu 400 návrhov.
Autori troch postupujúcich dostali
odmenu po desaťtisíc korún a autor
víťazného návrhu dostane 40-tisíc ko-
rún.
Nové logo by mal Dopravný podnik
začať používať v priebehu tohto roka,
objaviť by sa malo v prvom rade na
vozidlách mestskej hromadnej dopra-
vy, na tlačovinách podniku, cestovných
lístkoch  a inde. Súčasné logo podniku
sa používa približne od začiatku 90.
rokov minulého storočia. (rob)
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Asanované stavby bývalého závodu

Kablo úradne pamiatkami ešte neboli 
STARÉ MESTO
Na informácie o asanačných prácach
v areáli bývalého závodu Kablo, kde
má v budúcnosti vyrásť multifunk-
čné centrum Twin City, reagoval sta-
vebník - spoločnosť HB Reavis
Group. 
Ako nám povedala Želmíra Rácová zo
spoločnosti HB Reavis Group, ktorá je
developerom projektu, v asanovanom
území sa nenachádzal ani jeden objekt,
ktorý by bol zapísaný v zozname chrá-
nených pamiatok či historických
objektov. 
„Ministerstvo kultúry SR sa rozhodlo
vo veci vyhlásenia budovy kotolne a
priľahlej výrobnej haly v areáli Kablo
nezačať konanie o zápise objektu do
zoznamu pamiatok,“ uviedla. 
Podľa Ž. Rácovej nestabilita tehlového
komína a jeho priľahlých objektov
bola zjavná už na prvý pohľad. Nezá-
vislí statici, inžinieri i geodet zdoku-
mentovali technický stav týchto objek-
tov vo svojich odborných posudkoch.
V nich diagnostikovali nestabilitu a
hroziace nekontrolovateľné samozrúte-
nie objektov a odporučili okamžitú
asanáciu. Túto skutočnosť potvrdili aj
odborníci z Inšpektorátu práce a tiež
boli za okamžitú asanáciu nebezpeč-
ných objektov. 
„Je pravdou, že z bezpečnostných dôvo-
dov sme asanáciu týchto kolíznych sta-
vieb vykonali v predstihu nadobudnutia
právoplatnosti asanačného povolenia,“

konštatovala. „Odstránili sme zdroj
ohrozenia škody na zdraví a životoch
našich spoluobčanov a zdroj ohrozenia
priľahlých majetkov. O tomto akútnom
riešení sme príslušný stavebný úrad
korektne a včas riadne informovali.
Postupujeme vždy iba podľa platných
zákonov, v tomto prípade pokyn na
okamžitú asanáciu nebezpečných
objektov bol nariadený v zmysle para-
grafu 127a stavebného zákona platného
v Slovenskej republike.“ 
Ministerstvo kultúry v súvislosti s
návrhom vyhlásiť areál Kablo na Tová-
renskej ulici za národnú kultúrnu
pamiatku 11. januára zaslalo na
Pamiatkový úrad SR, staromestský sta-

vebný úrad i na adresu stavebníka list,
v ktorom oznamuje nezačatie konania
vo veci vyhlásenia národnej kultúrnej
pamiatky (kotolne a haly lanárne v
areáli Kablo). Ako sa uvádza v liste,
pod ktorým je podpísaný generálny ria-
diteľ sekcie kultúrneho dedičstva
ministerstva kultúry Jozef Lenhart,
ministerstvo sa tak rozhodlo pre „nízky
stav zachovaných pamiatkových hod-
nôt v čase doručenia návrhu na vyhlá-
senie národnej kultúrnej pamiatky, pre
fragmentárne zachovanie objektov a
zlý stavebno-technického stav objek-
tov“. (juh)

FOTO - Marian Paulini,
Klub ochrany technických pamiatok

Projekt Vydrice

sa ďalej

humanizuje
STARÉ MESTO
Bratislavská verejnosť je stále citli-
vejšia na konanie investorov, ich
zásahy do tváre mesta sú veľké.
Kým však investor na Mlynských
nivách postupuje ako buldozér, pod
Hradom hľadá investor ľudskú tvár
projektu.
Budúca Vydrica má byť historizujúcej-
šia nielen ako sa predpokladalo, ale
dokonca aj ako sa pripúšťalo. Situáciu
autorov tejto štvrte to sťažuje - budú
musieť hľadať kompromis medzi
modernými metódami, materiálmi a
výrazovými prostriedkami a duchom
lokality, ktorý je stále veľmi silný
napriek tomu, že desaťročia ležala v
ruinách.
Je to však zrejme jediná cesta, ako sa
vyhnúť neaktuálnej obnove Vydrice v
pôvodných formách, pre ktoré nie je už
ani dosť písomných podkladov a doku-
mentácie, a zároveň oživiť to, čo verej-
nosť očakáva. V tejto súvislosti máme
nepotvrdenú informáciu, že sa zvažuje
aj možnosť zdôrazniť najslávnejšiu
tereziánsku éru Podhradia. 
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
veľmi oceňuje ochotu investora naďa-
lej rokovať so samosprávou a s verej-
nosťou: „Viem, že sa na túto tému
majú konať aj verejné diskusie a chcel
by som zvlášť oceniť vôľu investora
akceptovať a zvažovať rôzne názory.
Je isté, že niekto bude musieť napokon
povedať, ako to má vyzerať, keď verej-
nosť odmietla predstavy architektov
vyjadrené v súťaži.“
Predbežné odpovede na tieto otázky by
sme mohli poznať v prvej februárovej
dekáde. Gustav Bartovic

PREDAJ: 
1-izb., OV, Obchodná, 5/6p., 45m2, vl. kúrenie 3,25 mil. Sk
2-iz., OV, Vajnorská, príz., tehla, 80m2, zrek., park. vo dvore 3,6 mil. Sk
3-izb., OV, Tichá, 110m2, 3/5p., loggia, vl. kúrenie, gar.státie dohodou
3-izb., OV, Medená, 3p., 116m2, zrek., 2x kúpeľňa 9,5 mil. Sk
3-izb., OV, Smolenická, 6/12p., 66m2 + log., s nábytkom 3,35 mil. Sk
4-izb., OV, Štefanovičova, 145m2, terasa, vl. kúr., podkrovie 14,5 mil. Sk
4-izb., OV, Ľubinská, 240+20m2 terasa, 5/6p., 2xgaráž 18,5 mil. Sk
4-izb., OV, Talichova, novost., tehla,3/4p., 160m2, 2 x log., gar.12 mil. Sk
5-izb., OV, Špitálska, 2.p., 150m2, zrek., vl.kúr., krb, 2xbalkón 11 mil. Sk
RD - Bôrik, novost., SP 1414m2, ÚP 400m2, bazén,2-gar.,4i info v RK
RD - Limbach, SP 676m2, 2-gener., 2 x 4i byty, 3-garáž 10,5 mil. Sk 
RD - Horský park, Lovinského, 3,4á poz., 2-podl., 6i 17 mil. Sk
RD - Bystrická - DNV, novost., ÚP- 350m2, 550m2 poz., VIS info v RK
SP - Devínska cesta, 940m2, voda, elekt., projekt. dokument. 6,3 mil. Sk
NP Haanova, OV, 4-izb., 92m2, zrek., príz./4.p., zrek. 3 mil. Sk
PRENÁJOM: 
2-izb., Pražská, nez., 95m2, park., vhodné na kanc. 25 000,- Sk/m.+E
4-izb., Sasinkova, 100m2, 2p., výťah, zar., zrek. 1 200,- EUR/m.+E
č. RD - Brečtanová, Koliba, novost., zar., 3i. 900,- EUR/m.+E
obchodný priestor -Štefanovičova, 250m2, 5 park., zrek. info v RK

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

Exkluzívna 
ponuka bytov

Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov : 2 a 4 - izbové
• Výmera : od 64,2 do 145,6 m2

• Stavba skolaudovaná
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel.: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sk

BRATISLAVA
Spoločnosť HB Reavis Group,
ktorá plánuje na Mlynských nivách
vybudovať komplex Twin City,
chce, aby územné rozhodnutie vydal
ružinovský stavebný úrad, hoci časť
dotknutého územia leží aj na území
mestskej časti Staré Mesto.
Spoločnosť HB Reavis Group sa v

tejto súvislosti obrátila na krajský sta-
vebný úrad. Potvrdila nám to Želmíra
Rácová zo spoločnosti HB Reavis
Group. 
„My sa k tomu vyjadríme, až keď v
tejto veci rozhodne krajský stavebný
úrad,“ povedala nám hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena
Kopřivová. Rovnako reagoval aj ho-

vorca ružinovského starostu Maroš
Smolec. Jedným z dôvodov, pre ktorý
sa stavebník v tejto veci obrátil na
krajský stavebný úrad, je to, že chce
zbúrať lávku  pre peších pri autobuso-
vej stanici Mlynské nivy, ktorej jeden
koniec je na území Ružinova a druhý
už na území mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto. (juh)

HB Reavis chce, aby rozhodoval Ružinov
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Soľ oslabuje

stromy a ničí

ich korene
LIST ČITATEĽA
Ak chceme, aby Bratislava bola
dôstojným hlavným mestom, bolo by
žiaduce, aby sme nezamlčovali nedo-
statky, ktoré mnohých obyvateľov
doslova poburujú. Budeme hovoriť
o tom, ako to vyzerá, keď v Bratisla-
ve napadne 1 centimeter snehu.
Žil som v krajinách, kde napadlo cez
noc 20 - 30 centimetrov snehu. Je tam
zákaz akéhokoľvek chemického posy-
pu. A nikdy som nezažil, že by to bol
problém. Keď v Bratislave napadne 1
centimeter snehu, je doslova kalamita.
Za najväčší nedostatok zodpovedných
za zimnú údržbu považujem, že v Bra-
tislave sa zásadne sneh likviduje roz-
púšťaním v soli. Tohoročný prvý sneh
to potvrdil.
Pýtam sa zodpovedných, načo majú
autá vpredu radlice - na parádu? Na
ceste je brečka, hustá kaša a sype sa do
nemoty soľ a radlice sú zdvihnuté. Čo
je to za systém údržby? Tých 7-tisíc ton
treba za každú cenu niekde vysypať.
Stačilo sa pozrieť okolo a priamo na
dekoratívnych rastlinách pred kapucín-
skym kostolom, koľko tam bolo soli. To
takto chceme chrániť mestskú zeleň?
Na nádvorí Prezidentského paláca si
vedia sneh aj lopatami odpratať, ale za
plotom rovno na Hodžovom námestí sa
hriešne kydajú kvantá soli. Stačilo by
malou radlicou odhrnúť viacerými
smermi sneh a chodci by sa nemuseli
čľapkať po soľnej kaši.
Som biológ, fytopatológ, viem, čo táto
soľ robí v mestskom prostredí rastli-
nám. V Bratislave máme na 80 %
choré stromy. Od čoho asi? Soľ, ktorá
sa dostáva k stromom, a nie v malom
množstve, ich fyziologicky oslabuje,
narúša a ničí koreňový systém. Stro-
my sú náchylnejšie na choroby a
škodcov.
Pred úradom vlády na chodníku, po
ktorom na Námestí slobody prejde za
deň pár ľudí, sa kydá soľ jedna radosť
rovno ku koreňom stromov. Aby to
nebolo málo, dosýpa sa ešte aj lopatka-
mi z vedier. Viem, že posypy soľou sa
majú robiť iba smerom na Kolibu, Kra-
máre a na dunajských mostoch. Žeby
tá soľ neprekážala železnej konštruk-
cii? Pozrite sa dobre, ako vyzerá doslo-
va vyžratý hliník na zástavke MHD na
Trnavskom mýte a inde.
Pán primátor bol nedávno na návšteve
v Kanade. Bola to práve Kanada, kde
som dlhšie žil, a preto viem, o čom
hovorím. Tam sa sneh pluhuje, frézuje,
odváža a v Bratislave sa rozpúšťa v
soli.

Ing. Anton Janitor, PhD., Bratislava

Kultúru

cestovania

treba zlepšiť
LIST ČITATEĽA
Už dlhšie mňa i ostatných spoluce-
stujúcich trápi kultúra cestovania v
bratislavskej MHD. Zdá sa, že
súčasná výmena autobusov by mo-
hla byť vhodným okamihom pouká-
zať na tento problém.
V moderných dopravných prostried-
koch sme si už zvykli na látkové poťa-
hy na sedadlách, ktoré sú vhodným
prostredím pre špinu, baktérie a rôzne
nečistoty, najmä neprispôsobivých
spoluobčanov. Keďže ide o látkové a
savé poťahy, je evidentné, že ich čiste-
nie je komplikovanejšie tak na techni-
ku, ako aj na frekvenciu opakovania
čistenia. Osobne som bol svedkom,
keď opitý bezdomovec zanechal na se-
dadle v električke (našťastie ešte staré-
ho typu) po sebe fekálie a moč. Tu to
bolo ešte viditeľné a rozoznateľné,
neviem si však predstaviť rovnakú
situáciu na látkovom sedadle.
Precestoval som kus sveta a nie je už
veľa civilizovaných krajín, kde je
možné cestovať bez platného cestov-
ného lístka, pretože vo väčšine
dopravných prostriedkov ľudia musia
nastupovať prednými dverami, pre-
ukázať sa cestovným lístkom alebo
vhodením mince (žetónu) u vodiča
dopravného prostriedku. Tento spôsob
eliminuje nežiaduce indivíduá v
MHD, ako aj princíp čierneho pasa-
žierstva a funguje v najväčších metro-
polách sveta.
Je jasné, že sa nájde množstvo argu-
mentov proti takémuto systému, od
technických prekážok až po tie finan-
čné, mňa však skôr zaujíma, kto v do-
pravnom podniku bude hľadať spôsob,
ako to je možné uskutočniť. Ak to ide v
niekoľkomiliónových centrách, ako sú
New York alebo Londýn, prečo by to
nešlo v ani nie polmiliónovej Bra-
tislave? Silvester Sališ, Bratislava

