
O zriadení samostatnej rímskokato-
líckej metropolitnej arcidiecézy v
Bratislave sme sa pozhovárali s
novým bratislavským metropolit-
ným arcibiskupom Stanislavom
ZVOLENSKÝM.
- Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy
a jej povýšenie na úroveň metropolit-
ného sídla je prejavom dozrievania a
zdokonaľovania vnútornej štruktúry
katolíckej cirkvi a je tiež prejavom
ocenenia osobitného postavenia me-
sta Bratislavy ako hlavného mesta
Slovenskej republiky. Je zavŕšením
úsilia vytvoriť na západnom Sloven-
sku arcidiecézu so sídlom v hlavnom
meste krajiny, ktoré má svoj počiatok
už v prvom období po vzniku Česko-
slovenskej republiky v roku 1918.
Pre mnohé závažné historické okol-
nosti prišlo k tomu až teraz. Je
potvrdením kresťanských koreňov

obyvateľov tohto územia od najstar-
ších čias.
Na čo sa chcete sústrediť v počiatoč-
nom období svojho pôsobenia?
- V počiatočnom období sa budem
musieť spolu so spolupracovníkmi
venovať zriadeniu funkčného ordina-
riátu a súčasne sa chcem v prvom
období venovať kňazom, aby som ich
čo najlepšie spoznal. Prvé obdobie
bude časom aj vlastného „sebapozná-
vania“, budeme poznávať a uvedomo-
vať si novú vlastnú totožnosť v oblasti
náboženského života ako nového cir-
kevného subjektu. Prvé obdobie je spo-
jené s poznávaním situácie, v ktorej sa
nachádzajú kňazi a veriaci. Z poznania
stavu je možné potom vychádzať pri
ďalších aktivitách. 

Bratislava bola vždy multietnickým,
multikultúrnym a multireligióznym
mestom. Ako zohľadníte túto sku-
točnosť vo vašom pôsobení?
- Snahou o rešpekt a citlivý prístup
voči každému človeku, aby národnosť,
kultúrny stav alebo náboženská prí-
slušnosť neprekážali snahe o spoločné
dobro. Odlišnosti medzi ľuďmi priná-
šajú šancu na vzájomné obohatenie,
ale aj riziko konfliktov. Je úlohou všet-
kých veriacich, aby v sebe posilňovali
úctu k iným, aby v nich videli príleži-
tosť na obohatenie, ale zároveň, aby si
strážili vlastnú totožnosť a aby si ju v
prípade potreby aj bránili primeranými
prostriedkami. 
Kde bude sídliť arcibiskupský úrad?
- Arcibiskupský úrad bude sídliť na
Špitálskej ulici v budove pri Kostole
sv. Ladislava.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Tento rok sme

zaregistrovali 59

bratislavských

plesov a bálov
BRATISLAVA
Napriek tomu, že fašiangy sa skončili
Popolcovou stredou už 6. februára,
tohtoročnú plesovú sezónu niektorí
organizátori poriadne natiahli.
Posledné bratislavské plesy boli totiž
uplynulý víkend, keď plesali plavci
Orca klubu, skauti, karatisti, jazdci
na koňoch a zaľúbenci na račianskom
Valentínskom plese.
Do zoznamu bratislavských plesov a
bálov, ktorí vznikol na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk je tento rok
59 plesov, čo je o tri menej ako bolo
zaregistrovaných vlani.
Tých tohtoročných plesov a bálov však
napriek kratším fašiangom bolo viac.
Nie všetky plesy sme však stihli zaregis-
trovať, mnohé boli pre uzavretú spoloč-
nosť a tak ich organizátori nemali
záujem propagovať takýto ples či bál.
O bratislavské plesy však bol opäť mi-
moriadny záujem, podstránku Plesová
sezóna 2008 navštívilo za šesť týždňov
5175 unikátnych návštevníkov, celkový
počet dosiahol  32 634.
Veríme, že náš internetový prehľad
pomohol všetkým plesuchtivým Brati-
slavčanom zorientovať sa v tohtoročnej
plesovej sezóne a nájsť si ten svoj ples
alebo bál. (red)

Odporúčajú

vyhlásiť PKO za

pamätihodnosť
STARÉ MESTO
Pamiatkový úrad Slovenskej repu-
bliky odporúča bratislavskému ma-
gistrátu, aby vyhlásil objekt Parku
kultúry a oddychu (PKO) za pamä-
tihodnosť hlavného mesta.
Podľa vedúceho pracovníka Pamiatko-
vého úradu Ľuboslava Škovieru ide o
typickú budovu spätú s históriou Bra-
tislavy. Nevie si predstaviť, čo iné by
sa malo zapísať ako pamätihodnosť
mesta, ak nie PKO.
Tento rok začnú pamiatkari vyberať
objekty z 50. a 60. rokov 20. storočia,
vhodné na vyhlásenie za kultúrnu
pamiatku. „Ja neviem posúdiť, či by sa
tam PKO dostal, alebo nedostal,“ uvie-
dol Ľ. Škoviera. Podľa neho súčasný
stav by mohlo zmeniť len bratislavské
mestské zastupiteľstvo.
Na budovy PKO je vydané platné
búracie povolenie a podľa mesta návrh
na vyhlásenie PKO za pamiatku prišiel
neskoro. Mesto je povinné ochrániť
cenné vitráže a sochy. V súčasnosti
rokuje s investorom, aby ich projek-
tanti zahrnuli do objektov budúcej
zástavby nábrežia. (rob) 

Dopravný

podnik si

chce prenajať

autobusy MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik si chce v najbliž-
šom období prenajať približne dvad-
sať nízko podlažných dvanásťme-
trových autobusov pre potreby mest-
skej hromadnej dopravy. Kvôli tomu
nedávno vypísal verejnú súťaž.
Bratislavský dopravca chce akútny
nedostatok autobusov riešiť aj prenáj-
mom autobusov na stlačený zemný
plyn na obdobie ôsmich rokov. Za toto
obdobie za ne zaplatí približne 170
miliónov korún s tým, že zákazka je
postavená tak, aby bolo možné pribrať
ešte ďalších  desať autobusov.
Verejná súťaž na predkladanie ponúk
potrvá do 23. apríla a hlavným krité-
riom je najnižšia cenová ponuka.
Podľa informácií z dopravného podni-
ku je dlhodobý prenájom finančne
výhodný. Oproti kúpe dopravca v
tomto prípade zaplatí len malú časť
nákladov a autobusy má okamžite k
dispozícii.
„Platíme za autobus, nemáme starosti s
údržbou, so zabezpečením prevádzky a
platíme len za to, čo autobus reálne
najazdí,“ uviedol predseda predstaven-
stva dopravcu Branislav Zahradník. Po
ôsmich rokoch je podľa neho vozidlá
možné odkúpiť za zostatkovú cenu,
podľa toho, koľko budú mať najazde-
ných kilometrov.
V prípade, že ekonomická situácia
podniku bude dobrá, dopravca nebude
odkázaný na prevádzkovanie autobu-
sov starších ako osem rokov.
Prenajaté autobusy by čiastočne nahra-
dili staršie a opotrebované Tambusy,
alebo aj Karosy, napríklad na linke
číslo 32 na trase Dlhé diely - Hlavná
stanica. V súčasnosti jazdí v Bratislave
približne 40 Tambusov starších ako
desať rokov.   
Ďalšiu verejnú súťaž, tentoraz medzi-
národnú, vypíše dopravný podnik v
apríli tohto roka na nákup nových níz-
kopodlažných autobusov. 
Prioritou DPB sú veľkokapacitné kĺbo-
vé vozidlá. Otázky týkajúce sa ďalšie-
ho vybavenia a komfortu vozidla
nechce spoločnosť zatiaľ špecifikovať.
Uvedomuje si však, že celosvetovým
trendom sú nízkopodlažné vozidlá.
Dopravca zároveň vie aj to, že kvalita
ciest v Bratislave nie je ideálna na to,
aby mohli byť spoľahlivo nasadené do
prevádzky.
Bratislavský dopravný podnik prevádz-
kuje približne 450 autobusov rôznych
typov. Nízkopodlažných autobusov je
45 a priemerný vek vozidiel je asi 12
rokov. Na bratislavských cestách pre-
mávajú Solarisy, SOR BN 9,5, rôzne
modely Ikarusov, Tambus, Karosa, ale
aj značka Mercedes. (rob) 
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STARÉ MESTO
Nezvyčajnému šikmému parkova-
niu pri fasádach domov na Panen-
skej ulici by mal byť onedlho koniec.
V súvislosti s dokončením staveb-
ných prác na výstavbe objektu Asto-
ria Palace tu má dôjsť aj k zmene
organizácie parkovania.
Podľa vyjadrenia z Miestneho úradu
Staré Mesto parkovaním priamo pri
fasáde domov je znemožnený pohyb
chodcov na jednej strane tejto ulice, a
to od Štetinovej smerom k Suchému
mýtu (v určitej časti ulice sa parkuje
dokonca na oboch stranách komuniká-
cie). Pôvodne sa na tomto úseku parko-
valo len na pravej strane ulice. Od

chvíle, keď sa začala stavať Astoria
Palace, autá začali parkovať šikmo  - a
priamo až pri fasáde domov. Mestská
časť to tolerovala vzhľadom na staveb-
ný ruch a priechodnosť komunikácie. 
V najbližších dňoch sa má dopravná
situácia na Panenskej ulici zmeniť a
parkovanie má byť organizované tak,
aby autá neprekážali chodcom v chôdzi
po riadnom chodníku. 
Ani parkovanie na začiatku historickej
Lýcejnej ulici nie je ideálne. Na ulici,
ktorá spája Panenskú a Konventnú
ulicu, by si mala mestská časť i mest-
ská polícia všimnúť problémové par-
kovanie automobilov na jej začiatku, v
smere od Konventnej. Dopravnú znač-

ku by mal správca komunikácie posu-
núť na úplný začiatok ulice tak, aby na
nej vodiči nemohli parkovať, pretože
ich autá môžu v konečnom dôsledku
zabrániť prípadnému vjazdu hasičov či
záchranárov.
Problém nedovoleného parkovania sa
v centre mesta i na staromestských
uličkách stáva zo dňa na deň kritickej-
ším. Na mnohých uliciach sa parkuje
na chodníkoch už bežne, čo chodcov
núti ísť neraz priamo po komunikácii.
Takouto problémovou ulicou je naprí-
klad Zochova ulica, ale aj mnohé ďal-
šie. Riešením je osadenie stĺpikov
alebo zábran pozdĺž celého chodníka,
teda fyzická prekážka. (rob)

Parkovanie na Panenskej ulici sa zmení
Chodník na jednej strane Panenskej ulice je beznádejne nepriechodný - je tu parkovisko. FOTO - Oto Limpus

Arcidiecéza zdôrazňuje význam mesta
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O prospešnosti 
niektorých 
ochorení
Dovoľte mi také maličké variácie na
jedno úslovie: Všetko zlé je na niečo
dobré. Kto má oči, trošku súdnosti a
kvapku svedomia, vie, že to platí. A že
to je osožné.
Napríklad internetové diskusie. Nemu-
síte sa tam podpísať pravým menom.
To sa napokon niekedy aj dá vystopo-
vať, ale na diskusnú tribúnu môžete
vystúpiť s prezývkou, za ktorou môžete
schovať čokoľvek, tvrdiť čokoľvek,
nadávať komukoľvek.
Spočiatku sa mi ten systém nepozdával.
Roky novinárskej praxe ma naučili
podpisovať sa vlastným menom a nie
napríklad prezývkou Moredcai el
Sahara a preto som mal za nespravod-
livé, že chodím s vlastnou kožou na trh,
kým iní si zapnú počítač a vynadajú
beztrestne z úkrytu komu len chcú a
ako len chcú. 
Potom som si však uvedomil, že na
debate je najkrajšie to, ak vidím s kým
debatujem a ostatní vidia mňa, vystre-
ľovanie slovíčok a názorov z hustého
tŕnia nie je diskusiou, len pľutím.
Napriek tomu má svoju dobrú stránku.
Z ilegality sem doletia myšlienky, o kto-
rých by sme inak nevedeli. A to nás
posúva ďalej rovnako ako akceptácia
múdreho názoru niekoho iného v otvo-
renej debate.
Nedávno mi nejaký Jobo z tŕnia diag-
nostikoval psychickú poruchu, posadnu-
tosť, obsesiu. Neviem, či Jobo je lekár,
ba priamo psychiater, jednoducho zistil
a oznámil, že som posadnutý a posadnu-
to kritizujem policajtov, ktorí žiadne
chyby nerobia. Jobo urobil dobre stov-
kám ľudí, ktorí denne vidia nediscipli-
novaných policajtov, už mi mnohí telefo-
novali, ako ich to pobavilo.
Napokon to meno. Jobo. Jobovka. Zlá
zvesť. Napríklad, že zbabelosť a hlú-
posť žijú. S tým ide dobrá zvesť, že
právna spoločnosť je síce zatiaľ iba
sen, ale môže byť aj viac. Ale tiež stačí
v tom mene zmeniť jediné písmeno a
máte dobrú správu ďalšiu - viete, s kým
hovoríte. Gustav Bartovic

Začiatok zmien pripomenie nový

pamätník pred kostolom Notre Dome
STARÉ MESTO
Sviečková manifestácia z 25. marca
1988 sa vo všeobecnosti pokladá za
začiatok spoločenského pohybu,
ktorý vyvrcholil v Československu
novembrovými udalosťami o rok a
pol neskôr.
Brutálny zákrok komunistickej polície
a ďalších ozbrojených zložiek proti
pokojne demonštrujúcim veriacim
podnietil na odpor proti režimu aj ľudí
cirkevne vlažných a preto sa aj začia-
tok novembrových udalostí v Bratisla-
ve niesol v znamení dvoch motívov.
Prvým bol útok polície z marca 1988 v
tomto meste, druhým demonštrácie
pražských študentov a intelektuálov.
Občianske združenie Hlbiny sa rozhod-
lo uvítať dvadsiate výročie tejto udalos-
ti inštaláciou nového pamätníka na uda-
losť. Bude stáť v priestore, kde už jeden
stál - ten však svojím poňatím celkom
nevyhovoval rozmeru a cieľu udalosti. 
S tým požiadalo OZ Hlbiny stavebný
úrad o súhlas na umiestnenie nového
pamätníka sviečkovej manifestácie.
Rehoľa Notre Dame ochotne poskytla
miesto. Treba zdôrazniť, že pamätník
patrí práve sem, na rehoľnú pôdu, kam
sa stiahli v marci 1988 veriaci a nie
pred vchodom do hotela Carlton, ako
sa uvádza na mramorovej obrube fon-
tány, ktorú pred hotelom dal osadiť