Petržalský Moet nadchne iba cenami
Petržalka už nie je len veľkokapacit-
nou ubytovňou s obmedzenou ponu-
kou služieb. Sídli tu stále viac firiem a
inštitúcií, v nových administratívnych
budovách a bytových domoch vzni-
kajú nové reštaurácie. Jednu sme
objavili na prízemí nového bytového
domu na Budatínskej ulici. Restau-
rant & Cafe MOET.
Interiér reštaurácie nie je ničím výni-
močný – nápadne pripomína interiéry
reštaurácií, ktoré vznikajú v posledných
rokoch najmä v novostavbách obytných
komplexov. Detaily aj celok vnútorných
priestorov pôsobia príliš hranatým doj-
mom. Ani teplé farby stien v nás nedo-
kázali navodiť pocit: tu sa cítim doma.
Prívetivý, žiaľ, nebol ani prístup perso-
nálu. Privítanie hostí patrí k základom
spoločenského správania, tu sme sa ho
však nedočkali. Na to, že v čase našej
návštevy bola reštaurácia otvorená iba
dva týždne, pôsobila čašníčka značne
unaveným a otráveným dojmom.
Napriek tomu, že reštaurácia je opticky
rozdelená na niekoľko častí, ani jedna
nie je vyhradená nefajčiarom. Prekvapi-
lo nás tiež, že sme v celej reštaurácii
nenarazili na jediný vešiak, kde by sme
si mohli zavesiť kabáty.
Pri pohľade do jedálneho lístka nám
bolo jasné, že Moet k spokojnosti
zákazníkov smeruje cestou čo najširšej
ponuky jedál. V jedálnom lístku sme
našli 6 predjedál, 4 polievky a 74 hlav-
ných jedál (šalátové taniere, cestoviny,

pizza, rizoto, hydina, bravčové, hovä-
dzie mäso, ryby, bezmäsité jedlá). Na
základe desaťročných skúseností vieme,
že čím je ponuka jedál širšia, tým je niž-
šia kvalita. Jednoducho nie je možné
udržať pri množstve ponúkaných jedál
stálu čerstvosť surovín a tak nejedno
jedlo, kým sa dostane na stôl, čaká v
chladničke či mrazničke. Pre porovna-
nie, tie najlepšie reštaurácie v meste si
vystačia s ponukou najviac dvoch desia-
tok jedál, ktoré po čase obmieňajú.
O tom, že reštaurácia Moet nie je pre
náročných, nás presvedčili už polievky.
Paradajková s parmezánom (39 Sk) bola
z pretlaku, Cesnaková krémová s kru-
tónmi (39 Sk) bola plná zrazenín, pochu-
tili sme si jedine na Domácej kapustnici
s klobáskou a údeným mäsom (42 Sk).
Veľkým sklamaním bola pizza Quattro
stagioni (145 Sk), ktorá v rozpore s
názvom (štyri ročné obdobia) a tradič-
ným členením na štyri časti bola serví-
rovaná ako jedna zmes syra, šunky,
šampiňónov, olív, capari a artičokov.
Takže v každom súste pizze boli všetky
chute menovaných ingrediencií. Prudko
orestované kuracie prsia s dubákovou
omáčkou a brusnicami Kurací Steak
DUBÁK (205 Sk) sme dostali bez brus-
níc. Vynikajúce však boli Grilované
marinované bravčové rebierka podáva-
né na kamennej platni s dresingom, chil-

li omáčkou, baraními rohmi a uhorkou
(195 Sk). Bravčové rebierka patria
podľa všetkého k tomu najlepšiemu z
ponuky tunajšej kuchyne. Podobne na
kamennej platni ponúkajú aj Heika
pečeného na grile (155 Sk/300 g), ktoré-
ho servírujú s dresingom, chilli omáč-
kou, baraními rohmi, kyslou uhorkou a
chrenom. Kým k bravčovým rebierka-
mi sa takáto príloha hodí, k pečenej rybe
rozhodne nepatrí.
V jedálnom lístku sme narazili ešte na
jedno jedlo, ktoré nás zaujalo – podobne
ako v desiatkach reštaurácií v Bratislave
a na celom Slovensku aj tu ponúkajú
Gordon Blue! „Svatá prostoto,“ žiada sa
nám vždy zvolať nahlas. Netušíme, kto
vymyslel tohto Modrého Gordona, ale
podľa všetkého mal na mysli CORDON
BLEU (v preklade z francúzštiny
Modrá stuha), čo je vlastne variant vie-
denského rezňa plneného syrom a šun-
kou pomenovaný podľa Le Cordon
Bleu, najväčšej kuchárskej školy na
svete založenej v roku 1895 v Paríži.
Z petržalskej reštaurácie Moet sme
odchádzali s rozpačitými dojmami.
Názov má zrejme navodzovať kvalitu
chýrneho šampanského Moët & Chan-
don. Slovami vinára je to však len per-
livé víno.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Banky ani vláda nás vystríhať nebudú
Boli časy, kedy sa nepatrilo žiť na dlh.
Aj moji rodičia vždy hovorili: Prikrý-
vaj sa iba takou perinou, na akú máš.
Moja generácia už dospievala v čase
mladomanželských pôžičiek.
Keďže každý musel byť zamestnaný a
splátky boli nízke, využíval ich každý,
kto mohol. Možno bolo šťastím, že boli
účelovo viazané na kúpu a zariadenie
bytu – teda na dlhodobé hodnoty. Spolu
so zmenou spoločenského zriadenia pri-
šlo obdobie tzv. spotrebiteľských pôži-
čiek a s ním móda žiť nad pomery.
Ak ma niečo desí, tak určite ľahkosť, s
ktorou možno získať aj miliónové
úvery. Ak ide o hypotéky na bývanie,
nie som proti. Konečne aj ja som pred
Vianocami splatila jednu – a ešte dve
mám na krku. Nikdy by mi však nena-
padlo brať úver na auto, dovolenku,
alebo zázrak bielej či čiernej techniky.
Verte, nie som v žiadnom prípade
zatrpknutá baba, ktorá nerozumie eko-
nomike. Ba práve naopak: vyznám sa
pridobre vo svete ekonomiky a s tzv.
veľkými peniazmi si tykám. Práve preto
s údesom sledujem nerozvážne branie
úverov. Koniec koncov všetky typy
médií prinášajú takmer denne prípady,

kedy sa pre pár desiatok  tisíc korún
dostávajú pre neschopnosť splácania
ľudia do bezvýchodiskovej situácie.
Pre bežných občanov je náš systém, či
už bankovníctva, alebo mimo banko-
vých subjektov ťažko prehľadný.
Ochrana pred nadmerným zadlžením
prakticky nejestvuje, a tak môžu dlhy
nadobudnúť obludný rozmer. Veď zváž-
te: je síce pekné dopriať deťom náklad-
né dary – ale ak je cena privysoká,
napríklad strata bytu, potom prepad do
sociálnej siete postihne práve deti. 
Hovorí sa, že každý je sám strojcom
svojho šťastia. Ale po pravde povedané,
bridí sa mi spoločnosť, ktorá sa aspoň
nepokúsi chrániť slabších. Keďže sa
začal symbolicky strihať meter do zave-
denia eura, moje obavy sú zo dňa na deň
väčšie. Vedenie štátu „vyhodí“ 160
miliónov korún na propagáciu zavede-
nia novej meny. Podľa mňa by sa prípra-
va mala zamerať pre spotrebiteľov pre-
dovšetkým na zmenu postojov k penia-
zom. Samostatné zavedenie inej meny
predsa nie je problém. Jednoducho sa

zmenia bankovky a mince. Technické
otázky sa spotrebiteľov netýkajú: tie si
musia vybaviť banky a podnikatelia.
Čo pre spotrebiteľov môže byť nebez-
pečné, že si zo začiatku v plnej miere
neuvedomia zmenu hodnoty peňazí.
Predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním
môžu pri nakupovaní za pár „grošov“
upadnúť do eufórie a míňať nad pome-
ry. Také „pivčo“ za jedno euro a pár cen-
tov zvádza k tomu dať si ich viac – či
dobrosrdečne platiť rundu. Ibaže pri prí-
jme povedzme necelých 300 eur (a to
budú mať mnohí), sa ľahko stane, že
nebude na zaplatenie nájomného alebo
energií. Myslíte, že starším? Ani náho-
dou – stalo sa to pred rokom v Slovins-
ku a ešte aj dnes väčšina Slovincov
smúti za toliarom.
Takže: nemienim v žiadnom prípade
strašiť! Bola by som však šťastná , ak by
zopár našich čitateľov začalo vážne
uvažovať, či si neuváženými pôžičkami
zaťaží ten nevyhnutný šok pri zavedení
eura. Nečakajte že vás budú vystríhať
banky, alebo vláda. Pre nich sa nezmení
nič – z povedzme 2000 eur sa už dá
pomerne dobre vyžiť!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

Navštívte aj náš salón na Panónskej ceste 22.

Prajeme úspešný rok 2008!

Ďakujeme zákazníkom
za dôveru v uplynulom roku,
veď aj vďaka vám sme boli v roku 2007 
opäť najúspešnejším predajcom
v sieti Citroën.

V roku 2008 vám prajeme veľa šťastných kilometrov!
Team MOTOR PARTNER

�AUTOMATICKÉ 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Väčšina škôl

zapíše prvákov

vo februári
BRATISLAVA
Zápisy detí do bratislavských zá-
kladných škôl v školskom roku
2008/2009 budú v jednotlivých mest-
ských častiach 8. a 9. februára 2008,
okrem dúbravských základných
škôl. 
Termín zápisu stanovuje starosta mest-
skej časti a pre všetky školy na jej
území je tento dátum rovnaký. Spolu
do 61 bratislavských základných škôl
zapíšu rodičia svoje deti, ktoré sa naro-
dili od 1. septembra 2001 do 31. augus-
ta 2002. Na zápis sú povinné prísť aj
deti, ktoré už minulý rok absolvovali
zápis, ale dostali odklad povinnej škol-
skej dochádzky o jeden rok. Rovnako
je potrebné zapísať aj telesne postihnu-
té deti.
V Bratislave je osemnásť špeciálnych
základných škôl. Medzi nimi sú aj pre
deti s postihnutím zraku, sluchu alebo
autistov, a to aj na báze internátu. Na
zápis je možné prísť aj s deťmi, ktoré
nemajú trvalé bydlisko v obvode školy,
v tom prípade zapíše škola žiaka len so
súhlasom riaditeľa. Zápisy v základ-
ných školách budú 8. a 9. februára
2008, okrem dúbravských základných
škôl, kde je zápis 25. a 26. januára
2008.
Vo všetkých základných školách bude
časový termín zápisu v piatok od 15.00
h (resp. 14.00) do 18.00 h a v sobotu
väčšinou od 8.00 h do 12.00 h, niekde
aj do 14.00 h.. Väčšina škôl a mest-
ských častí oboznamuje rodičov budú-
cich prvákov s podmienkami zápisu.
Napríklad aj o tom, že zákonný zástup-
ca môže dieťa zapísať len do jednej
školy a v prípade, že ho chce zapísať
do školy s vyučovacím jazykom svojej
národnosti, môže tak urobiť kdekoľvek
na území hlavného mesta.
Na zápis je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa a občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu. Niektoré školy požadujú
aj peniaze na pracovné zošity, učebné
pomôcky a podobne. V prípade posti-
hnutých detí budú školy chcieť aj do-
kument o zdravotnom postihnutí. Zápis
môže absolvovať aj dieťa mladšie ako
6 rokov. Zákonný zástupca si v tom
prípade musí vyžiadať informácie o
úradnom postupe pri predčasnom za-
školení.
Vzhľadom na to, že základné školy
dostávajú finančnú dotáciu, ktorá závi-
sí aj od množstva žiakov, mnohé sa
snažia lákať deti rôznymi zaujímavými
aktivitami. Ponuka vyučovania cu-
dzích jazykov je už takmer samozrej-
má a rozširuje sa aj výučba informati-
ky. V ponuke sú naďalej rôzne záujmo-
vé krúžky od počítačového až po krú-
žok šikovných rúk. Nezriedkavá je aj
účasť škôl na rôznych olympiádach, a
to aj v zahraničí. Školy organizujú
rôzne športové turnaje, maratóny a
súťaže, ale aj kurzy lyžovania, plávania
či korčuľovania a mnohé otvárajú aj
športové triedy.
Základné školy sa zapájajú aj do rôz-
nych projektov (napr. INFOVEK), na
ktoré v mnohých prípadoch získajú
finančnú dotáciu. Nezriedkavé je aj
zriadenie kontroly prospechu žiakov
pomocou internetovej žiackej knižky,
ktorú zakladá už čoraz viac škôl.
Novinkou nie je ani výučba niektorých
predmetov v multimediálnych a odbor-
ných učebniach. (rob)

Dotácia pre

školy závisí aj 

od počtu žiakov 
BRATISLAVA
Čím viac žiakov navštevuje základ-
nú alebo strednú školu, tým vyššiu
finančnú dotáciu môže škola získať
zo štátneho rozpočtu. Mnohé zo 61
základných škôl v pätnástich mest-
ských častiach sa preto snažia získať
čo najviac žiakov.
Podľa prednostky Krajského školského
úradu v Bratislave Veroniky Redecho-
vej škola dostane tým viac peňazí, čím
má viac žiakov. Školy sú od roku 2004
financované normatívne. Normatívy
určené pre jednotlivé kategórie škôl
zahrňujú v sebe normatív na mzdy a
odvody, prevádzku, teplo a ostatné
energie, učebné pomôcky, atď.
Výška normatívu pre jednotlivé kate-
górie škôl je každoročne stanovená na-
riadením vlády, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných pro-
striedkov zo štátneho rozpočtu pre ško-
ly a školské zariadenia na daný kalen-
dárny rok. V roku 2007 predstavovalo
minimum celkového normatívu pre
školy na žiaka 26 727 korún, maxi-
mum bolo stanovené na 27 840 korún.
Podľa informácie V. Redechovej finan-
cie na regionálne školstvo sa postupne
každoročne zvvyšujú a výška normatí-
vov pre jednotlivé druhy škôl sa mení a
prispôsobuje aj legislatívnym zmenám
a cenovým vplyvom. 
Prevádzka a zriaďovanie základných
škôl v obciach (mestských častiach)
vychádza z preneseného výkonu štát-
nej správy. Zo štátneho rozpočtu sa
hradí samotné vyučovanie. Vzhľadom
na zákon o hlavnom meste môže byť
prijímateľom štátnej dotácie iba magi-
strát, finančná dotácia na prenesený
výkon štátnej správy v školstve putuje
z ministerstva školstva na Krajský
školský úrad v Bratislave a odtiaľ
potom na magistrát a následne na jed-
notlivé mestské časti, ktoré sú zriaďo-
vateľmi základných škôl. 
Obce a mestské časti si v rámci tzv. ori-
ginálnych kompetencií financujú akti-
vity najmä v popoludňajších hodinách.
Ide o prevádzku školských klubov, ale
aj školských jedální či kuchýň. Podľa
informácie V. Redechovej na to obec
získava peniaze z podielových daní.
Obec pri výkone samosprávy zriaďuje
a zrušuje základné umelecké školy, ma-
terské školy, školské kluby detí, školské
strediská záujmovej činnosti, centrá
voľného času, zariadenia školského
stravovania, strediská služieb škole. V
prípade mesta Bratislava je hlavné
mesto zriaďovateľom základných ume-
leckých škôl a centier voľného času.
Obec, v prípade Bratislavy mestská časť,
pri prenesenom výkone štátnej správy
zriaďuje a zrušuje základné školy, vyko-
náva štátnu správu v školstve vo veciach
ohrozovania výchovy a vzdelávania
maloletého alebo zanedbávania starostli-
vosti o povinnú školskú dochádzku
žiaka. Ak obec nie je školským úradom,
výkon štátnej správy v druhom stupni
pre ňu v Bratislave zabezpečuje Krajský
školský úrad v Bratislave. (rob)

STARÉ MESTO
Čitatelia nás upozorňujú, že vozidlá
Slovenskej pošty najmä v centre
mesta jazdia a parkujú, kde sa im
zachce. Napriek tomu, že Námestie
SNP je v dolnej časti neprejazdné,
vozidlá pošty si tadiaľ zrejme bez-
dôvodne skracujú cestu.
Vozidlá tejto akciovej spoločnosti
zvyknú parkovať aj v hornej časti
Poštovej ulice pod Tatracentrom.
Poštová je však v pešej zóne a doručo-
vanie by mali robiť z Vysokej ulice a
neprekážať zbytočne chodcom. Navy-
še skracovaním si cesty napríklad cez
Námestie SNP v smere na Špitálsku
alebo Štúrovu ulicu môžu spôsobiť
zbytočné komplikácie v premávke.
Slovenská pošta, a.s., argumentuje
paragrafom 95 zákona o premávke na
pozemných komunikáciách, ktorý

hovorí o osobitnom evidenčnom čísle.
Niektoré vozidlá Slovenskej pošty
majú na značkách označenie s písme-
nom „X“. Také sa pohybujú aj v cent-
re mesta.
Osobitné evidenčné číslo je prideľova-
né, ak je to nevyhnutne potrebné, na
plnenie pracovných alebo obdobných
úloh patriacich do pôsobnosti jeho
držiteľa. Vodič auta s X-kou nie je
povinný rešpektovať zákaz vjazdu,
zákaz zastavenia ani zákaz státia
vyplývajúci z dopravných značiek a z
ustanovenia o vjazde do pešej zóny a o
státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pri-
tom je povinný dbať na potrebnú opa-
trnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť
cestnej premávky.
Otázkou je, či vozidlá Slovenskej
pošty vo všetkých prípadoch nevy-
hnutne potrebujú takéto výnimky.