jeho majiteľ. Je to veľký paradox - pre-
tože dôstojníci polície, Štátnej bezpeč-
nosti a pracovníci ústredia komunistic-
kej strany práve z hotela riadili akcie
proti občanom. A policajné útoky sa
nezastavili ani pred rehoľnou pôdou.
Ako nás informovala predsedníčka
Občianskeho združenia Hlbiny Gabrie-
la Smolíková, združenie vypísalo na
pamätník súťaž, v ktorej posudzovali
päť návrhov. Zvíťazila idea mramoro-
vej pologule umiestnenej v symbolic-
kom trojuholníku, z ktorej mieria sve-
telné lúče do neba a na jej okraji je

nápis pripomínajúci sviečkovú mani-
festáciu. Autor víťazného návrhu P.
Kovačovský zároveň zodpovedá za
jeho realizáciu. Základ pamätníka dnes
už stojí, kameň osadia tesne pred výro-
čím. OZ Hlbiny uskutočňuje celú akcie
výlučne s podporou sponzorov.
OZ Hlbiny podporuje predovšetkým
umelecké aktivity a vydávanie domá-
cej literatúry z odboru umenia, spolo-
čenských a umeleckých vied a filozo-
fie. Podporuje tak tradičné kresťanské
a kultúrne hodnoty. Gustav Bartovic

VIZUALIZÁCIA - OZ Hlbiny

STARÉ MESTO
O koncepcii parkovacej politiky v
Starom Meste sa ešte len diskutuje,
jej základom však bude vyššia ústre-
tovosť k potrebám obyvateľov i náv-
števníkov centra.
Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky
dopravnej komisie staromestskej samo-
správy Jany Špankovej (SDKÚ-DS):
„Chceme parkovacie boxy bez stĺpikov,
základom má byť uprednostnenie par-
kovania pre obyvateľov zóny a zvýše-
nie obrátkovosti parkovacích boxov.“ V
podstate takto komentovala rozhodnu-
tie poslancov miestneho zastupiteľstva

z 12. februára, ktorým prijali nové
všeobecne záväzné nariadenie upravu-
júce podmienky parkovania v centre.
Podľa neho (okrem iného) musia stĺpi-
ky a iné dopravné zariadenie do Silvest-
ra tohto roku zmiznúť.
Mechanické zamykateľné prekážky sú
majetkom nájomcov boxov, boxy však
na základe zmluvy (nevýhodnej pre
mestskú časť) prenajíma Bratislavská
parkovacia služba (BPS). Keďže však
VZN patrí rovnako pre každého - BPS,
ako aj súkromné osoby, musia vlastníci
prekážky odstrániť. Samospráva v
týchto chvíľach diskutuje ešte o tom, na

aké časové rozpätie v rámci pracov-
ných dní budú mať firmy vyhradené
parkovacie miesta. Je však zrejmé, že je
nenáležité, aby na nich nemohol stávať
nik v noci či cez sviatky. Ide o to, aby si
ľudia uvedomili, že ide o parkovacie a
nie garážovacie miesta. „Keď to môže
fungovať vo Viedni, prečo by nemohlo
tu?“ pýta sa J. Španková a dodáva, že to
chce len trochu viac disciplíny od vodi-
čov. Pripúšťa, že tú by mohla stimulo-
vať aj dokonalejšia legislatíva - tá naša
súčasná umožňuje, aby sa majiteľ
vozidla skryl za jeho užívateľa a poku-
tu ťažko vymáhať. (gub)

Viacúčelová hala by mala byť namiesto

Základnej školy na Kalinčiakovej ulici
NOVÉ MESTO
Multifunkčná aréna, ktorú Slovensko
potrebuje v súvislosti s organizova-
ním majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji v roku 2011, by mala vyrásť na
mieste, kde je dnes areál Základnej
školy na Kalinčiakovej ulici.
K tomuto záveru dospela vo štvrtok 21.
februára mestská rada, ktorá zároveň
odporučila mestskému zastupiteľstvu,
aby odsúhlasilo, že na mieste cyklistic-
kého štadióna na Tehelnom poli, kde
pôvodne mala stáť multifunkčná hala,
vznikne nová športová akadémia. Malo
by ísť o základnú školu a gymnázium
so zameraním na šport, ktorej súčasťou
by mal byť aj plavecký bazén, posil-
ňovne a tréningové centrá. Ako nám

povedala hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová, malo by tiež dôjsť k zmene
územného plánu, pokiaľ ide o funkčné
využitie územia v tejto lokalite. Zámer
v tejto podobe podporuje aj starosta
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Richard Frimmel.
Bratislavskí mestskí poslanci 31. januá-
ra rozhodli o návrhu prenájmu pozem-
ku v areáli Tehelného poľa na účely
výstavby novej arény. Budúci dlhodobý
nájom areálu cyklistického štadióna
znie na 50 rokov pre Slovenský zväz
ľadového hokeja (SZĽH) a cena je
1000 korún ročne. V „hre“ pritom už
vtedy boli dve možnosti - buď by sa
hala postavila na mieste dnešného
Národného cyklistického štadióna,

alebo na území, kde je dnes areál
Základnej školy Kalinčiakova, teda na
rohu ulíc Bajkalská a Trnavská, čo by
bolo vhodnejšie aj z hľadiska dopravy. 
Podľa vyjadrenia výkonného riaditeľa
spoločnosti Marketing SZĽH Martina
Rybu by sa s výstavbou multifunkčnej
haly malo začať v priebehu februára až
marca 2009, dokončenie projektu je
naplánované na prelom rokov 2010 a
2011. Podmienkou prenájmu pozemku
na Kalinčiakovej ulici je, aby SZĽH
garantoval výstavbu novej športovej
školy na mieste súčasného Národného
cyklistického štadióna.
Definitívne rozhodnutie by mali prijať
poslanci mestského zastupiteľstva v
marci. (juh)

Pozemky za

novou tržnicou

už predali
NOVÉ MESTO
Celkom bez vzrušenia a vecne
schválilo miestne zastupiteľstvo
Nového Mesta predaj obecnej pôdy
pri novej tržnici, hoci pred pol
rokom pri prvom rokovaní o tejto
transakcii to vyzeralo ako pri pre-
vrate.
Išlo o predaj pozemkov, ktoré mala
dovtedy v prenájme a stavala na nich
nové prevádzky známa bratislavská
firma pôsobiaca v oblasti predaja
mäsa, potravín a pohostinných služieb.
Do priestoru pred tržnicu sa rozhodli
umiestniť tieto prevádzky z viacerých
dôvodov - aj priestorových, aj pre oži-
venie lokality.
Prvýkrát sa predajom tohto pozemku
zaoberalo miestne zastupiteľstvo
začiatkom októbra 2007. Predkladaný
návrh kalkuloval s cenou 3500 Sk za
štvorcový meter, starosta Richard
Frimmel napriek tlaku tento návrh z
rokovania nestiahol. Poslanci za
SDKÚ-DS a KDH však demonštratív-
ne rokovanie opustili, neskôr sa dekla-
rovalo, že to spravili pre nesúhlas s
nízkou cenou.
Z neoficiálnych zdrojov sme sa však
vlani v októbri dozvedeli, že išlo o
neochotu oboch poslaneckých klubov
predať túto plochu tomuto záujemcovi
vôbec. Tento postoj mal mať politické
pozadie priamo v miestnom zastupi-
teľstve. O mesiac neskôr predaj znovu
prišiel na program, vtedy ho však stia-
hol z rokovania prednosta miestneho
úradu Ľudovít Kollárik.
Začiatkom tohto roku predstaviteľka
firmy opäť požiadala o odpredaj spo-
mínaných 1105 štvorcových metrov.
Svoju žiadosť podoprela tým, že
dokončovaný objekt Občerstvenie -
delikatesy má veľmi drahé vnútorné
vybavenie, úver na zariadenie však
musí byť podložený poistkou proti
krádeži a poškodeniu. Takéto poistenie
je však zo strany každej poisťovne
podmienené tým, že žiadateľ má vlast-
nícky list.
Vec samospráva znovu zaradila na
rokovanie, tentoraz s navrhovanou
sumou za štvorcový meter 4500 Sk.
Oba kluby však hneď na začiatku
rokovania žiadali zvýšiť cenu za každý
meter o tisíc korún - takto upravený
návrh prešiel bez protestu či akého-
koľvek časového zdržania. Vlastníčka
firmy teda zaplatí po 5500 korún za
1150 predaných metrov, spolu 6,32
milióna korún. (gub)

Ľudia majú prednosť, stĺpikom odzvoní

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
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Raritu predali

ako dožívajúci

sklad
STARÉ MESTO
V znaleckom posudku, ktorý nám
ochotne spoločnosť Ballymore
poskytla, znalec hovorí o budove,
ktorá má za sebou 83 percent život-
nosti, a na základe záväzných tabu-
liek stanovuje jej odhadnú hodnotu.
Nie je to cena, ktorú Ballymore za
budovu zaplatil, to treba zdôrazniť. Je
to cena, ktorá vyjadruje úctu Bratislavy
k jednému z hmotných dokladov o
tom, že Bratislava, aj keď neveľká,
patrila k najdynamickejším mestám
regiónu i Európy. Je to cena neúcty,
lebo v čase predaja tejto budovy nik
nevedel, čo sa predáva a kupuje. Opäť
hovoríme o budove transformátorovej
stanice električky Viedeň - Bratislava.
Znalec nemal informácie o histórii a
vzniku budovy, predpokladá, že ju
postavili okolo roku 1910 ako sklad, po
dôkladnom ocenení všetkých prvkov a
okolností stanovuje jej hodnotu na
jeden milión štyridsaťdvatisíc tristo
korún a dva haliere.
Ako pred pár dňami prisľúbila, tak nám
Patrícia Hradilová, hovorkyňa spoloč-
nosti Ballymore, skutočne aj pomohla
identifikovať budovu a zohnať všetky
dokumenty, ktoré sa k nej viažu. Na
čisto hypotetickú otázku, ako sa spoloč-
nosť zachová, ak by prípadne pamiat-
kari uvažovali o jej vyhlásení za chrá-
nený objekt, odpovedá: „To neviem,
nikto to momentálne nevie. My sme ju
kúpili ako starý sklad s dvoma novšími
prístavbami, o tom, že mala v minulos-
ti nejaké iné technologické určenie,
nám nikto nič nepovedal.“
P. Hradilová dodáva, že aj keď už majú
budovu vo vlastníctve, naďalej ju užíva
v prenájme mesto. To potrvá zrejme
ešte niekoľko rokov, pretože pre túto
zónu prorokovať budúce zámery „je
veľmi predčasné.“ Až v rokoch 2010 -
2013 by sa mali na túto fázu vypracú-
vať štúdie. „Ak sa vynoria nové okol-
nosti, samozrejme, budeme o nich
rokovať,“ konštatuje hovorkyňa.
Faktom však je, že Ballymore bol pri
kúpe objektu uvedený do omylu a
objekt kupoval s tým, že ide len o doží-
vajúci sklad. Bratislava má zrejme
jedinú možnosť dohodnúť sa s novým
vlastníkom, budovu rozobrať a posta-
viť ju v múzeu dopravy ako objekt pre
expozície - trebárs aj mestskej hromad-
nej dopravy. Gustav Bartovic

Pod hradným

areálom bude

parkovisko
STARÉ MESTO
V areáli Bratislavského hradu vznik-
ne v rámci jeho rekonštrukcie pod-
zemná parkovacia garáž pre asi 220
automobilov. Hrad má totiž v bu-
dúcnosti lákať omnoho viac domá-
cich a zahraničných návštevníkov
ako v minulosti.
V rámci projektu obnovy Hradu sa ráta
aj s vytvorením budovy Zimnej jazdiar-
ne, kde majú byť kultúrno-spoločenské
podujatia pre asi 600 divákov. Podzem-
ná garáž má aj kvôli tomu úmyslu zlep-
šiť obmedzenú možnosť bezproblémo-
vo zaparkovať v okolí Palisád a Mudro-
ňovej ulice. Podľa predsedu Národnej
rady SR Pavla Pašku (Smer-SD),
pozemky pred parlamentom patria
mestu, ktoré tam plánuje vybudovať
parčík (trojuholník Mudroňova - Stre-
lecká ulica). Vie aj o možnosti vybudo-
važ podzemné garáže na tomto mieste,
čo by bolo podľa neho komerčnou zále-
žitosťou. Uviedol, že mesto pravdepo-
dobne nemá dostatok peňazí na takúto
náročnú stavbu, ktorá by v prípade
súkromnej investície zrejme zvýšila aj
cenu za parkovanie. Priznal, že nová
podzemná garáž v areáli Hradu nevy-
rieši parkovanie na Hradnom kopci.
Podľa architekta Ivana Masára vybu-
dovanie plánovaného podzemného
parkoviska je poslednou šancou, ako
problém dlhodobo riešiť. V opačnom
prípade by podľa neho nastala v tejto
lokalite z hľadiska dopravy neudrža-
teľná situácia.
Bratislavské noviny priniesli koncom
minulého roku informáciu, na základe
ktorej je vydané povolenie na vytvore-
nie mestského parčíka na súbehu
Mudroňovej a Streleckej ulice naproti
budove NR SR. Nepočíta sa však s
vybudovaním podzemných parkova-
cích garáží, o ktorých sa v minulosti
uvažovalo. Proti ich vzniku protestova-
li nedávno občania, ktorí svojho času
začali organizovať aj petíciu. S garáža-
mi nepočíta ani mesto - ak by sa na
tomto mieste vybudovali podzemné
garáže, už by tu nemohol byť plnohod-
notný park v pravom zmysle tohto
slova. Na streche garáží by totiž mohla
byť nanajvýš doplnková zeleň (tráva,
kríky), nie však plnohodnotné stromy.
Národná rada SR, ktorá pôvodne chce-
la, aby na pozemku vzhľadom na kri-
tický nedostatok parkovacích miest
boli vybudované dvojpodlažné pod-
zemné parkovacie garáže, trvá na tom,
aby sa aspoň zvýšil navrhovaný počet
parkovacích miest na povrchu (ráta sa s
15 miestami na parkovanie).
V súvislosti s plánovanou výstavbou v
tejto lokalite sa miestni obyvatelia obá-
vajú dopravného kolapsu. (rob) 
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Hradný palác uzavrú začiatkom apríla,