Neraz sa totiž môže stať, že osobitné
evidenčné čísla sa využívajú aj na
uľahčenie práce v pešej zóne so záka-
zom vjazdu, alebo na skracovanie si
vzdialenosti do cieľa. 
V novom návrhu zákona o premávke
na pozemných komunikáciách, kto-
rým sa NR SR bude zrejme zaoberať
tento rok, sú už osobitné evidenčné
čísla X zrušené. Výhody plynúce z
jeho udelenia budú nahradené povole-
ním výnimky z dopravných značiek
upravujúcich zákaz vjazdu a zákaz
zastavenia a státia.
Zo stanoviska Slovenskej pošty vyplý-
va, že zvláštne povolenia na vozidlá
Slovenská pošta nemá, vodiči sú
povinní dodržiavať ustanovenia plat-
nej legislatívy, čo sa nevzťahuje len na
územie hlavného mesta, ale platí to
všeobecne. (rob)

Vozidlá Slovenskej pošty jazdia, ako

sa im zachce, parkujú aj v pešej zóne

Súťaž na lukratívne pozemky teplární

vyhrala Penta, ponúkla za ne najviac
STARÉ MESTO
Lukratívne pozemky s rozlohou šty-
roch hektárov na Čulenovej ulici
patriace spoločnosti Bratislavská
teplárenská (BAT), a.s., získala v
tendri investičná skupina Penta
Investments.
Ako nám povedala Jarmila Galandáko-
vá zo spoločnosti BAT, a.s., spoločnosť
ukončila a vyhodnotila výberové kona-
nie na predaj vybraných nehnuteľností
vo svojom vlastníctve. „Vyhodnotenie
výberového konania sa uskutočnilo v
súlade s podmienkami a kritériami sta-
novenými na výber kandidáta,“ uvied-
la. Podľa jej slov predstavenstvo a do-
zorná rada BAT, a.s., na svojom zasad-
nutí v utorok 15. januára schválili kan-
didáta na kúpu vybraných nehnuteľ-
ností.
Výhercom tendra sa stala spoločnosť
CENTRADE, a.s., prepojená so skupi-
nou Penta Investments, ktorá podľa
našich informácií prišla s najvyššou

ponukou (za pozemky ponúkla asi 1,2
miliardy korún). O pozemky sa uchá-
dzali štyria uchádzači, ktorí predložili a
splnili všetky náležitosti tendra. Ďalší-
mi účastníkmi tendra boli Prisa, s.r.o.,
HBR Consulting, a.s., a Ballymore
Real Estate, s.r.o.
Za spoločnosťou Prisa, a.s., stojí deve-
loperská skupina J&T Real Estate,
firma HBR Consulting, a.s., je prepoje-
ná s ďalším veľkým hráčom na realit-
nom trhu - skupinou HB Reavis, ktorá
v susedstve pripravuje výstavbu Twin
City, najväčšieho polyfunkčného kom-
plexu v strednej Európe. Ballymore
Real Estate, s.r.o., je súčasťou írskej
developerskej skupiny Ballymore Pro-
perties, ktorá v zóne Pribinova stavia
novú mestskú štvrť Eurovea.
Zatiaľ nie je známe, aké sú zámery
skupiny Penta Investments s lukratív-
nymi pozemkami. „Vzhľadom na to,
že tender na pozemky Bratislavskej
teplárenskej ešte nie je formálne ukon-

čený, nepovažujeme za vhodné špecifi-
kovať naše zámery v uvedenej lokali-
te,“ povedal nám hovorca spoločnosti
Penta Investments Martin Danko.
„Naša spoločnosť začala s podnikaním
v oblasti real estate v roku 2005. Chce-
me prinášať projekty, ktoré vytvárajú
priestory na prácu, bývanie, oddych a
zábavu s dôrazom na zaujímavú archi-
tektúru, vysoký štandard realizácie,
perspektívnu lokalitu a kvalitné urba-
nistické plánovanie. Môžem potvrdiť,
že ponuka našej spoločnosti bola v
danom tendri vyhodnotená ako najvyš-
šia.“ 
Najvýraznejšou aktivitou skupiny
Penta Investments v oblasti bratislav-
ských realít bolo doteraz prevzatie pro-
jektu výstavby administratívneho cent-
ra Digital Park na Einsteinovej ulici v
Petržalke. Prvá budova komplexu
Digital Park už stojí, výstavba ďalších
objektov sa pripravuje práve v týchto
dňoch. (juh)

Autá Slovenskej pošty zvyknú pravidelne parkovať v pešej zóne v hornej časti Poštovej ulice. Prekážajú chodcom,
ktorí sa musia pomedzi ne predierať. Pritom vjazd je možný z Vysokej ulice. FOTO - Oto Limpus  

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekol sa vám trezor?
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Connecting the Next Generation

Chcete, aby to Vaše dieťa malo ľahšie?
Rozhodnite sa včas a využite tak jedinečné obdobie v živote
Vášho dieťaťa, počas ktorého je schopné si osvojiť akýkoľvek

cudzí jazyk rovnako prirodzene ako materinský.
Príďte sa pozrieť na bezplatnú ukážkovú hodinu, kde sa dozviete

ďalšie užitočné informácie o kurzoch angličtiny pre deti
od 3 mesiacov do 14 rokov.

Volajte: Dúbravka: 0902 687 423
Petržalka: 0915 147 256 Ružinov: 0905 884 956

Staré Mesto a Nové Mesto: 0918 649 408

www.helendoron.sk

Aj vy si myslíte, že naučiť
sa cudzí jazyk je ťažké?

� 12.01.2008 Ples v opere

� 12.01.2008 15. Matičiarsky ples 

� 12.01.2008 14. Rodičovský ples ZŠ P. Horova 

� 12.01.2008 6. Novoročný ples Rusínov 

� 18.01.2008 1. Reprezentačný ples poľovníkov Slovenska 

� 18.01.2008 Fašiangový bál 

� 18.01.2008 Vajnorský ples 

� 19.01.2008 Ples mestskej časti Devínska Nová Ves 

� 19.01.2008 2. Račištorfský bál 

� 19.01.2008 Zamagurské fašiangy 

� 19.01.2008 5. FutBál Bratislavskej ligy v malom futbale 

� 25.01.2008 Maškarný ples 

� 25.01.2008 1. Reprezentačný ples SHMÚ 

� 25.01.2008 2. Ples Spojenej školy Dr. Martina Luthera 

� 26.01.2008 Bratislavský bál 

� 26.01.2008 35. Oravský ples 

� 26.01.2008 6. Horehronský ples 

� 26.01.2008 Rybársky ples v Devínskej Novej Vsi 

� 26.01.2008 Fašiangový ples matičiarov 

� 26.01.2008 1. ples Rodičovského združenia pri ZŠ Za kasárňou 2 

� 26.01.2008 11. Reprezentačný ples Spojenej ZŠ A Gymnázia Tilgnerova 

� 01.02.2008 2. reprezentačný ples Bratislavského samosprávneho kraja 

� 02.02.2008 Ples elektrotechnikov a informatikov 2008 

� 02.02.2008 Dúbravský fašiangový ples 

� 02.02.2008 15. Fit ples DARIFIT clubu Bratislava 

� 02.02.2008 Kysucký fašiangový ples 

� 02.02.2008 Chorvátsky bál 

� 08.02.2008 9. Reprezentačný ples Ekonomickej univerzity v Bratislave 

� 08.02.2008 6. Reprezentačný ples Stavebnej fakulty STU 

� 08.02.2008 Motorkársky ples 

� 09.02.2008 Prvý benefičný ples personalistov 

� 09.02.2008 39. Bál Záhorákov 

� 09.02.2008 15. Ples Matice Slovenskej v Rači 

� 09.02.2008 10. Ples východniarov 

� 09.02.2008 9. Reprezentačný ples troch bratislavských Rotary klubov 

� 16.02.2008 16. Reprezentačný ples denníka SME 

� 16.02.2008 10. Reprezentačný ples karloveských športovcov 

� 16.02.2008 2. Reprezentačný ples motoristov 

� 16.02.2008 Reprezentačný ples FTVŠ UK 

� 16.02.2008 9. reprezentačný ples Ružinova 

� 23.02.2008 Valentínsky ples 

� 23.02.2008 2. bratislavský reprezentačný ples Slovenského skautingu 

� 23.02.2008 II. Reprezentačný ples slovenského karate

� 23.02.2008 Valentínsky ples

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003     Mobil: 0905 514 953

KARLOVA VES
Na nie každodenné vandalstvo nás
nedávno upozornila čitateľka Vik-
tória Švidraňová. Páchatelia grupu-
júci sa v parčíku pred obchodným
domom Centrum na Karloveskej
ulici ničia zrejme aj pomocou svoj-
ho psa stromy.
Podľa informácií ďalšieho nášho čita-
teľa ide pravdepodobne o bezdomov-
cov, ktorí sa v parku zdržiavajú najmä
vo večerných hodinách. Ich pes je
zrejme naučený na hryzenie kôry z
kmeňov stromov. Takto bolo vraj zni-
čených už približne dvadsať stromov.
Podľa nášho čitateľa je páchateľ
dokonca známy, pretože ho identifiko-
valo niekoľko ľudí v prítomnosti
mestskej polície (aj psa). Napriek
tomu podľa neho devastácia zelene
pokračuje a tento človek navštevuje
park aj naďalej. 

Podľa starostky Karlovej Vsi Ivety
Hanulíkovej (Smer-SD) sa problém
prvý raz objavil už v lete minulého
roka. V tom čase bolo vážne poškode-
ných šesť stromov. Mestská časť
podľa nej zabezpečila ošetrenie rán
tak, aby stromy prežili bez ujmy.
„Toto poškodenie sme oznámili
obvodnému úradu životného prostre-
dia, ktorý rieši takéto prípady v zmys-
le zákona o ochrane prírody a krajiny,“
uviedla pre Bratislavské noviny sta-
rostka. Podľa nej úrad vtedy konštato-
val, že nie je možné vypátrať páchate-
ľa týchto činov.
Nedávno boli poškodené ďalšie stro-
my, mnohí podľa nej tvrdia, že ide o
orezanie, ale vyzerá to aj na psa, ktorý
si brúsi zuby. Zástupcovia mestskej
časti urobia v druhej polovici januára
oficiálnu obhliadku na mieste činu.
„Požiadala som mestskú políciu, aby

dôsledne monitorovala dané miesto, a
tá si tam vytvorila kontaktný bod a
každú večernú hodinu sleduje toto
miesto,“ informovala starostka o opat-
reniach proti vandalizmu. Dodala, že v
zimnom období je problém nanášať
farbu na rany stromov, pretože sa nedá
udržať v tekutom stave. 
Mestská časť zverejnila podľa starost-
ky výzvu, v ktorej žiada občanov o
poskytnutie informácií o páchateľoch.
„Obraciame sa na Vás s prosbou, ak
máte informácie, ktoré by viedli k
dolapeniu páchateľov týchto činov,
dajte nám o tom vedieť, aby sa táto
devastácia zastavila. Informácie mô-
žete odovzdať na Miestnom úrade v
Karlovej Vsi alebo na Obvodnom
úrade životného prostredia, Karloves-
ká 2, ktorý rieši tento čin ako poruše-
nie zákona o ochrane prírody.“ (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Samospráva chce zamedziť ničeniu

stromov v parku na Karloveskej ulici

Plesová sezóna 2008
prehľad tohtoročných plesov a bálov

v Bratislave

www.BratislavskeNoviny.sk
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O licenciu

požiadali

až v decembri
BRATISLAVA
Ministerstvo dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR dostalo žiadosť na
udelenie dopravnej licencie na
medzinárodnú pravidelnú dopravu
medzi Bratislavou a Wolfstahlom
približne v polovici decembra minu-
lého roka. 
Žiadosť podľa informácií ministerstva
podal Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Ministerstvo žiadosť spracuje v zmysle
nariadenia o spoločných pravidlách pre
medzinárodnú prepravu osôb autokar-
mi a autobusmi. K termínu vybavenia
žiadosti sa nevyjadrilo. 
Dopravný podnik ešte na jeseň 2007
avizoval, že mieni prevádzkovať hro-
madnú dopravu medzi Bratislavou a
Hainburgom vo vlastnej réžii. Na
verejnosť prenikli informácie, že linka
mala začať premávať už 21. decembra,
no nestalo sa tak. Podľa predsedu pred-
stavenstva DPB Branislava Zahradníka
na ministerstve dopravy sa v tejto zále-
žitosti koná a rovnako sa čaká aj na
vyjadrenie rakúskej strany. Pôvodne sa
hovorilo o linke až do Hainburgu, no
podľa B. Zahradníka pôjde v prvej
etape len o linku do Wolfstahlu. Linka
do Hainburgu by si podľa neho vyžia-
dala ďalšie povolenia, „pretože by sa to
kvalifikovalo už ako prevádzkovanie
vnútroštátnej dopravy na území Rakús-
ka“. Dodal, že na linke majú premávať
autobusy značky SOR a navrhovaný
interval je 30 minút. Trasa má viesť
spod Nového mosta a nastúpiť sa bude
môcť aj pri Inchebe. Dopravný podnik
verí, že v januári sa rozhodne, a to aj
napriek určitým problémom s rakú-
skym Post-busom, ktorý vlastní licen-
ciu na prevádzkovanie autobusovej
dopravy na celom dotknutom území
Rakúska. Cena lístka nie je podľa
našich informácií ešte pevne stanove-
ná, mala by sa pohybovať medzi 1,5 až
2 EUR. (rob)

Namiesto záplat

budú dávať

zámkovú dlažbu
STARÉ MESTO
Neestetické stopy po vykopávkach na
chodníkoch v Starom Meste by sa
postupne mali stať minulosťou - po
ukončení rozkopávok sa budú po-
vrchy chodníkov budovať z betóno-
vej zámkovej dlažby.
Rozhodli o tom poslanci staromestské-
ho miestneho zastupiteľstva, keď prija-
li uznesenie, ktoré stanovuje, že po
výkopových prácach líniových stavieb
na jestvujúcich asfaltových chodníkoch
komunikácií III. a IV. triedy v správe
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
bude na ich mieste položený uvedený
druh dlažby.
Dôvodom na prijatie tohto rozhodnutia
bolo predovšetkým časté rozkopávanie
chodníkov rôznymi správcami inžinier-
skych sietí, či už ide o optické siete
správcov internetu, ktorých je asi 10,
alebo rozvody elektriny, telekomuni-
kačné siete a podobne. Rozkopávanie
zanecháva na chodníkoch svoje stopy,
pri rezaní a brúsení asfaltu vzniká zvý-
šený hluk a prašnosť. Uloženie vybúra-
ného asfaltu zaťažuje životné prostredie
a pri odvoze asfaltu, betónu a vykopa-
nej zeme vzniká znečistenie komuniká-
cií a prašnosť.
Skúsenosti ukázali, že na chodníkoch,
ktoré sa vydláždili zámkovou dlažbou,
sa v ďalších rokoch prejavili výhody
tohto riešenia pri opravách a budovaní
nových líniových stavieb. Rozkopávka
je rýchlejšia, nehlučná, priestranstvo sa
rýchlejšie vráti do pôvodného stavu,
odpadajú skládky vybúraného materiá-
lu a náklady na nové povrchy (betón,
asfalt). Výmena celých asfaltových po-
vrchov za dlažbu pritom nie je finančne
náročnejšia. 
Staromestská samospráva od tohto
opatrenia očakáva zlepšenie a zvýšenú
ochranu životného prostredia, verejné-
ho priestranstva a majetku, ktorý má v
správe mestská časť. (juh)

Na Tomášikovej 

budujú nové 

signalizácie
NOVÉ MESTO
Na Tomášikovej ulici boli vybudova-
né v roku 2007 dve nové križovatky:
Tomášikova - KOLOSEO a pri
centre Lakeside Park. Obe križovat-
ky financovali investori týchto
objektov a odovzdajú ich do majet-
ku mesta.
Ako nás informoval vedúci oddelenia
cestného hospodárstva bratislavského
magistrátu Marián Blaho, križovatka
Tomášikova - KOLOSEO je  dobudo-
vaná a pripravená na prevádzku.
Keďže záťaž na nej nebola veľká, kri-
žovatka bola v režime blikania oran-
žovej.
„Vo štvrtom januárovom týždni bude
nové sčítanie dopravy na tejto križo-
vatke a podľa výsledkov sa  rozhodne
o jej spustení do prevádzky,“ povedal
nám M. Blaho.
Na uvedenie do prevádzky si však
počká svetelná signalizácia pri Lakesi-
de Parku. „Križovatka Lakeside Park
nie je dobudovaná a v blízkosti stále po-
kračuje výstavba. Predpokladáme, že
cestná svetelná signalizácia bude spre-
vádzkovaná v tomto roku.“ (juh)

Námestím SNP sa preháňajú drzí vodiči,

nerešpektujú ani značku zákaz vjazdu
STARÉ MESTO
Dodržiavanie pravidiel cestnej pre-
mávky mnohým vodičom veľa neho-
vorí. Značku zákaz vjazdu porušuje
dennodenne množstvo majiteľov
súkromných i firemných áut v spod-
nej časti Námestia SNP.
Od leta 2006 je Námestie SNP nepre-
jazdné a je z neho vylúčená tranzitná
doprava. V smere z Hodžovho námes-
tia je označené ako slepá ulica a pri
Manderláku vozidlá nemôžu odbočo-
vať vľavo ani vpravo. Tesne pod kedy-
si najvyššou budovou mesta sú preto
ako zábrany rozostavané staré betóno-
vé kvetináče. Električky premávajú po
celom námestí a práve ich dráha je
mnohými vodičmi zneužívaná na pre-
jazd v smere na ulice Špitálska a Štúro-
va, ale aj opačne, na námestie.
Značky zakazujúce vjazd sú na spodnej
časti námestia viditeľne osadené. Platia
pre všetkých okrem MHD, taxislužby a
dopravnej obsluhy v obmedzenom
čase. Značka zákaz odbočovania vpra-
vo na námestie je aj na Špitálskej ulici.
Napriek tomu sa tu denne preháňajú,

predpisy porušujú a cestu si skracujú
autá rôznych servisných služieb, Slo-
venskej pošty, sanitky bez zapnutého
zvukového a svetelného znamenia,
autá údržby, bezpečnostných služieb,
súkromné vozidlá cudzincov, ale aj
domácich - Bratislavčanov. Mnohí
akoby nechápali, prečo sú pod Man-
derlom zábrany a predierajú sa pome-
dzi chodcov na zebre a električkou,
von z námestia. Neraz ohrozujú nič
netušiacich ľudí, ale komplikácie v
premávke pripravujú aj pri nelegálnom
odbočovaní na križovatke Námestia
SNP so Špitálskou ulicou.
Činnosť mestskej a štátnej polície je na
tomto mieste nedostatočná. Ak by
nedisciplinovaných vodičov policajti
pravidelne pokutovali, po Bratislave
by sa ihneď rozchýrilo, že cez tento
priestor sa jazdiť neoplatí, pretože väč-
šinou tam stoja a pokutujú... Aspoň
domáci by si dali pozor.
Vyjadrenie štátnej polície je však stro-
hé: „Dodržiavanie dopravného znače-
nia v uvedenom úseku bratislavskí
policajti kontrolujú v rámci bežného i

zvýšeného výkonu služby, v kontro-
lách budú i naďalej pokračovať.“
Mestská polícia zasa tvrdí: „Problema-
tike porušovania dopravných predpi-
sov v dolnej časti Námestia SNP sa prí-
slušníci mestskej polície v rámci výko-
nu služby pravidelne venujú. Už dlho-
dobo Námestie SNP patrí v rámci týžd-
ňovej štatistiky k najpriestupkovejšie-
mu miestu hlavného mesta.“
Magistrát je s organizáciou dopravy na
námestí spokojný. Tvrdí, že podľa
dopravného prieskumu po piatich
priechodoch na Námestí SNP prejde
cez špičkovú hodinu až 7500 ľudí.
Jeho zaslepenie znížilo počet motoro-
vých vozidiel asi o 60 % (tranzitujúce
vozidlá). Táto úprava dopravného reži-
mu vrátane rekonštrukcie Župného a
Hurbanovho námestia a Obchodnej
ulice pomohla humanizácii tohto prie-
storu centra mesta a bezpečnosti chod-
cov. Problém nedodržiavania doprav-
ných predpisov vnímame, upozorňuje-
me naň políciu, ktorá v tejto veci môže
konať, tvrdí magistrát. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

STARÉ MESTO
Oprávnenia na vjazd do pešej zóny
na rok 2007, ktoré motoristom vyda-
la mestská časť Bratislava - Staré
Mesto, platia až do konca januára
2008. V roku 2008 nastáva zmena vo
výške príslušnej miestnej dane.
Nové celoročné povolenia, ktoré moto-
ristom umožnia dostať sa s vozidlom do
historického jadra hlavného mesta na
tento rok, si môžu oprávnené osoby
vybaviť v januári 2008 na stránkovom
pracovisku (Front Office) staromest-
ského miestneho úradu na Vajanského
nábreží číslo 3. 
Pripomeňme, že výška miestnej dane
za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta sa od
1. januára 2008 mení. Podľa novely
všeobecne záväzného nariadenia č.
9/2004 o pešej zóne, ktorú schválilo
miestne zastupiteľstvo 11. decembra

2007, sa za oprávnené osoby v tomto
prípade považujú držitelia motorových
vozidiel s trvalým pobytom v uliciach
historickej časti mesta (ročná paušálna
daň je 2190 Sk).
Ďalej sa za oprávnené osoby považujú
držitelia motorových vozidiel - fyzické
osoby, ktoré listom vlastníctva alebo
nájomnou zmluvou preukážu možnosť
parkovať v garáži alebo v dvornom
priestore mimo verejného priestranstva
- so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s
dvorným priestorom, resp. so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, pričom na
jedno parkovacie miesto môže byť
daný súhlas len pre jedno vozidlo
(ročná paušálna daň je 6570 Sk).
Tiež sa za oprávnené osoby považujú
držitelia motorových vozidiel - právnic-
ké osoby alebo fyzické osoby oprávne-
né podnikať, ktoré listom vlastníctva

alebo nájomnou zmluvou preukážu
možnosť parkovať v garáži alebo v
dvornom priestore mimo verejného
priestranstva - so súhlasom vlastníka
nehnuteľnosti, resp. súhlasom nadpolo-
vičnej väčšiny vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov, pričom na jedno par-
kovacie miesto môže byť daný súhlas
len pre jedno vozidlo (ročná paušálna
daň je 65 750 Sk).
Napokon za oprávnené osoby sa pova-
žujú aj držitelia motorových vozidiel s
preukazom ZŤP (zdravotne ťažko
postihnutý) alebo s preukazom ZŤP-S
(zdravotne ťažko postihnutý s potrebou
sprievodcu) a za motorové vozidlo, kto-
rého držiteľ preukáže starostlivosť o
rodinného príslušníka - držiteľa preuka-
zu ZŤP alebo ZŤP-S s trvalým poby-
tom alebo pracoviskom v historickej
časti mesta (paušálna ročná daň je 219
Sk). (brn)

Nové povolenia na vjazd do pešej zóny

na tento rok vydávajú počas januára

Námestie SNP je od leta 2006 pre individuálnu dopravu neprejazdné. Napriek tomu mnohí vodiči drzo ignorujú
zákaz vjazdu v dolnej časti námestia a ohrozujú tak chodcov. FOTO - Oto Limpus

� bezpečnostné dvere
� bezpečnostné vložky,  zámky
� hotelové systémy

(vložkové, kartové)
� trezory, predaj a servis

Predajňa, dielňa: Púpavová 30/a
0904 988 220, 0905 310 069
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Na Tyršovom

nábreží bude

karneval
PETRŽALKA
V rámci fašiangového obdobia bude
na klzisku na Tyršovom nábreží kar-
neval masiek v nedeľu 27. januára.
Pozvaní sú malí aj veľkí korčuliari,
aby sa predviedli vo svojich
maskách a kostýmoch.
Magio karneval sa začína o 16. hodine,
registrácia účastníkov bude v čase od
12. do 17. hodiny. Masky bude hodno-
tiť štvorčlenná porota - krstní rodičia
Magio klziska Juraj Mokrý a Diana
Mórová, ale aj zástupca T-Com Reudi-
ger Schulz, a finalistka Superstar
Dominika Mirgová. Masky budú hod-
notiť v štyroch kategóriách - najlepšia
maska, najoriginálnejšie vlastnoručne
vyrobená maska, najstrašidelnejšia
maska a najsmiešnejšia maska.
Okrem požičovne korčúľ a baru na
návštevníkov karnevalu čaká viacero
zaujímavých atrakcií. K dispozícií
bude divadelný maskér, maľovanie na
tvár, možnosť vlastného líčenia, mode-
lovanie balónov a na ľade bude aj
zabávač. Zaregistrovaní účastníci do-
stanú bezplatné občerstvenie.
Karneval bude moderovať Juraj Mokrý
alias Elvis Presley, oficiálnu časť ukon-
čí vystúpenie Dominiky Mirgovej a
potom bude diskotéka.
Nápad zorganizovať na klzisku fašian-
gový karneval nie je náhodný. Pôvod
karnevalov vo svete siaha ešte do
obdobia na sklonku Rímskej ríše.
Kresťanstvo využilo pohanskú tradíciu
predzvesti jari a počas zimných mesia-
cov pred pôstom a Veľkou nocou sa
uskutočňovali rôzne podujatia zábav-
ného charakteru. Karnevaly boli typic-
ké pre románsku oblasť južnej, stredo-
morskej Európy. Pre germánsku a
západoslovanskú oblasť boli typické
fašiangové alebo inak nazývané maso-
pustové slávnosti. (rob) 

Komunitná

nadácia vyzýva

mladých ľudí
BRATISLAVA
Možnosť rozhodnúť o tom, ktoré
verejné aktivity sa podporia peniaz-
mi z grantového programu Komu-
nitnej nadácie Bratislava budú mať
mladí aj v tomto roku.
Je to už po štvrtý raz, čo môžu mladí
ľudia rozhodnúť o tom, ktoré letné
aktivity pre občanov, deti a mládež, ale
i návštevníkov miesta podporia podie-
lom na symbolickej sume stotisíc
korún. 
Akcia Rozhodni o sume 100 000 má za
cieľ nielen bezprostredne podporovať
menej náročné občianske aktivity, ale
aj vychovávať mladých ľudí pre prácu
v grantových programoch, písať pro-
jekty a vyhodnocovať ich, pracovať v
nadáciách a iných filantropických
združeniach a v neposlednom rade ich
aj angažovať na zveľaďovanie svojho
mesta. 
Komunitná nadácia vyzýva všetkých,
ktorí majú odvahu a chuť, aby sa zúčast-
nili a rozhodli. Záujemcovia môžu v
priebehu januára kontaktovať Komu-
nitnú nadáciu Bratislava na telefónnych
číslach 02/5464 8004, 0905 271 973,
e-mail: barbora@knb.sk, informácie
nájdu aj na www.knb.sk. (gub)

Chránený areál

na Bôriku 

stále pustne
STARÉ MESTO
Borovicový lesík na Bôriku, neďale-
ko účelového zariadenia Úradu
vlády SR, už roky pustne. Na jeho
devastáciu a nevšímavosť kompe-
tentných už roky poukazujú obyva-
telia z okolia. 
Aj keď lesík nie je parkom, vedie cez
neho veľa chodníkov. Na mnohých
miestach je množstvo odpadu, drobné
skládky, ale aj výkaly po psoch či polá-
mané konáre a zlomené stromy. Mnohé
štíhle borovice sú na pohľad choré,
niektorým schne ihličie. Podľa našich
informácií je vlastníkom lesa Správa
zariadení Úradu vlády SR.
Z vyjadrenia úradu vlády vyplýva, že
lesík pri účelovom zariadení Hotel
Bôrik sa nachádza na území so štvrtým
stupňom ochrany prírody. Z tohto
dôvodu nie je v lesíku možné robiť
podľa odboru ochrany prírody a krajiny
Krajského úradu životného prostredia v
Bratislave žiadne zásahy. Správa zaria-
dení ÚV SR zabezpečovala približne
od roku 1994 do roku 2005 každoročne
dvojitý postrek lesoparku proti podkôr-
nemu hmyzu. Vzhľadom na to, že
postrek nebol účinný, v roku 2005 bola
výnimka na postrek zrušená. Okrem
toho zabezpečovala vládna správa
zariadení približne raz za rok výrub
vyschnutých borovíc na vlastné nákla-
dy. Výrubu borovíc musí vždy predchá-
dzať fyzická obhliadka a súhlas prísluš-
ných orgánov životného prostredia.
Toľko stanovisko úradu vlády.
Podľa riaditeľa Regionálneho centra
ochrany prírody v Bratislave Štátnej
ochrany prírody (ŠOP SR) Petra Krem-
paského štátna ochrana neplánuje vyví-
jať aktivity na zlepšenie stavu toho
územia. Skôr si myslí, že areál bude v
budúcnosti vyradený zo siete chráne-
ných území. Dnes je však vlastník
podľa neho povinný dodržiavať obme-
dzenia vyplývajúce zo 4. stupňa ochra-
ny prírody. „Nevieme o nejakom
výraznom porušení zákona o ochrane
prírody v tomto území,“ konštatoval P.
Krempaský. Stupeň ochrany hovorí
podľa neho o obmedzovaní niektorých
činností, ale nepredpisuje povinnosti,
čo by tam mal vlastník robiť. Vyzerá to
podľa neho tak, že štát v budúcnosti
nebude zabezpečovať ochranu toho
územia. To však neznamená, že nebude
platiť ochrana drevín. Dodal, že toto
územie bude v budúcnosti využívané
pravdepodobne ako park s chodníkmi a
lavičkami. 
Za chránený areál bol lesík na Bôriku
vyhlásený v roku 1982. Má rozlohu
14 284 m2. Chránená je borovica čierna
(Pinus nigra) na Hrebendovej ulici. 
Medzi známejšie chránené areály v
hlavnom meste patria napríklad aj Hor-
ský park, Gaštanová záhrada, hradná ze-
leň na Hradnom vrchu, Kochova zá-
hrada a i. V roku 2003 pribudol Chráne-
ný areál Chorvátske rameno. (rob)