čaká ho rekonštrukcia za 2 miliardy
STARÉ MESTO
Kvôli rekonštrukcii bude palác Bra-
tislavského hradu uzatvorený pre
širokú verejnosť pravdepodobne od
začiatku apríla. Obnova paláca by
mala v prípade dostatku peňazí
trvať približne dva až tri roky.
Celkovo by sa mala rekonštrukcia
hradného areálu dokončiť do štyroch
až piatich rokov, pri predpokladaných
nákladoch vo výške 1,5 - 2 miliardy
korún. Na rok 2008 je vyčlenených
takmer 300 miliónov korún. 
Medzi najväčšie novinky po obnove
Hradu má patriť aj sprístupnenie sute-
rénnych priestorov verejnosti, ale aj
ďalších, dosiaľ nevyužívaných miest-
ností. Na druhom poschodí bude hrad-
ná obrazáreň, na treťom expozícia
dejín Slovenska a na štvrtom podlaží
čaká na návštevníkov otvorenie depo-
zitárov zbierok Slovenského národné-
ho múzea.
Vybudovaním nového osobného výťa-
hu bude zabezpečený bezbariérový prí-
stup do celého paláca. Architekti naplá-
novali aj obnovenie historickej fran-
cúzskej záhrady na severnej strane
areálu a zimnej jazdiarne. Záhrada bu-
de obnovená v miernom svahu, takže
bude mať štyri terasy prepojené schod-
mi. Architekti sa budú riadiť podrob-
ným historickým plánom a využité bu-
dú aj analógie z Viedne či neďalekého
Schlosshofu. Parkovacia garáž pod
záhradou sa bude môcť postaviť kvôli
nenáročnosti záhrady na dreviny. Pôjde
o systém uličiek a zelených ornamen-
tálnych plôch so živým plotom a kveti-
nami. Stromoradie bude nasadené
vedľa záhrady. Jazdiareň by mala slú-
žiť ako veľká sála pre kultúrne a spolo-
čenské podujatia s kapacitou pre pri-

bližne 600 divákov. Súčasťou prestav-
by bude aj vybudovanie podzemného
parkoviska pre asi 220 automobilov
pod plochou novej záhrady. Vjazd do
parkoviska by bol zo Zámockej ulice.
Medzi ďalšie novinky bude patriť
napríklad aj obnovenie prezentácie
veľkomoravských nálezov, opevnenia
a vystavenie jazdeckej sochy Svätoplu-
ka. Súčasťou celkovej rekonštrukcie je
aj obnovenie a zatraktívnenie osvetle-
nia celého Bratislavského hradu a časti
opevnenia.
Celú projektovú dokumentáciu na

obnovu objektov pripravuje architekto-
nická kancelária Bouda a Masár, s kto-
rou Kancelária Národnej rady SR ako
správca objektu uzatvorila zákazku v
hodnote takmer 47 miliónov korún na
základe výsledku verejného obstaráva-
nia. Architekti tejto kancelárie sa autor-
sky podieľajú na koncepčnej a projek-
tovej príprave rekonštrukcie Bratislav-
ského hradu od roku 1981. Kancelária
Národnej rady vyhlásila verejné obsta-
rávanie na zhotoviteľa prác, víťaz by
mal byť známy začiatkom marca.(rob)
VIZUALIZÁCIA - AK Bouda a Masár

RAČA
Konflikt nového s pamätihodnosťa-
mi mala v lokalite Východné (ná-
dražie) iný zdroj i iné dôvody a prie-
beh než v centre, výsledkom je azda
práve preto, že pamätihodné sa
zachová a užitočné porastie.
Táto štvrť, donedávna ďaleko za cho-
tárom mesta, nadobúda stále viac na
význame, nestráca však svoj pôvodný
charakter. Vyrástla okolo železničných
zariadení a z nich, bývali a žili tu pre-
dovšetkým železničiari a tak sa vyví-
jala. Keďže nemusela ustupovať mest-
skému urbanizmu, na relatívne zhuste-
nom priestore sa tu koncentrovali
technológie a mimovoľne vznikalo
supermúzeum pod holým nebom, uži-
točné však aj pre aktuálne potreby
spoločnosti. Aj táto atmosféra a tech-
nické možnosti sem priťahovali pria-
teľov železníc, takže Rendez bol
masovo známy skôr v zahraničí ako v
Bratislave - každoročne sa tu konajú
zrazy historických železničných vozi-
diel.

Skrátka bolo dosť dôvodov na to, aby
Pamiatkový úrad Slovenskej republi-
ky predložil Ministerstvu kultúry
(MK) SR vlani v júni návrh na vyhlá-
senie územia za pamiatkovú zónu. Na
území sa nachádzajú obslužné praco-
visko stanice, rušňové depo, opravov-
ňa vozňov, dezinfekčná stanica, admi-
nistratíva, archív, kuchyňa, garáže,
časť koľajiska zriaďovateľskej stani-
ce, ďalej komplex jedno- až trojpo-
schodových obytných budov zorade-
ných pozdĺžne v dvoch radoch na
severnej strane Dopravnej ulice a úze-
mie na južnej strane ulice, ktoré je
dnes zastavané panelovým domom a
objektom bývalej Jednoty.
Kameň úrazu sa vynoril vo februári
tohto roku, keď sa problematika zača-
la verejne prerokovávať. Kdesi sa zro-
dila fáma o znižovaní paneláku o päť
poschodí, iní prichádzali s reálnejšou
informáciou, že ak bude celé územie
pamiatkovou zónou, značne to obme-
dzí modernizáciu bytového fondu.
Verejné zhromaždenie k téme zvolal v

mene ministerstva račiansky miestny
úrad a hnev Rendezanov sa začal
obracať proti nemu. Až na verejnom
zhromaždení si obe strany vzájomne
vysvetlili pojmy, obavy a predstavy.
Zostalo zrejmé, že ochranu bude poží-
vať len depo, jeho technické súčasti a
železničné budovy. Občianska vyba-
venosť a obytné budovy budú mimo.
V tomto duchu aj na februárovom za-
sadaní račianskeho zastupiteľstva
schválili poslanci návrh na vyhlásenie
pamiatkovej zóny Areál rušňového
depa Bratislava - východ. Predklada-
teľka návrhu, prednostka račianskeho
miestneho úradu Dagmar Kramplová
zdôraznila, že kompromisné znenie,
ktoré vylučuje z pamiatkovej zóny
obytné zóny Východného a garáže je
výsledkom diskusie samosprávy s
občanmi: „Ľudia si chcú domy rekon-
štruovať, opraviť a v pamiatkovej zóne
by na to mali dosť obmedzené pod-
mienky. A územie by bolo obmedzené
všeobecne, čo sa týka rozvoja,“ skon-
štatovala. Gustav Bartovic

Na Rendeze zakonzervujú starú krásu, 

nová sa bude ďalej slobodne rozvíjať

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

ÚČTOVNÍCTVO
Spracujem: jednoduché a podvojné
účtovníctvo živnostníkom aj s.r.o.

Mzdy, DPH, ročné uzávierky, 
daňové priznania, aj spätne.

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626

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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Grafitti: Hnutie 

výtvarné či 

vandalské?
LIST ČITATEĽA
Bratislava sa nádherne rozvíja. Zne-
pokojujú má však dva javy - že nám
ubúda zelene, výstavba často ide na
jej úkor, druhým je rozšírený vanda-
lizmus v podobe čarbaníc, kde sa len
pozrieme. 
Hrozný je pohľad na dopravné pro-
striedky doničené a počmárané vandal-
mi. Na to dalo podnet takzvané hnutie
grafitti, ktoré patrí do kategórie hnutí
priečiacich sa spoločenským poriad-
kom, ustáleným morálnym princípom a
harmónii života. Máloktoré kresby
pôsobia esteticky, spravidla je to nekul-
túrne, ohavné a otrasné a - naše mesto
to špatí.
Nie som presvedčený, že toto počínanie
autorov čmáranín duševne uspokojuje,
skôr v tom vidím akési novodobé hr-
dinstvo, novodobú módu, snahu ukázať
sa. Mám však aj pocit, že sa proti van-
dalstvu robí málo, najmä vo výchove
mladých ľudí, v školách na hodinách
etickej a estetickej výchovy, málo po-
zornosti mu venujú médiá, málo sa to
trestá, verejnosť o tom málo vie, kres-
by, čarbanice a iné vandalské diela sa
len zriedka odstraňujú. Očakávame, že
to samo zanikne? Pritom je to vždy
poškodzovanie cudzej veci - buď sú
objekty verejné, štátne, podnikové ale-
bo súkromné. 
Bol som v minulom roku v Krakove, v
našom bývalom družobnom meste.
Mali by sme sa dnes i v tejto problema-
tike čo poučiť. Napríklad, ako si chrá-
niť zeleň. Neexistuje, aby sa v jeho roz-
siahlych parkoch niečo stavalo. Aj tam
sa objavujú kresby či čarbanice, ale nie
v takom množstve a takmer vôbec ich
nenájdete v centre mesta na pamiatko-
vých a cirkevných objektoch. Mesto
totiž vydalo prísnu normu, ktorá poško-
dzovanie pamiatkových objektov tvrdo
trestá a občianstvo sa viac proti týmto
javom búri - a poškodenia sa odstraňu-
jú. Ak prichytí sprejera polícia. od štátu
dostane trest poldruha roka, ak samo-
správa, dajú mu vyčistiť celú ulicu.
Myslím si, že aj u nás treba vyvinúť silné
a sústredené úsilie na odstraňovanie
týchto javov, najmä výchovou, in-
tenzívnou propagáciou ale aj hlbšou
zainteresovanosťou polície, najmä mest-
skej, a vytvorením osobitných nočných
hliadok. Žiada si to prísnejšiu právnu
normu, lepšiu výchovu v školách, zain-
teresovanie firiem. Bude si to vyžadovať
aj vyššie finančné náklady - no ak sa
nájdu prostriedky na rôzne slávnosti,
ohňostroje a iné (nesúdim, aj to treba),
mali by sa nájsť toto.

František Karas, Bratislava

Čudné stavebné

konanie

v Rusovciach 
LIST ČITATEĽA
Ako občan Rusoviec pozorne sledu-
jem dianie okolo seba. Nedá mi ne-
pozastaviť sa nad aroganciou sta-
vebníkov a bezmocnosť úradov. Po-
zorne sledujem špinavé cesty od sta-
vebných áut, o ktorých sa už písalo,
ako aj stavebný ruch vo svojom
okolí.
Približne v novembri minulého roku sa
za Rusovcami v smere na Čunovo zača-
la výstavba inžinierskych sietí pre 29
rodinných domov. Pretože neďaleko
bývam a stavia sa tam aj cez víkendy,
chodím pravidelne okolo a zaujímam sa
o túto stavbu. Hneď na začiatku som
márne hľadal zo zákona povinné ozna-
čenie stavby s menom investora, zhoto-
viteľa a číslom stavebného povolenia.
Neskôr som sa zastavil za robotníkmi a
stavbyvedúcim s otázkou, čo stavajú a
na základe čoho. Odpoveď bola polo-
arogantná, že nič ma do toho a nemajú
sa mi čo spovedať. Upozornil som ich,
že by som ich neotravoval, keby mali
riadne označenú stavbu podľa zákona.
Upozornil som telefonicky Miestny
úrad Rusovce a stavebný úrad. Na
moje prekvapenie mi nikto nevedel
povedať, kedy bolo vydané stavebné
povolenie pre danú stavbu.
Niekedy v januári 2008 investor ozna-
čil stavbu s číslom stavebného povole-
nia z roku 2008. Zasa som sa pýtal, ako
je to možné, keď to už skoro bolo
postavené koncom roka 2007, čo vidia
všetci, ktorí chodia denne okolo. Dote-
raz nemajú podľa vyjadrenia vydané
ďalšie potrebné stavebné povolenia na
komunikácie, plyn, elektriku. To sta-
vebné povolenie vydané v roku 2008,
dávno po postavení, je len na vodu a
kanalizáciu.
Stavebník arogantne stavia ďalej bez
povolení a všetci sa len prizerajú, vráta-
ne úradov. Denne čítam o nepovole-
ných búraniach, nepovolených stav-
bách. Kam to celé speje? Naozaj už
nikto nemusí riadne dodržiavať pravid-
lá a zákony? Myslím si, že zastaviť
konanie takýchto „arogantných zlato-
kopov” sa dá len tlakom verejnosti na
stavebníkov, ako aj úradníkov a upo-
zorňovaním verejnosti na tieto udalosti.
Budem rád, ak o tejto kauze zistíte
viac, lebo ja ako obyčajný občan uro-
biť viac neviem. A budete informovať
verejnosť, ako to celé pokračuje a čo
robia úradníci, preboha, či oni nemajú
oči a uši? Má vôbec niekto snahu o
nastolenie poriadku so stavebníkmi,
ktorí stavajú načierno. A pokojne už
ponúkajú na nete svoje načierno posta-
vene stavby. Roman Polák, Rusovce

V Albere radšej menu, ako špecialitu
Opäť sme sa vrátili do Petržalky,
presnejšie na Bosákovu ulicu, kde
sme v novootvorenom obchodnom
dome s nábytkom objavili Reštaurá-
ciu ALBERO. Stále platí, že v Petr-
žalke je dosť priestoru pre ďalšie reš-
taurácie a kaviarne, táto mestská
časť totiž už dávno nie je bratislavs-
kou nocľahárňou.
Interiér je zariadený jednoducho a vkus-
ne vo farebnej kombinácii hnedej a
oranžovej. Reštaurácia je poschodová,
prízemie patrí nefajčiarom, na poschodí
si prídu na svoje milovníci nikotínu.
Takéto riešenie určite ocenia všetci
nefajčiari, ktorí tu prakticky neprídu do
styku s cigaretovým dymom. Žiaľ, vône
a pachy tunajšej kuchyne mierne preni-
kajú aj do nefajčiarskej časti, čo nemusí
byť každému príjemné.
Reštaurácia Albero si svojich zákazní-
kov za krátky čas už našla - najmä ľudia
pracujúci v okolí sem chodia od 11.30
do 14.00 h na obedové menu za sympa-
tických 98 korún (polievka + hlavné
jedlo). Vybrať si v čase obeda niečo iné
ako denné menu je tu okamžite podozri-
vé, o čom sme sa presvedčili na vlastnej
koži.
Z polievok sme si dali zeleninovú z čer-
venej repy, kapusty, bravčového a hovä-
dzieho mäsa a kyslej smotany známu
ako Boršč(45 Sk) a Špargľovú krémovú
s cesnakovým chlebom (45 Sk). Kým
voči Boršču sme nemali žiadne výhra-
dy, špargľová bola až príliš dohustená a