PETRŽALKA
Klzisko na Tyršovom nábreží na
petržalskej strane Dunaja navštívilo
asi 400 ľudí denne. Najvyšší počet zá-
ujemcov o korčuľovanie bol na Sil-
vestra 2007, keď prišlo až 750 ľudí. 
Do polovice januára 2008 využilo ve-
rejné Magio klzisko spolu 8640 ľudí
(sezóna sa začala 17. decembra 2007).
Až 80 percent návštevníkov klziska
tvoria deti od 5 do 10 rokov. Pri korču-
ľovaní sa stalo zatiaľ 24 úrazov, z nich
21 bolo ľahkých a tri ťažšie. Medzi naj-
častejšie nehody patrí porezaný prst a
udretá hlava. Z ťažších úrazov išlo o
vykĺbené rameno a zlomenú nohu.
Nohu si nezlomil korčuliar, ale návštev-
ník prechádzajúci cez areál klziska.
Tretí športovec na korčuliach si poranil
bruško prsta.
Prevádzku klziska pravidelne zabezpe-

čuje sedemnásť ľudí - deväť technikov,
štyri hostesky, jeden zdravotník (cez ví-
kend dvaja), sociálny pracovník a mana-
žér klziska. Denne sa z klziska zhrnie 10
kilogramov snehu. O bezpečnosť náv-
števníkov sa počas dňa starajú traja prí-
slušníci bezpečnostnej služby. Najväčší
problémy im robia vodiči parkujúci na
trávniku a mladí ľudia vracajúci sa počas
víkendu z diskoték. Návštevníci využí-
vajú aj otvorený bufet a bar a značnému
záujmu sa teší aj bezplatná požičovňa
korčúľ a uzamykateľné šatne.
Verejné klzisko je otvorené počas pra-
covného týždňa od 12.00 h do 22.00 h,
počas víkendov, prázdnin a sviatkov od
10.00 do 22.00 h. 
Klzisko má plochu 25 x 15 m a sprí-
stupnené je aj sledovanie filmov a pro-
gramov digitálnej televízie každý deň
od 16.00 do 20.00 h, či bezplatné sur-

fovanie na počítačoch. Zriaďovateľ
klziska odporúča motorizovaným
návštevníkom parkovanie na betónovej
ploche Tyršovho nábrežia a na parko-
visku pod Starým mostom. 
V tejto súvislosti nám napísal čitateľ
Anton Bachan, ktorý upozorňuje na to,
že klzisko je umiestnené v strede tráv-
natej plochy a prístup autom je len po
chodníku cez trávnik. Teraz to podľa
neho vyzerá tak, že po chodníku sa
nedá chodiť, lebo je blatový, trávnik je
rozjazdený a vlastník blízkej lode si
trávnik ohradil ,,vkusnými“ reťazami. 
„Na bývalej pláži mal byť trávnik,
teraz je tam na časti parkovisko a plo-
cha, ktorá vyzerá ako trasovisko
mokraď,“ píše čitateľ. Dodal, že veci
by sa mali dať do poriadku tak, aby sa
dalo po chodníku prechádzať. (rob)

FOTO - Martin Žilka

Denne navštívi klzisko takmer 400 ľudí

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk

Stavebná firma so sídlom v Bratislave 

prijme do trvalého 
pracovného pomeru 
murárov a tesárov

Ubytovanie neposkytujeme
Naše tel. číslo je 02/4564 3577

0915/774 724

Budúci prváci
Príďte sa zapísať do 1.roč. ZŠ Riazanská
Zápis – 8. a 9. februára 2008
Otvárame: 1. roč. – bilingválne vyučovanie v AJ

(prírodovedné a výchovné predmety)
1. roč. – s vyučovaním španielskeho jazyka
ako prvý cudzí jazyk

Informácie: tel.: 02/44 25 31 22, www.zsriazanba.yw.sk
e-mail: riaditel@zsriazanba.edu.sk

RÝCHLA PÔŽIČKA
UŽ BEZ POPLATKU
od 6 000 do 160 000 Sk
bez ručiteľa
rýchlo a na čokoľvek
bezplatný odklad splátky
aj bez dokladovania príjmu

0915 581 526

Connecting the Next Generation

Závisí len od Vás, či to Vaše dieťa bude mať ľahšie.
Rozhodnite sa včas a využite tak jedinečné obdobie v živote
Vášho dieťaťa, počas ktorého je schopné si osvojiť akýkoľvek

cudzí jazyk rovnako prirodzene ako materinský.
Príďte sa pozrieť na bezplatnú ukážkovú hodinu, kde sa dozviete

ďalšie užitočné informácie o kurzoch angličtiny pre deti
od 3 mesiacov do 14 rokov.

Volajte: Dúbravka: 0902 687 423
Petržalka: 0915 147 256 Ružinov: 0905 884 956

Staré Mesto a Nové Mesto: 0918 649 408

Aj vy si myslíte, že naučiť
sa cudzí jazyk je ťažké?

www.helendoron.sk
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Na opravu

Hradu ide zatiaľ

292 miliónov
STARÉ MESTO
S rekonštrukciou Bratislavského
hradu sa začne zrejme neskôr, ako
boli pôvodné odhady. Tie hovorili aj
o januári 2008, no termín uzávierky
výberového konania na investora je
21. február 2008, čo je ešte takmer
mesiac.
Pripravovaná rekonštrukcia zatiaľ
obmedzila prevádzku Slovenského
národného múzea - Historického a
Hudobného múzea. Sťahovanie prie-
storov a zbierok pokračuje. Hrad sa
bude opravovať po etapách a podľa
informácií z Národnej rady SR, ide o
celkovú rekonštrukciu paláca a súvisia-
cich objektov. Práce na rekonštrukcii
budú mať stavebný charakter, ale aj
charakter umelecko-remeselný a re-
štaurátorský. Predpokladaná hodnota
zákazky je 1,5 - 2 miliardy korún. Na
rok 2008 bola v rámci štátneho rozpoč-
tu Kancelárii NR SR schválená dotácia
vo výške 292 miliónov korún. Zámer
prestavby Hradu schválila vláda už v
roku 2001 a Kancelária NR SR dávala
stavebné povolenie z roku 2003 opako-
vane predlžovať. 
Národná kultúrna pamiatka Bratislav-
ský hrad je v súčasnosti v dezolátnom
stave, naposledy bola výrazne rekon-
štruovaná v roku 1988. V období rokov
1996-1997 bola vymenená strecha
paláca, dovtedy sa uskutočnili iba
opravy menšieho charakteru.
Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie
havarijného stavu inžinierskych sietí,
opravu narušenej statiky a vybudova-
nie reprezentačného statusu hradného
paláca. Rovnako bude potrebné riešiť
aj nevhodné architektonické stvárnenie
niektorých interiérových priestorov
nezodpovedajúce historickej skutoč-
nosti a vo väčšej miere zdôrazniť
pamiatkové hodnoty paláca. (rob)

Múzeum na

Hrade je stále

prístupné
BRATISLAVA
Pripravovaná obnova Bratislavského
hradu obmedzila prevádzku Sloven-
ského národného múzea - Historické-
ho a Hudobného múzea. Napriek
tomu časť výstavných priestorov zo-
stane pre verejnosť sprístupnená. 
Do konca januára majú návštevníci
poslednú možnosť pozrieť si výstavu
venovanú architektovi Alfredovi Pifflo-
vi - iniciátorovi prvej rekonštrukcie Bra-
tislavského hradu v polovici 20. storočia
a výstavu venovanú významnému
hudobnému skladateľovi - Mikulášovi
Schneiderovi-Trnavskému. 
Do februára je otvorená archeologická
expozícia Klenoty dávnej minulosti Slo-
venska. Obnovená výstava História a
budúcnosť Bratislavského hradu pod
Čestným nádvorím hradu zostáva otvo-
rená pre verejnosť počas celého roku. 
Múzeum pripravuje aj nové výstavy v
bašte Luginsland. Vzdelávacie progra-
my pre žiakov ZŠ budú naďalej pokra-
čovať na objednávku. Na objednávku je
v bašte Luginsland sprístupnená výstava
SNM - Hudobného múzea V hudobnom
dialógu - Rodina Albrechtovcov a tradí-
cie domáceho pestovania komornej
hudby v Bratislave. (brn)

Otvorili nové

opatrovateľské

zariadenie
PETRŽALKA
Vysoké európske štandardy spĺňa
nové Zariadenie opatrovateľskej
služby na Mlynarovičovej ulici v
Petržalke, ktoré vo štvrtok 17.
januára slávnostne uviedol do pre-
vádzky starosta Milan Ftáčnik.
Petržalské sociálne zariadenie je jedno
z najmodernejších na území Bratislavy
a dokáže poskytnúť nový domov pre
30 klientov, ktorí môžu bývať v 10
dvojlôžkových a 10 jednolôžkových
izbách. Poplatok za mesačný pobyt
klienta sa bude v tomto roku pohybo-
vať na úrovní 12 500 korún (priemerný
poplatok v súkromných zariadeniach je
asi 30 000 korún za mesiac). 
Petržalská samospráva pristúpila ku
komplexnej rekonštrukcii objektu bý-
valej materskej školy v auguste roku
2006. Z verejného rozpočtu mestskej
časti sa na stavebné a rekonštrukčné
práce vynaložilo viac ako 40 miliónov
korún, pričom ďalších päť miliónov
vyčlenili miestni poslanci na interiéro-
vé a zdravotnícke vybavenie objektu.
Zariadenie je okrem iného vybavené
výťahom, modernou relaxačnou miest-
nosťou, kúpeľňou s hydraulickou
vaňou. Každý klient je nepretržite
napojený na opatrovateľku cez pult
núdzového volania.
Investovaním verejných zdrojov do
rekonštrukcie zničeného objektu urobi-
la petržalská miestna samospráva krok
vpred pri realizácii programových pri-
orít na roky 2007 - 2010. Jednou z nos-
ných programových priorít v sociálnej
oblasti je opatrenie smerujúce k zlepše-
niu starostlivosti o chorých a starých
ľudí. Komplexnou rekonštrukciou
objektu sa podarilo samospráve urobiť
praktický krok k zabezpečeniu dôstoj-
ného zaopatrenia ľudí odkázaných na
celodennú starostlivosť. (brn)

Staromešťania

separovanie

berú vážne
STARÉ MESTO
V Starom Mesta nadobúda moderné
separované narábanie s odpadmi
definitívnu tvár. Na jeseň preukáza-
li, že si vedia poradiť s biolologic-
kým odpadom, na jar sa púšťajú do
nebezpečného.
Ide o elektroodpad. A aby bola jeho lik-
vidácia naozaj bezpečná, rozhodli sa na
rozdiel od niektorých iných mestských
časti nepristavovať preň kontajnery, z
ktorých staré elektrospotrebiče neraz
vyťahujú zberači kovov a druhotných
surovín, alebo ho znehodnocoval
komunálny odpad. V Starom Meste
poputuje biela technika, fény, kulmy,
kanvice, mikrovlnky rovno do depozi-
tárov autorizovanej firmy Arguss.
Do 25. februára môžu majitelia vyrade-
ných elektrospotrebičov nahlásiť na
telefónne číslo 5924 6333 alebo e-mai-
lovú adresu cillikova@staremesto.sk,
čo chcú dať odviezť. Uviesť tiež treba
meno a adresu a dobré by bolo aj tele-
fonický kontakt. Na príslušnom oddele-
ní samosprávy požiadavky zosumarizu-
jú a roztriedia. Zbierať začnú 1. marca
o ôsmej ráno v pešej zóne, v ostatných
častiach podľa potreby, pričom v službe
bude Arguss až do 17.00 h. (gub)

Mestské podchody sú v otrasnom

stave, obnovuje sa len jeden z nich
BRATISLAVA
Podchody na území Bratislavy sú v
spustnutom stave, ich steny sú zohyz-
dené výtvormi sprejerov a ich celkový
vzhľad je hanbou pre mesto. V
dohľadnej budúcnosti obnovia len
podchod na Hodžovom námestí.
Rekonštrukciu podchodu na Hodžo-
vom námestí zabezpečuje súkromná
spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá tu sta-
via polyfunkčný objekt Astoria Palace.
Stavba značne mešká, pôvodne mala
byť dokončená ku koncu roku 2006,
ďalšími avizovanými termínmi boli jún
a september 2007. Platí to aj v prípade
obnovy podchodu, ktorá mala byť
ukončená zároveň s ukončením výstav-
by Astoria Palace. Stavebník avizoval
výmenu pohyblivých schodov, pretože
pôvodné sú už po hranici životnosti, a
celkové skultúrnenie priestorov pod-
chodu.
Ako sme sa však presvedčili aj osobne,
výmena eskalátorov zatiaľ nebola vyko-
naná a práce v podchode nijako výrazne
nepokročili. Naďalej nie je možné
prejsť cez podchod do jeho vyústenia v
novo vybudovanom parteri budovy
Astoria Palace v smere na Palisády,

možný je len priechod z Poštovej ulice k
Prezidentskému palácu.
Ako nám povedala hovorkyňa bratislav-
ského magistrátu Eva Chudinová, spo-
ločnosť I.P.R. Slovakia má podľa
momentálne platnej zmluvy dokončiť
rekonštrukciu podchodu najneskôr do
konca roka 2008. V prípade ďalších
podchodov sú termíny ich obnovy v
nedohľadne. „Budú obnovené aj ďalšie
podchody v meste, momentálne sa

rokuje o podchode Trnavské mýto a
Patrónka,“ uviedla. „Hlavné mesto sa už
niekoľkokrát pokúšalo uzatvoriť nájom-
nú zmluvu na podchod na Trnavskom
mýte, žiaľ, neúspešne, pretože súčasťou
tejto zmluvy mala byť aj rekonštrukcia
podchodu. Potenciálni záujemcovia
však náklady na rekonštrukciu vyhod-
notili ako príliš vysoké a nájomnú zmlu-
vu neuzatvorili.“ (juh) 

FOTO - Oto Limpus

Stavebník Yosaria Plaza dostal pokutu

50-tisíc, na stavbe sa stále nič nedeje
RUŽINOV
Práce na prestavbe bývalého
obchodného domu Prior v Ružinove
na nákupno-zábavné centrum Yosa-
ria Plaza stále nepokračujú, ružinov-
ský stavebný úrad uložil stavebníko-
vi pokutu 50-tisíc korún.
Ako nám povedal hovorca ružinovské-
ho starostu Maroš Smolec, stavebný
úrad uložil stavebníkovi, ktorým je spo-
ločnosť Yosaria Plaza, pokutu pre nedo-
držanie termínu ukončenia stavby. Sta-
vebník predložil návrh na zmenu stavy
pred dokončením, o ktorej stavebný
úrad zatiaľ nerozhodol. Zmena je však
nepodstatná, ide len o drobné dispozič-
né zmeny, a konanie v tejto veci nebrá-
ni stavebníkovi, aby pokračoval v sta-
vebných prácach. Medzičasom s pred-
sedom predstavenstva spoločnosti
Yosaria Plaza Ivanom Líškom rokoval
aj starosta Ružinova Slavomír Drozd, I.

Líška údajne sľúbil, že na jar sa na stav-
be bude pokračovať. 
Z bývalého obchodného domu Prior po
prípravných prácach ostal len skelet a
vedľa neho obrovská jama, v ktorej
podľa mali byť podzemné parkovacie
garáže. Areál, ktorý je už dlhé mesiace
opustený a nevyvíjajú sa v ňom žiadne
stavebné aktivity, medzičasom získal
medzi obyvateľmi Ružinova nové
ľudové pomenovanie - Hirošima.
Keďže objekt je v súkromných rukách,
ružinovská samospráva môže iba ape-
lovať na stavebníka, aby pokračoval v
stavbe, prípadne ho sankcionovať, iné
nástroje nemá k dispozícii.
Na mieste bývalého Prioru malo vyrásť
nákupno-zábavné centrum Yosaria
Plaza, ktoré malo byť po dokončení
najväčšie na Slovensku. Pôvodná budo-
va sa mala od základu rekonštruovať a
dostavať a zo strany Tomášikovej ulice

k nej mala pribudnúť ešte jedna budo-
va, pričom oba objekty mali byť prepo-
jené presklenou galériou. Podľa pôvod-
ných plánov investora tu malo byť 250
obchodov, supermarket Terno, kaviar-
ne, reštaurácie a kancelárske priestory s
najvyšším štandardom. Okrem toho
tam malo byť aj relaxačné centrum,
klzisko s klasickým ľadom s rozmermi
30 x 15 metrov, bazén 25 x 12 metrov,
sauny, masážne salóny a soláriá. V pod-
zemí malo byť podľa plánov 1300 par-
kovacích miest.
Práce sa zastavili ešte v roku 2006.
Vlani v marci avizovala vstup do pro-
jektu akciová spoločnosť Doprastav
Bratislava, na jeseň I. Líška oznámil, že
spoločnosť Yosaria Plaza vypísala nový
tender na financovanie výstavby
nákupno-zábavného centra. V areáli
bývalého obchodného domu sa však
naďalej nič nedeje. (juh)
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PETRŽALKA
NA ŠUSTEKOVEJ ULICI v budove
polikliniky bolo nájdené v kočíku
opustené dieťa. Asi štvortýždňového
chlapčeka si na mieste prevzali zdra-
votníci. V kočíku sa nachádzal aj list s
odkazom, aby sa o dieťa niekto posta-
ral. Policajti na mieste vykonali ohliad-
ku a kočík aj list s odkazom zaistili.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo
veci trestného činu opustenia dieťaťa. 
NA VÍGĽAŠSKEJ ULICI pod betó-
novým zrázom viaduktu vedúceho
ponad Panónsku cestu našli mŕtveho
muža. Odhadovaný vek muža je 50-55
rokov. 172 cm vysoký muž bol chudej
až podvyživenej postavy, mal čierne
vlasy s plešinou. 
NA DOLNOZEMSKEJ ULICI poli-
cajti kontrolovali 52-ročného vodiča
nákladného auta. Pri dychovej skúške
mu namerali alkohol v množstve 0,58
mg/l. Ďalším vyšetrovaním policajti
zistili, že okresný súd na Júliusa vydal
príkaz na zatknutie pre majetkovú trest-
nú činnosť. Vodičovi z Dolného Kubína
policajti zadržali vodičský preukaz a
predviedli ho na policajné oddelenie.
NA PEČNIANSKEJ ULICI horeli tri
zaparkované autá. Požiar, ktorý zrejme
založila neznáma osoba, poškodil vo-
zidlo Opel Astra a ďalšie dve autá
značky Škoda Octavia a Renault, ktoré
boli zaparkované vedľa. Oheň uhasili
privolaní hasiči, nik nebol zranený.

KARLOVA VES
NA ULICI JÁNA STANISLAVA sa
obeťou lúpeže stal 17-ročný mladík.
Zatiaľ neznámy páchateľ ho napadol a
s nožom v ruke požadoval mobilný
telefón. Mladík mu z obavy o život
mobil v hodnote asi 2000 korún vydal.
Utrpel poranenia tváre, ktoré si vyžia-
dali jednorazové ošetrenie. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BODROCKEJ ULICI policajti
kontrolovali 27-ročného Dávida z Bra-
tislavy, u ktorého našli drogy. Z exper-
tízy vyplynulo, že ide o 2,04 g metam-
fetamínu, čo predstavuje 35-71 jedno-
razových dávok. Následne policajti v
byte Bratislavčana našli striekačku s
obsahom 410 mg metamfetamínu, čo
predstavuje 7-14 jednorazových dávok,
chemikálie a zariadenie na výrobu
drog. Dávida V. vyšetrovateľ obvinil z
nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok. Obvinený skončil v
cele s návrhom na vzatie do väzby.

RUŽINOV
NA MILETIČOVEJ ULICI prišiel
počas výmeny kolesa kvôli defektu o
svoje veci 34-ročný Zvolenčan. Kým
vymieňal koleso, neznámy páchateľ
mu z auta odcudzil hotovosť, notebook
a doklady v hodnote asi 46-tisíc korún.
Vyšetrovateľ začal stíhanie vo veci krá-
deže. (ver)

Chodili sme

zbierať huby

a chytať ryby
Môj strýko, u ktorého som býval v rokoch
1932-1939 v bytovke továrne na náboje na
Patrónke, si ma obľúbil natoľko, že mi
venoval viac zo svojho voľného času ako
svojim dvom dcéram.
V sobotu večer sme v prípade priaznivého
počasia išli pešo alebo na bicykli na boho-
služby do kostola na Kalvárii, aby sme mali
nedeľu voľnú na rekreáciu.
Strýko bol náruživý rybár a často sme už
skoro ráno išli k blízkemu prvému jazeru na
Hornej mlynskej doline, nazývanej teraz Par-
tizánska lúka, na rybačku. Mojou úlohou
bolo vykopávať červíky a nosiť ulovené
ryby. Občas mi strýko počas rybačky prena-
jal na pol hodinu loďku a tak som mal mož-
nosť člnkovať sa na jazere obklopenom
lesom. Náš úlovok sme išli osláviť do krčmy
Pod Červeným mostom. 
Počas hubárskej sezóny sme chodili skoro
ráno s košíkmi na huby na spomínanú lúku,
kde rástli najmä špičky, májovky, prášnice a
pečiarky. V lese nad lúkou rástli aj hríby,
masliaky, plávky a na jeseň pôvabnica fialo-
vá. Zbierali sme aj obľúbené bedle jedle,
ktoré zbierali len máloktorí hubári. My sme
ich zbierali preto, lebo tento druh huby spro-
pagoval svätojurský učiteľ Peter Jilemnický
v tridsiatych rokoch minulého storočia.
Niekedy sme sa vybrali na bicykloch na
výletné miesto na Železnú studienku (ktorá
bola vzdialená približne 6 km) odkiaľ sme si
brali domov pramenitú vodu, ktorú považo-
vali starí Prešporáci za liečivú. Mala príjem-
nú chuť a vysoký obsah železa a už koncom
19. storočia tu boli kúpele so železitou
vodou, nazývané Ferdinand király vasfürdö
(Ferdinandove železité kúpele). Bola to prí-
jemná jazda po asfaltovej ceste alebo po
chodníkoch na okraji lesa. Cesta nebola ešte
zaťažená automobilmi, ktoré tu premávali
len ojedinele, z čoho mali „úžitok“ aj žaby,
ktoré poskakovali z lesa cez cestu k jazerám
na kladenie vajíčok. Po ceste nazad sme sa
zastavili v reštaurácii Klepáč medzi prvým a
druhým jazerom, kde sme sa občerstvili.
Môj strýko obľuboval pivo a mne objedná-
val tzv. krachelku. Bola to ovocná limonáda
vo fľaši so špeciálnym uzáverom, ktorý bol
vypodložený gumenou podložkou a sklene-
nou guličkou.
Občas sme v nedeľu popoludní išli na futba-
lový zápas na neďaleké ihrisko na Machnáči
a po zápase sme sa išli občerstviť do známej
reštaurácie U Slováka.
V polovici septembra sme chodili pešo na
púť do pútnického miesta Mariatál (dnešná
Marianka), chodníkom cez les od železnič-
nej stanice Červený most, popri obci
Lamač. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce)

V mlyne svietili prvé žiarovky v meste
Zrušenie poddanstva v krajinách
habsburskej monarchie roku 1848
umožnilo obyvateľstvu strednej
Európy viacej sa sťahovať, hľadať
šťastie inde ako doma. Sťahovali sa
priemyselníci, obchodníci, inteligen-
cia, ale najmä robotníci, ktorí verili,
že inde ich čakajú lepšie zárobky.
Ľudia sa sťahovali predovšetkým do
Viedne, ale podnikavých novoprišel-
cov lákal aj blízky Prešporok.
Vtedy prišiel do Prešporku z českého
kráľovstva Gottfried Ludwig, ktorý sa
živil obchodom so sviňami. Vypasené
uhorské bravy nakupoval a predával
ďalej na západ. V roku 1850 sa v Pre-
šporku usadil natrvalo. Získal pozem-
ky pri Krížnej ulici oproti železničnej
stanici vtedajšej Považskej železnice.
Vlakmi dovážal svine z oblasti Trnavy
a zo Žitného ostrova. Na veľkom
pozemku pri Krížnej ulici (vtedy ešte
ceste) svine vykrmoval, a vykŕmené
dodával na bitúnok, ktorý vznikol na
konci 19. storočia neďaleko. Pôvodný
mestský bitúnok na brehu Dunaja, v
priestore terajšieho Šafárikovho ná-
mestia, musel ustúpiť novej výstavbe a
stavbe prvého pevného mosta cez
Dunaj. 
Ludwig potreboval na chov svíň množ-
stvo potravy, najmä otrúb a iných mly-
nárskych produktov. Na východnom
konci Krížnej ulice stáli už aj v 18. sto-
ročí viaceré mlyny. Tam Ludwig naku-
poval, takrečeno u susedov. Keď bol
susedný mlyn na predaj, ukazovalo sa
výhodné prikúpiť ho, a popri zisku z
mletia obilia pre zákazníkov mať aj
vlastný úžitok z „odpadu”, ktorý sa
musel inak nakupovať od iných mlyná-
rov. V roku 1880 vybudovali Ludwi-
govci parný mlyn - najväčší v meste.
Podnik bol veľmi ziskový, zamestná-
val množstvo robotníkov - mlynárov.
Tí, z neustáleho vdychovania múky a
ostrých čiastočiek z pomletých šupiek
obilných zŕn, trpeli chorobami pľúc.
Máloktorý sa dožil veku vyššieho ako
45 rokov. 
Syn Gottfrieda Ludwiga, Johann, po
roku 1863 firmu rozšíril a stal sa aj
mestským poslancom. Založil nadáciu
na podporu priemyslu a finančne pod-
poril aj založenie vyššej obchodnej
školy v meste. Keď sa na prelome sto-
ročia budovala nová Barosova, teraz
Štúrova ulica, získal tam pozemky a
dal postaviť rad nájomných domov. V
jednom z nich dočasne sídlilo vojenské
veliteľstvo. 
Jeho syn Ernest Ludwig pôsobil na
začiatku 20. storočia ako diplomat v
Číne.
Pri križovatke Krížnej a terajšej Kara-
džičovej, na pozemku, kde sa pôvodne
sústreďovali svine na vykrmovanie,
postavili Ludwigovci po roku 1880

rozľahlý jednoposchodvý mestský
palác v neorenesančnom štýle. Autor
projektu nie je známy, budovu postavi-
la pravdepodobne prešporská firma
Kittler und Grazl. Skosené nárožie
paláca oproti prvej železničnej stanici
bolo zdôraznené rizalitom s vyššou
strechou, takže pôsobilo dojmom
vežičky. Časť objektu bola rozdelená
na prepychové byty, ktoré sa prenají-
mali.
Po bombardovaní mesta v roku 1945 z
paláca ostalo tak málo, že ho rozobrali.
Zachovala sa len malá časť, pavilón pri

Ulici Vuka Karadžiča. Medzi hlavnou
nárožnou budovou Ludwigovho paláca
a zachovaným pavilónom bývala
kamenná terasa s dvojitou kamennou
kolonádou, ktorá niesla otvorenú dre-
venú pergolu. Terasa aj záhradná sála
pri nej stoja dodnes. Sála má zamuro-
vané okná a slúži ako garáž. Na južnej
strane, smerom k Záhradníckej ulici, k
pavilónu priliehal skleník. Jeho pre-
sklená strecha tvaru štvrtiny ležatého
valca mala železnú konštrukciu a
budovy sa dotýkala vo výške kordóno-
vej rímsy tesne pod dodnes zachova-
ným balkónom.
Rozbitý skleník odstránili až po roku

1958. Vtedy celý pavilón prestavali a
na prízemí smerom k Ulici Vuka Kara-
džiča prerazili dve okná. Pôvodne tam
bolo len jedno okno v strede fasády, z
ktorého sa zachoval fragment štukovej
dekorácie. Tesne pred oknom viedla
železničná trať. Vlaky boli ešte ťahané
parnými rušňami, preto museli byť
okná na stavbe väčšinou zavreté. Fasá-
dy Ludwigovho domu boli bohato
ozdobené hodnotnými štukami. Pred-
stavu o nich dáva výzdoba opačnej
fasády pavilónu obrátená do bývalej
záhrady (dnes volejbalové ihrisko).
Záhrada aj vykurovaný skleník bývali
pred prvou svetovou vojnou plné
cudzokrajných rastlín.