nebolo to tým, že by v nej bolo priveľa
špargle.
Z teplých predjedál naša voľba padla
na Hubársku pochúťka, čo sú vlastne
restované šampiňóny s cibuľkou, sójo-
vou omáčkou a toastom (70 Sk), a  na
Grilovaný encián ochutený grilovacou
zmesou (89 Sk). V prípade enciánu by
bolo namieste skôr označenie „dochu-
tený“, pretože syr bol až po tepelnej
úprave posypaný zmesou korenia a
soli. Treba dodať, že zbytočne, pretože
vrstva korenia a soli znehodnotila
dobre ugrilovaný syr. Určite by sa k
nemu lepšie hodila napríklad lyžička
brusnicového džemu.
V jedálnom lístku nechýbajú jedlá z
hydiny, rýb, bravčového a hovädzieho
mäsa, cestoviny, zeleninové jedlá a rizo-
tá. Ako špecialitu reštaurácia Albero
ponúka Viedenský teľací rezeň (210
Sk), Srnčie medailóniky so slivkovou
omáčkou (450 Sk), Srnčie medailóniky
s jemnou brusnicovou omáčkou a grilo-
vaným jablkom (450 Sk) a Jahňaciu
kotletu na rošte (490 Sk). Vybrali sme si
Srnčie medailóniky s brusnicami a boli
sme veru sklamaní. Niektoré kúsky
mäsa boli natoľko prepečené, že boli len
ťažko konzumovateľné. Cena 450 Sk za
jedlo je porovnateľná s prvotriednymi
reštauráciami v centre mesta, kvalitou
však zostáva o niekoľko úrovní nižšie.

Pri pohľade na spokojných zákazníkov,
ktorí si dali denné menu, sme oľutovali,
že sme si za cenu špeciality nedali tri
„menučká“ a jedno veľké pivo.
Podobné sklamanie sme zažili pri Kura-
com steaku ALBERO (210 Sk). Kuracie
prsia na grile s karamelizovanou cibu-
ľou a grilovanou paradajkou zrejme
kuchár nechal na grile o čosi dlhšie ako
mal, a tak sme pri krájaní mäsa mali
opäť problémy. A nebolo to len tým, že
sme k steaku nedostali steakový nôž.
Ani na kuracom steaku nechýbala šted-
rá vrstva grilovacieho korenia a soli, až
sme začali mať podozrenie, či kuchár
nie je jeho výhradným dodávateľom.
Ako prílohu sme si k steaku objednali
Grilovanú zeleninu (75 Sk), dostali
sme však varenú Anglickú zeleninu (70
Sk). Zrejme mala čašníčka zlý deň,
lebo jej nevrlý pohľad nás sprevádzal
počas celého obeda. Asi jej nepoveda-
li, že gastronómia sú služby a slúžiť
zákazníkom nie je žiadna hanba, ale
má to byť česť. Lebo len spokojný
zákazník sa vracia..
Na záver sme neodolali Viedenskej
palacinke s čokoládou a rumovo-ore-
chovou plnkou a šľahačkou (80 Sk).
Palacinky to bola poriadna, len tá plnka
bola trochu riedka...
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Keď spotrebiteľ nedostane sľúbené
S klamaním spotrebiteľa sa Slovens-
ká obchodná inšpekcia (SOI) stretá-
va, žiaľ, často. Príkladov je mnoho,
jeden z nich vám teraz predkladá-
me. Zaujímavosťou je v tomto prí-
pade aj podoba šírenia klamlivej
informácie.
Dňa 18. 9. 2007 boli inšpektori SOI, na
podnet spotrebiteľa, na kontrole v bra-
tislavskej firme Resort Promotions.
Zistili porušenie zákazu klamať spotre-
biteľa uvádzaním nepravdivých údajov
o vlastnostiach poskytovanej služby.
Tento zákaz mala spoločnosť porušiť
tým, že v pozvánke zaslanej z adresy
elektronickej pošty info@resortpr.sk
na adresu elektronickej pošty mnovot-
ny@prvakomoditna.sk zo dňa 3. 9.
2007, nepravdivo informovala spotre-
biteľa o tom, že za účasť na programe
o cestovaní, ktorý sa uskutočnil dňa 5.
9. 2007 o 18:00 h na adrese RESORT
PROMOTIONS, s.r.o., mu bude odo-
vzdaný darček v podobe 7-dňového
ubytovania aj s letenkami pre dve
osoby v jednom zo stredísk na Kanár-
skych ostrovoch, vo Francúzsku alebo
v Španielsku. Ponuka bola bez akého-
koľvek obmedzenia, resp. podmiene-

nia vzhľadom na vek spotrebiteľa. V
skutočnosti získanie tohto darčeka bolo
podmienené vekom spotrebiteľov od
30 do 60 rokov.
Spoločnosť vo vyjadrení odmietla
tvrdenie o klamaní spotrebiteľa, preto-
že všetci spotrebitelia boli oslovení
kvôli zisteniu, či spadajú do vekovej
skupiny 30 až 60 rokov. Poukázala na
to, že informácia je ešte pred zaslaním
pozvánky na program o cestovaní ove-
rená a prekontrolovaná manažérkou
marketingu, ktorá nesie zodpovednosť
za správnosť uvedených údajov. 
Spoločnosť si myslí, že vzhľadom na
uvedený postup nemôže byť spotrebiteľ
uvedený do omylu, s výnimkou prípa-
du, pokiaľ by uviedol do telefónu
nepravdivé informácie kvôli získaniu
poukazu. Súčasne spoločnosť uviedla,
že okamžite zahrnula podmienku veku
do písomnej pozvánky, čím odstránila
nedostatok, o ktorom vedela. Ďalej zá-
stupca spoločnosti uviedol, že spotrebi-
teľovi (sťažovateľovi) nemohol odo-
vzdať sľúbený poukaz na dovolenku,

pretože sa nezúčastnil na dvojhodino-
vom programe o cestovaní, čím si ne-
splnil podmienku na prevzatie darčeko-
vého poukazu, ktorá bola uvedená na
písomnej pozvánke. Spoločnosť po-
žiadala o prehodnotenie začatého
správneho konania.
Inšpektorát SOI aj po opätovnom pre-
skúmaní dospel k záveru, že protipráv-
ny skutkový stav bol zo strany inšpek-
cie spoľahlivo preukázaný. Zasielaná
správa svojím obsahom jednoznačne
zavádzala spotrebiteľov, ktorým bola
určená jej výslovným znením: „Tento
darček nie je ničím podmienený a je to
ako poďakovanie za Váš čas, ktorý
venujete našej spoločnosti“.
Pre spotrebiteľa z toho vyplýva, že dar-
ček dostane od spoločnosti iba z dôvo-
du jeho účasti na uskutočnenom pro-
grame, bez akéhokoľvek iného obme-
dzenia. Následné zahrnutie podmienky
veku do predmetnej pozvánky je z
právneho hľadiska hodnotené ako
odstránenie nedostatku po vykonanej
kontrole. SOI udelila pokutu vo výške
30-tisíc korún. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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Narábanie 