Palác Ludwigovcov na Krížnej ulici až
na malý pavilón už nestojí. Zbúraná je
aj neogotická kaplnka na katolíckom
Blumentálskom cintoríne, ktorá stála
nad kryptou Ludwigovcov. Ich kostro-
vé pozostatky sa stratili. Komunisti ich
v 50. rokoch pri likvidovaní cintorína
kamsi vyhodili a na mieste ich „posled-
ného odpočinku” postavili neskôr
sochu milicionára. Ani Ludwigov mlyn
už nepracuje. A zabúda sa aj na to, že
práve v Ludwigovom mlyne zažiarili
prvé elektrické žiarovky v Prešporku,
napájané elektrickým prúdom z vlast-
ného dynama. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus
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Monarchovia

sa sťahujú, láka

ich nová súťaž
AMERICKÝ FUTBAL
Zmena je život, povedali si v prvom
a jedinom slovenskom klube americ-
kého futbale, Monarchs Bratislava,
a od nového roku sa prihlásili do
novej súťaže.
Tou bude Stredoeurópska liga americ-
kého futbalu, ktorá pre Monarchs
nahradí doterajšiu najvyššiu českú
súťaž.
Bratislavčanov už netrpezlivo čakajú v
Severnej divízii CEFL, kde sa okrem
nich predstavia aj Budapešť Wolwes,
rakúsky ASVÖ Gladiators a Ľubľana
Silverhawks. Program skupiny je jed-
noduchý, súperi sa navzájom stretnú
doma aj vonku a následne rozhodne
žreb o ich jednozápasových dueloch s
tímami Južnej divízie.
Každého účastníka tak čaká desať
stretnutí základnej časti, po jej skonče-
ní príde na rad play-off, do ktorého
postúpia len dve najlepšie mužstvá z
každej skupiny. Neúčasť v tomto roční-
ku českej ligy neznamená definitívny
odchod, Monarchs zostáva jej účastní-
kom, akurát ju v novom roku nebude
hrať. (mm)

Váradyho hetrik,

predstihol

Gašparoviča
SÁLOVÝ FUTBAL
V slovenskom sálovom futbale nič
nové. Najcennejšie individuálne oce-
nenia pre hráča a trénera znovu
putujú do vitríny Slov-maticu Brati-
slava.
Zaslúžili sa o to Vojtech Várady, ktorý
triumfoval v hráčskej kategórii tretí raz
po sebe, a Milan Kollár, ktorý vyhral
trénerskú kategóriu dokonca štvrtý raz
po sebe. 
„Ocenenie ma, samozrejme, teší. Keď
v rokoch 2003 a 2004 vyhral anketu
Mário Gašparovič, netušil som, že ho
môžem raz prekonať. Teraz sa mi ju
podarilo vyhrať tretí raz, preto som
pochopiteľne spokojný,“ prezradil naj-
lepší slovenský sálový futbalista minu-
lého roku, ktorý sa spolu s ďalšími
hráčmi Slov-maticu postaral o obrov-
ský úspech tohto športu na Slovensku -
postupu zo základnej skupiny Ligy
majstrov.
„Napriek tomu verím, že v novom roku
dosiahneme ešte väčšie medzinárodné
úspechy,“ želá si dvadsaťsedemročný
Vojtech Várady. (mm)

Žlto-čierni

dohrali
FUTBAL
Nerozhodným výsledkom 1:1 s
Brnom zakončili svoje účinkovanie v
Tipsport lige futbalisti Interu (ich
jediný gól strelil Majtán).
Žlto-čierni na vlastnom umelom tráv-
niku získali prvý i posledný bod práve
v tomto stretnutí, a keďže zostávajúce
dva prehrali, so skóre 1:6 obsadili
posledné 4. miesto.
O víťazovi skupiny, a tým aj o postu-
pujúcom do pražského semifinále, sa
rozhodovalo v dueli Petržalky s Trna-
vou, ktorý sa skončil po uzávierke
tohto vydania. (mm)

Slovan valcuje

po celom

Slovensku
HOKEJ
Ani turnaj Super Six nezastavil ví-
ťazné ťaženie hokejistov Slovana. Tí
po návrate z Petrohradu potvrdzujú
dominantné postavenie v Extralige,
o čom najlepšie presvedčili aj za-
plnený zvolenský štadión, kde sľub-
ne rozbehnutým domácim nedali
žiadnu nádej na víťazstvo.
Bratislavčania ukázali, kde je ich
momentálna sila - výborný brankár,
pozorná defenzíva, bleskurýchle pro-
tiútoky zakončované chladnokrvnými
strelcami. Zvolenu mohol pomôcť len
zázrak, ten však neprišiel a aj tréner
Ladislav Svozil musel uznať, že hostia
vyhrali zaslúžene: „Slovan hral to, čo
potreboval a odohral to dobre. My sme
sa snažili, ale len snaha nestačila.“
Spokojnosťou žiaril kormidelník maj-
stra Zdeno Cíger, ktorý v poslednom
čase už po niekoľkýkrát pochválil svo-
jich zverencov: „Klobúk dole pred
nimi, hrali veľmi dobre. Zápas sme
zvládli vo všetkých činnostiach, nepo-
ložili nás ani mierne zdravotné problé-
my viacerých hráčov. Ukázali sme dis-
ciplinovaný výkon, skvelý od brankára
až po posledného hráča.“
Práve brankár Sasu Hovi bol tou
inštanciou, ktorá definitívne pochovala
všetky zvolenské nádeje: „Chytalo sa
mi vynikajúco. Od prvej minúty som
videl, že chlapci budú vynikajúco bra-
niť, čo sa aj v ďalších minútach po-
tvrdilo. Nikomu zo spoluhráčov ne-
mám čo vyčítať,“ pridal sa k pochva-
lám aj fínsky gólman. Slovan v závere
minulého týždňa pridal aj víťazstvo
nad reprezentačnou dvadsiatkou a
môže sa chystať na ďalšiu časť ligy.
Práve 44. kolo totiž uzavrelo prvú fázu
základnej časti, keď sa jednotlivé muž-
stvá stretli každé s každým. Extraliga
pokračuje druhou fázou. Bude mať dva-
násť kôl a narazia na seba tímy z pár-
nych a nepárnych priečok tabuľky. Zača-
lo sa už v nedeľu, keď Slovan privítal
reprezentačnú dvadsiatku (5:2) a skončí
sa 24. februára. Tým sa uzavrie základná
časť a v piatok 28. februára príde na rad
play-off. Program Slovana v druhej
fáze základnej časti:
� 25. januára Nitra - Slovan
� 27. januára Slovan - Kežmarok
� 29. januára Poprad - Slovan
� 1. februára Slovan - Zvolen
� 3. februára Trenčín - Slovan
� 12. februára SR 20 - Slovan
� 15. februára Slovan - Nitra
� 17. februára Kežmarok - Slovan
� 19. februára Slovan - Poprad
� 22. februára Zvolen - Slovan
� 24. februára Slovan - Trenčín (mm)

Belasí sa vrátili zo sústredenia spokojní,

tréner si pochvaľuje atmosféru v tíme
FUTBAL
„Všetko vyšlo podľa predstáv“,
pochvaľoval si na konci päťdňového
sústredenia v Rajeckých Tepliciach
tréner futbalistov Slovana Boris
Kitka. Jeho predstavy splnilo nielen
samotné kúpeľné stredisko, ale aj
počasie, ktoré belasým mimoriadne
žičilo.

~     ~     ~
Čo vás najviac uspokojilo?
- V podstate všetko vyšlo tak, ako sme
si naplánovali. Mali sme výborné uby-
tovanie, kvalitné podmienky na tréning,
aj skvelú regeneráciu, celé prostredie
vplývalo dobre na organizmus. Aj preto
sme radi, že sme uprednostnili Rajecké
Teplice pred Vysokými Tatrami, kde by
sme vzhľadom na počasie predsa len
išli do určitého rizika.
Aký bol program?
- Nič špeciálne, len naháňanie kondície
a posilňovňa. Spestrením bolo len
zopár basketbalových tréningov, ktoré
mali hráčom osviežiť program.
Ako chlapci zvládali náročnú záťaž?
- Výborne. Sami vedia, že ide o dôleži-
tú súčasť prípravy. Všetko plnili na
slovo, mohol som sa spoľahnúť na ich
prístup, bol naozaj profesionálny.
So sebou ste zobrali dosť veľa hrá-
čov, 28 je trošku nezvyčajný počet...
- To je pravda, ale mali sme tam veľa
mladých chlapcov, no napríklad aj šty-
roch brankárov.
Fanúšikov určite najviac zaujímajú
posily - ako zvládali túto fázu prí-
pravy?
- Argentínčan Julio Serrano vyzeral
veľmi dobre. Kondičné vyšetrenia
naznačili, že má dobré parametre.
Potrebuje ešte tri-štyri týždne, ale uka-
zuje sa sľubne. Pomáha mu, že sa s ním
niektorí chlapci dokážu porozprávať v
jeho materčine či po portugalsky.
Zapadol už do kolektívu?
- Ostatní hráči ho prijali veľmi dobre.
Všetci sa mu snažíme pomôcť, aby sa
stal jedným z nás čo najrýchlejšie a aby
sa cítil čo najlepšie.
Druhou veľkou posilou by mal byť
Černák zo Zlatých Moraviec. Bolo
vaším želaním, aby prišiel do Slova-
na?
- Určite. Je typom hráča, ktorý bude
veľkou posilou. Už počas jesene bol
jednou z najvýraznejších postáv Cor-
goň ligy, jedným z jej najužitočnejších
hráčov. Po skončení prvej časti sme ho
teda oslovili, či by nechcel prísť a som
rád, že sme sa dohodli. Peter je futba-
listom, akých by sme chceli mať čo
najviac. Takým, ktorý pre mužstvo
odovzdá všetko!
Prišla už reč aj na jeho gól, ktorým

nováčik na jeseň pokoril doma bela-
sých?
- O tom sme sa nerozprávali (smiech).
Vieme však, že kvalitatívne k nám patrí.
Má síce svoje roky, ale určite nie je sta-
rým hráčom. Kolektív ho prijal a ja
verím, že na jar splní naše očakávania.
Skúšate aj Čecha Králika, ako zatiaľ
vyzerá?
- Dostal čas na adaptáciu, uvidíme, ako
sa prejaví.
V Rajeckých Tepliciach ste mohli
vypozorovať, ako sa utužuje kolek-
tív. Boli ste spokojný?
- Všetko fungovalo podľa predstáv.
Vládla tam skutočne dobrá atmosféra.
Čo vás čaká doma?
- Domáce tréningy, na ktorých chceme
znovu zvyšovať náročnosť. Bude to
však nielen o kondícii, ale už aj o her-
nej stránke. Odohráme aj niekoľko
stretnutí, aby sme do Turecka išli tro-
chu rozohratí.
V Slovane už vyše mesiaca funkcio-
nársky zarezáva aj Dušan Tittel, ste
v kontakte?
- Každý deň. Dušanovo angažovanie
pre Slovan beriem ako veľké plus. Bol
to dobrý krok a mal by pomôcť splniť
vysoké ciele, ktoré sme si dali. Berie si
na seba veľa práce, vie pomôcť aj pora-

diť. Spolupracuje sa s ním perfektne,
futbalu dáva 24 hodín denne.
Ďalším slovanistom, o ktorého sa
zaujímajú priaznivci, je Samo Slo-
vák. V Rajeckých Tepliciach s vami
nebol, ako teda vyzerá jeho budúc-
nosť na Tehelnom poli?
- Samo mal individuálny program a čo
sa týka jeho budúcností - pre mňa je
prvoradé, že zmluva mu platí až do
leta! Do júna je teda u nás a čas ukáže,
čo bude ďalej. Všetko, čo bude potom,
záleží na samotnom Samovi.
Viete si predstaviť, že odíde?
- Ak by sa tak stalo, tak určite budem
žiadať adekvátnu náhradu. Samo je
však ešte stále hráčom Slovana!

~     ~     ~
Slovanisti sa po krátkom sústredení v
Rajeckých Tepliciach pripravovali do-
ma, v sobotu 26. januára však už odlie-
tajú na prípravu do Turecka, kde by sa
mali stretnúť s veľmi atraktívnymi sú-
permi (Ruchom Chorzów, Sturmom
Graz, OFK Belehrad, Viktoriou Plzeň,
Saturnom Moskovská oblasť). Dva
týždne pred ligou sa ešte vyberú do
Chorvátska, kde sa doťahujú posledné
zápasy s domácimi prvoligistami. 

Zhováral sa Michal Minďaš
FOTO - TASR
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Koncertný

koniec januára

v Redute
HUDBA
Na záver januára pripravila Slovens-
ká filharmónia v Redute tri význam-
né koncerty z rôznych žánrov vážnej
hudby. 
Členovia SKO Bohdana Warchala s
umeleckým vedúcim Ewaldom Dane-
lom uvedú v bratislavskej Redute spo-
mienkový koncert Hommage á Boh-
dan Warchal. Koncert sa uskutoční v
Koncertnej sieni SF 27. januára o
18.00 h. Zaznie tu prierez skladieb
autorov rôznych národností a období -
od baroka až po 20. storočie. Sólistom
slávnostného koncertu bude 1. hobojis-
ta Slovenskej filharmónie Igor Fabera. 
Slovenská filharmónia v spolupráci so
Slovenskou národnou galériou uvádza
už druhú sezónu koncertný cyklus
Hudba a obrazy. Úvodný koncert 59.
koncertnej sezóny bude mať svoju pre-
miéru 29. januára o 19.00 h. V interpre-
tácii poľského Klavírneho dua - J. Do-
manska a A. Tatarski - zaznejú diela
významného poľského skladateľa a
klaviristu Karola Szymanowského.
Vystavené bude dielo predstaviteľa
košickej avantgardy Antona Jasuscha.
Slovenská filharmónia a Slovenský fil-
harmonický zbor sa posledné januáro-
vé dni predstavia pod taktovkou býva-
lého šéfdirigenta Českej filharmónie
Zdeňka Mácala. Koncerty sa konajú v
stredu a vo štvrtok 30. a 31. januára o
19.00 h v Koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie. (dš)

Kubánska hudba 

na Pasienkoch
HUDBA
Z kubánskej hudby sa stáva v
poslednom čase fenomén, ktorý
zachvátil už aj Slovensko. Najnovšie
si môžete vypočuť LIVE koncert
Buena Vista - The Havana Lounge. 
Od roku 1930 bola Buena Vista syno-
nymom pre kubánsku hudobnú tradí-
ciu, prináša náhľad širokej škály tradič-
ných štýlov „Son“. 
Havana Lounge je zoskupenie najväč-
ších hviezd havanskej tradičnej hudob-
nej scény. Môžete sa o tom presvedčiť
na koncerte v Športovej hale na Pasien-
koch 4. februára o 19.00 h. (dš)

Sahara

v bratislavskej

Dúbravke
VÝSTAVA
V Dome kultúry v Dúbravke na Sa-
ratovskej 2/A si do konca januára
môžete pozrieť fotograficky zdoku-
mentovaný zážitok cestovateľov a
reportérov z veľkej off-roadovej vý-
pravy na minuloročnej rely Buda-
pešť-Bamako.
Táto rely sa skončila nielen víťazstvom
slovenskej posádky, ale aj dokumentár-
nym filmom reportéra Rasťa Ekkerta a
výstavou fotografií z Afriky.
„Cieľom off-roadových pretekov, ktoré
sú  paralelou  rely Dakar, bolo africké
Mali. Zo Slovenska sme išli dvoma
autami, jedno z nich s manželmi Ullri-
chovcami súťaž vyhralo. Domov sme
sa vracali cez Niger, Alžírsko, Tunisko
a na našej niekoľkotisícovej púti sme sa
rozhodli prejsť cez Saharu. Nádherné
východy i západy slnka, zlatohnedé
pieskové duny po okrajoch skalnatej
púšte, hrdí Tuarégovia, biedne prístre-
šky vzdialené stovky kilometrov od se-
ba, osamotení pešiaci v púšti a mnohé
ďalšie zážitky, ktoré som  zachytával na
fotografie, som sa rozhodol ukázať aj
doma v Bratislave“, hovorí cestovateľ
Tomáš Turanský, ktorý tvoril posádku
jedného z dvoch áut.
Keďže bratislavských off-roadistov
sprevádzal aj Rasťo Ekkert, vernisáž
výstavy s názvom Naprieč Afrikou,
ktorú si môžete pozrieť do konca janu-
ára v kultúrnom dome v Dúbravke, bo-
la obohatená o jeho prítomnosť i roz-
právanie. Maja Ilkovičová

Ilustrácie

D. Ursinyho

v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy Pálffyho
paláci na Panskej ulici 19 vystavuje
svoje práce Dávid Ursiny (1978). 
Ide o prvú širšiu prezentáciu talentova-
ného ilustrátora absolventa VŠVU v
Bratislave, oddelenia ilustrácie a kniž-
nej tvorby (2004, prof. Dušan Kállay).
Svet rozprávok a starozákonných prí-
behov je v podaní Ursinyho bohatý na
tvaroslovie a dotvorený. Autor rešpek-
tuje úskalia ilustrátorského „remesla“
a svojimi prácami dokazuje, že je
dôležité zotrvať v pozícii tvorby - nie
ilustrovania. Výstava potrvá do 17.
februára. (dš)

V historickej budove SND krotia zlú ženu
DIVADLO
V časoch feministických atakov, ape-
lov a výzev na dôstojnejšie spolužitie
dvoch pohlaví v prospech žien, pri-
náša Činohra Slovenského národné-
ho divadla na scénu jednu z najzná-
mejších komédií Wiliama Shakes-
peara Skrotenie zlej ženy.
A aj keď záverečné pokorné slová spup-
nej Kataríny, ktoré adresuje svojmu
manželovi, môžu zdanlivo budiť dojem,
že čertica bola skrotená, domnievam sa,
že feministky sa môžu tešiť. Či nie je
zdanlivý ústup len dobrým a funkčným
ťahom na márnomyseľnosť opačného
pohlavia? Či nie je ochota Kataríny
tvrdiť, že slnko je len rozžiareným
mesiacom, ďalším šikovným, zdanlivo
poddajným gestom, ktoré ju však
konečne privedie k teplému teľaciemu

stehnu? Nehovorí celá hra v prospech
žien, aj keď už samotný jej názov
vyznieva naopak? Rozhodnite sami.
V réžii Petra Mikulíka v preklade
Ľubomíra Feldeka prináša Činohra
SND na scénu aktuálnu tému v ľah-
kom, sviežom spracovaní so scénou a
kostýmami Alexandry Gruskovej, ktoré
navádzajú aj umocňujú celkový pôvab
vytvorenej inscenácie. S hudbou Petra
Mankoveckého prichádzajú na scénu
herci SND, v hlavnej úlohe Kataríny
rozkošná Diana Mórová, ktorá vie svoj
hlas i gesto posadiť do najvyšších
výšok hašterivej ženy, ale aj „klesnúť
na duchu“ a tlmeným, skromným a
jemným tónom požiadať manžela, aby
sa k nej blahosklonne znížil.
Inscenácia prevedie diváka všetkými
peripetiami osudu hádavej Shakespea-

rovej hrdinky bez toho, aby zostal
zneistený vývojom deja. Tomáš Maš-
talír ako Katarínin milenec Petruccio
rozohráva so svojou milenkou hru
lásky presvedčivo vo všetkých jej
fázach - erotickej, verbálnej i spolo-
čenskej. Komédia Williama Shake-
speara Skrotenie zlej ženy je prvou
premiérou činohry národného divadla
v historickej budove SND po takmer
štvrťstoročí.
Okrem Diany Mórovej a Tomáša Maš-
talíra sa v hlavných úlohách predsta-
via: František Kovár, Leopold Haverl,
Ján Koleník, Dušan Tarageľ, Ondrej
Kovaľ, Branislav Bystriansky, Oldo
Hlaváček, Peter Mankovecký, Peter
Trník, Alexander Bárta, poslucháčky
VŠMU Petra Humeňanská a Andrea
Sabová a ďalší. Dáša Šebanová

Zuzana Kronerová ako Zlomatka
DIVADLO
Matka a zlo tvoria zdanlivo dispro-
porčné zložky jednej osobnosti. V
Divadle Astorka premiérovali hru
talianskeho dramatika Maria Gelar-
diho Zlomatka.
Aj keď sa do centra pozornosti opráv-
nene kladie herecký výkon a osobnosť
Zuzany Kronerovej ako nositeľky po-
solstva matkinho dobrého srdca, nemô-
žeme zabúdať na úlohu jej syna Diega,
ktorého stvárnil Juraj Hrčka. Autor hry,
taliansky dramatik Mario Gelardi, zvo-
lil za tému disharmónie, neporozume-

nia a zlorečenia námet nedorozumenia
medzi homosexuálnym synom a pru-
dérnou matkou.
Syn matky Anny, zvaný Diego, sa vše-
možne snaží prestrihnúť pupočnú
šnúru a nadobudnúť slobodu vlastného
rozhodovania a cítenia, čo sa mu však
v daných reáliách vôbec nedarí. Pozri-
me sa na to optimisticky. Kašľať na
matku, ktorá nie je schopná akceptovať
jeho sexuálne zameranie.
Pozrime sa na to však realisticky. Tá
matka platí jeho účty za internát, aj za
noci, ktoré prespí aj premiluje so svo-

jím priateľom. Z jej pohľadu sa nemô-
žeme čudovať, že priateľa, ktorého
obviňuje z homosexuality svojho syna,
nakoniec zlikviduje. 
Hra poskytuje množstvo námetov na
premýšľanie a bezbrehý priestor na
majstrovské herectvo zrelej ženy a he-
rečky Zuzany Kronerovej.
Mario Gelardi, najlepší súčasný dra-
matik južného Talianska, ponúka vo
svojej hre nečakaný a až šokujúci
pohľad na to, kam až môže siahať sila
materskej lásky a hĺbka našich pred-
sudkov. Dáša Šebanová

Hlavnú úlohu neskrotnej Kataríny stvárňuje rozkošná Diana Mórová. FOTO - Filip Vančo

www.RezidenciaKaskady.sk
Kvalitné a tiché bývanie v atraktívnom dome

www.otyk.sk 02/60 20 10 21-3   0903755 761-3

PREDAJCA A DODÁVATEĽ STAVBY DEVELOPER

91 bytov v Karlovej Vsi

na Kresánkovej ulici

nový park priamo za domom

každý byt s balkónom

alebo terasou

parkovanie v podzemných 

garážach
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SOBOTA 26. januára
� 17.00 - P. I. Čajkovskij, M. Petipa: Spiaca
krásavica, nová budova, Sála opery a baletu
� 19.00 - Viliam Klimáček: Hypermarket,
činohra, nová budova, Sála činohry, derniéra

NEDEĽA 27. januára
� 19.00 - Pierre de Marivaux: Stratégie a
rozmary, činohra, historická budova

PONDELOK 28. januára
� 19.00 - Giacomo Puccini: Turandot,
opera, nová budova, Sála opery a baletu

UTOROK 29. januára
� 19.00 - Gaetano Donizetti: Lucia di
Lammermoor, opera, historická budova
� 19.00 - John Steinbeck: O myšiach a
ľuďoch, nová budova, Sála činohry, derniéra
�19.00 - I. Ambjornsen, A. Hellstenius, P.
Nass: Chvála bláznovstva alebo Elling a
Kjell Bjarne, činohra, nová budova, Štúdio

STREDA 30. januára
� 11.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek, A. Popo-
vič: Popolvár,balet, nová budova, Sála opery
a baletu
� 19.00 - Neil LaBute: Vykúpenie, čino-
hra, nová budova, Štúdio
� 19.00 - Edmond Rostand: Cyrano z
Bergeracu, činohra, historická budova

ŠTVRTOK 31. januára
� 19.00 - Jozef Gregor Tajovský: Ženský
zákon, činohra, nová budova, Sála činohry 
� 19.00 - Leonid Andrejev: Katarína, či-
nohra, nová budova, Štúdio, derniéra
� 19.00 - Giuseppe Verdi: La Traviata,
opera, nová budova, Sála opery a baletu

PIATOK 1. februára
� 11.00 - Tibor Frešo: Martin a slnko,
opera, historická budova
� 19.00 - A. Glazunov, P. I. Čajkovskij, J.
Chang, G. Balanchine: Grand pas classi-
que z baletu Raymonda, Serenáda, balet,
historická budova
� 19.00 - Táňa Kusá: S mamou, činohra,
nová budova, Štúdio
� 19.00 - Georges Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, činohra, nová budova, Sála
činohry Zmena programu vyhradená.

PREDAJ VSTUPENIEK: www.snd.sk
nová budova SND, z Olejkárskej ulice
historická budova SND, z Jesenského ulice

E Výnimočne dobrá káva + čerstvý, chrumkavý croissant

E Široká škála doplnkov z kolekcie Mercedes-Benz

E Bezplatné pripojenie k internetu, Wifi

E Možnosť dohodnúť predvádzaciu jazdu s mercedesom

E Zaujímavé zľavy  pre držiteľov MercedesCard a majiteľov  
 kľúčov od vozidla mercedes

Pri platbe s MercedesCard                        máte nárok na zľavy v Mercedes Café 30 % a v Collection Shope 7 %. Majitelia kľúčov od vozidla mercedes                     majú zľavu v Mercedes Café 10 %.

Nájdete nás na Rigeleho 1 v Bratislave (v blízkosti hotelov Danube a Devín)
Otváracie hodiny Collection Shop: po - pia: od 900 do 2000 hod., so - ne: od 1000 do 1800 hod.
 Sushi Bar & Restaurant: po - pia: od 900 do 2400 hod., so - ne: od 1100 do 2400 hod.
  Business raňajky: pondelok - piatok od 900 do 1000 hod. 

 Rezervácie a objednávky: 0910 222 000

 Raňajky v Mercedes Café!
Café • Collection Shop • Sushi Bar & Restaurant

PIATOK 25. januára
� 19.00 - Salón U Liszta, Balans na
výslní, Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Music Club, The Experience,
Benefit, koncert, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astroka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Genet: Slúžky, Divadlo a.ha,
Školská 14

SOBOTA 26. januára
� 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 17.00 - Račianska - Žilina, Extraliga
volejbalistiek, SOU Obchodné
� 17.00 - Slovan - Kežmarok, hokejová
Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 18.00 - VKP- HotWolleys Viedeň, Stre-
doeurópska liga volejbalistov, PKO
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelný
klub Trezor, Námestie SNP 33
� 20.00 - Sax ´n´Jay, koncert, tanečná
hudba, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

NEDEĽA 27. januára
� 10.00 a 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba
a štyridsať zbojníkov,bábkový muzikál, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 10.30 - Kukulík, Bábkové divadlo spod
Spišského hradu, DK Dúbravka, Saratovská 2
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Indiánska
rozprávka, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - D. Hevier: Hugo, Frigo, bublina,
Divadlo Ludus, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 16.00 - Momentum musicum, komorný
koncert, CC centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - J. Kapšo: Nový Zéland, Horáreň
Horský park, Lesná 1
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

PONDELOK 28. januára
� 10.00 - P. Kuba, J. Letenay Ľ. Jariab-
ka: (Ne)mám rád, Divadlo Ludus, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Mafiánske historky alebo Maf-
story, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - A. Grusková: Päť chodov pre
dvoch alebo ochutnávka vášne a noblesy,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - A. Procházka: Věrní abonenti,
divadelné predstavenie v podaní českých her-
cov, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - High Life, muzikálová šou, Teát-
ro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 29. januára
� 9.00 - P. Kuba, J. Letenay Ľ. Jariabka:
(Ne)mám rád,Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Shirley Valentine, (Divadlo Černá
labuť), - one-woman show Zuzany Kronero-
vej, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
dr. Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33 
� 19.00 - C. McPherson: Rum a vodka,
Divadlo Kontra, premiéra, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12

STREDA 30. januára
� 10.00 a 14.00- Ču Čin Čau alebo Ali Baba
a štyridsať zbojníkov, bábkový muzikál, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - J. Záborský& comp.: Na ...
Dva dni v Chujave, Divadlo Ludus, Malá
sála PKO
� 16.00 - Pútnická svätá omša, kostol sv.
kríža, Podunajské Biskupice
� 19.00 - (Ne)pripravení, herecké improvi-
zácie, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33 

� 19.00 - U. Kovalyk: Oktagon, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Hana Zagorová, koncert, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

ŠTVRTOK 31. januára
� 18.00 - Psychoanalýza pre rodičov ma-
lých detí, diskutujú PhDr. Jana Štúrová, psy-
chologička, Primaciálny palác, miestnosť č. 5
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Naďa Urbánková a skupina
Bokomara, koncert, 7. ročník projektu Folk
country sála alebo koncerty na vaše želanie,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - H. Naglik: Jurgova Hana, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Nebyla to pátá, ale devátá, ko-
média, Pražské divadlo, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1

� 20.00 - Jánošík a LaPuPu, čaro nemého
filmu umocnené živou hudbou, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 1. februára
� 18.00 - Slovan - Zvolen, hokejová Extra-
liga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - Dezorientálny večer, koncert
moderného balkánskeho folklóru, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Hu-
sák, Väzeň prezidentov, prezident väz-
nov, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.00 - I. Holub: Anjel alebo Pravda o
nás?, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - K. Lungn: Katarína Veľká, Di-
vadlo jedného herca, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12
� 19.00 - Šialené nožničky, krimi komédia,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20

SOBOTA 2. februára
� 14.30 - W. Shakespeare: Búrka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Kysucký fašiangový ples, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Dúbravský fašiangový ples, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Šialené nožničky, krimi komédia,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20

NEDEĽA 3. februára
� 10.00 a 14.30 - W. Shakespeare: Búrka,
pre deti od 7 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávkový bicykel, účinkuje:
Bábkové divadlo spod Spišského hradu,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Mama
kúp mi psíka - Divadlo Strigy, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.30 - Nedeľné matiné, Radoslav Šaši-
na, kontrabas, Dana Šašinová-Satury, klavír,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske ná-
mestie 11,
� 16.00 - J. Prážmari: Najstaršia rozpráv-
ka, klauniáda s bábkami a pesničkami pre
deti od 6 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - R. Clark a S. Bobrick: Norman,
si to ty?, divadelná komédia, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Obrázky zo Slovenska - SĽUK,
tanečné divadlo, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie 20
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

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

vyjdú o týždeň
31. januára 2008