s odpadom má

svoje reguly
BRATISLAVA
Fakt, že nové všeobecne záväzné
nariadenie o narábaní s odpadmi
ešte mestský parlament neprijal, ne-
znamená, že táto aktivita nemá svoje
reguly, tie možno nájsť na interneto-
vej stránke magistrátu.
Pre tých, ktorí nemajú čas či možnosť
vyhľadať si tieto pravidlá na počítači,
prinášame ich v zhrnutí, ku ktorému
nás inšpirovala vedúca oddelenia
životného prostredia Zlatica Hudeco-
vá. Je dobré pripomenúť i základné
pravidlá poriadku a čistoty, lebo sa dá
očakávať, že po prijatí nového vše-
obecne záväzného nariadenia (VZN)
budú mestskí policajti a kontrolóri
dôslednejšie sledovať aj tie.
Prvým pravidlom je, že komunálneho
odpadu dávame do nádob len toľko,
aby sa dal zavrieť a že ďalšie smeti
okolo týchto nádob nerozkladáme.
Neblokujeme prístup ku stojiskám
odpadových nádob najmä v dňoch
odvozu. Mimo akcií ako jarné a jesen-
né upratovanie a podobne si zabezpečí-
me odvoz objemného odpadu či drob-
ného stavebného odpadu vlastnými
silami, alebo o to požiadame organizá-
ciu Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)
či správcu domu. Obyvateľ je tiež
povinný dohliadnuť, aby odpad, ktorí
spôsobili remeselníci v byte či dome,
skončil na skládke v súlade s pravidla-
mi. No a nakoniec je tu možnosť naplá-
novať si veľké čistenie a upratovanie
na čas, keď sú v mestských častiach
rozmiestnené kontajnery pre jarné a
jesenné upratovanie. Treba si tiež zvy-
kať na zberné dvory, ktoré sú našou
cestou k systému separovaného zberu.
Pokiaľ ide o fámu šíriacu sa v posled-
ných týždňoch o zvyšovaní cien za lik-
vidáciu odpadu od nového roku, je to
naozaj len fáma. Zvyšovali sa totiž len
koeficienty na vypočítanie hmotnosti
naplnených zberných nádob, pretože
domový odpad sa stáva hutnejším a
ťažším. Občania naďalej platia za
odvoz odpadu podľa jeho hmotnosti, aj
keď zdražovanie bezpochyby čaká
skôr či neskôr aj túto službu. (gub)

Možná výstavba na mieste areálu Gumon

by bola pozitívna pre životné prostredie
RUŽINOV
Plánovaná výstavba polyfunkčného
centra Klingerka na mieste areálu
Gumon a priľahlého priestoru medzi
Plátenníckou a Súkenníckou ulicou
by mohla mať pozitívny vplyv na
životné prostredie v tejto lokalite.
Projekt, o ktorom sme informovali v
šiestom tohtoročnom vydaní Bratislav-
ských novín, ráta s rozsiahlou výstav-
bou. V jeho rámci by na mieste výrob-
ného areálu Gumon a na východ od
neho mal vyrásť štvorhviezdičkový
hotel s kongresovým centrom, stovky
bytov, na ploche 44-tisíc štvorcových
metrov by mali byť obchody a služby a
pre administratívne priestory by malo
byť vyhradených 44-tisíc štvorcových
metrov plochy. Ráta sa tiež s vytvore-
ním 3333 garážových parkovacích
miest a s vyše stovkou parkovacích státí
na povrchu. 

Ide o niekoľkomiliardový projekt, v
rámci ktorého spoja sily traja investori -
spoločnosti KORUNA Invest, a.s.,
INTERNATIONALE, s.r.o., a Hotel
Tatra, a.s. Projekt má významný ekolo-
gický aspekt - popri zmene využitia
územia z výrobnej na polyfunkčnú, ku
ktorej dochádza v celej západnej časti
Ružinova a vo východnej časti Starého
Mesta, by mal prispieť aj k zlepšeniu
stavu životného prostredia. Samotný
závod Gumon je hneď štvornásobným
zdrojom znečistenia ovzdušia.
Dva z týchto zdrojov sú veľké (výroba
doskových izolantov, výroba vinutých
izolantov) a dva stredné (dve kotolne).
Nezanedbateľné je aj znečistenie pod-
zemných vôd a zeminy - územie, ktoré-
ho sa projekt týka, sa nachádza v oblas-
ti vplyvu bývalej rafinérie Apollo, ktorá
bola zničená na konci druhej svetovej
vojny, pričom došlo k rozsiahlemu zne-

čisteniu podzemných vôd a pôdy rop-
nými látkami. Činnosť bývalého závo-
du Chemika zasa spôsobila znečistenie
pôdy chlórovanými uhľovodíkmi. K
tejto ekologickej záťaži prispela aj pre-
vádzka samotného závodu Gumon.
Okrem stavebnej sute z asanovaných
objektov bude nutné odviezť a uložiť
na skládke odpadov aj asi 400-tisíc
kubických metrov zväčša kontamino-
vanej zeminy. Ako nám povedal pred-
seda predstavenstva spoločnosti KO-
RUNA Invest, a.s., Gustáv Laca, likvi-
dácia zamorenia nie je možná bez asa-
nácie budov Gumonu, pretože najvyš-
šie koncentrácie znečistenia sa nachá-
dzajú práve pod budovami a v ich útro-
bách. Ich zachovanie, ktoré požadujú
ochranári, je problematické aj preto,
lebo na priľahlom území pripravujú iní
investori ďalšie investície. (juh)

VIZUALIZÁCIA - A.PRO, s.r.o.

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

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

Odvykanie fajčenia
biorezonančnou

metódou
MUDr. Miroslav Hudáček    

BIOREZON 
Zámocká 30, Bratislava, 
� 0904 024 186

BRATISLAVA
Od októbra sa realizuje v mater-
ských a základných školách brati-
slavského kraja preventívny pro-
gram Póla radí deťom, v ktorom
policajti učia deti bezpečne sa sprá-
vať v rizikových situáciách.
V rámci projektu sa deti pripravujú na
zodpovednosť za svoje zdravie a svoje
veci a na primeranej úrovni sa zvyšuje
aj ich právne a sociálne vedomie.
Zabezpečujú ho pracovníci prevencie

krajského a okresných riaditeľstiev
polície. 
Na hodinovom stretnutí s policajtom
sa deti hravou cestou prostredníctvom
pracovného listu dozvedia podstatné
veci od fiktívnej predškoláčky Póly.
Ona rovesníkom vysvetľuje nebez-
pečenstvá číhajúce na ulici, ihriskách,
medzi cudzími. Učí ich dopravným
predpisom, varuje pred rizikami závi-
slostí, ako sú televízor, počítače, hra-
cie konzoly. Vysvetľuje, čo robí polí-

cia a ako môžu aj deti privolať pomoc,
ale upozorňuje i na hrozbu „šikany“,
ktorá, žiaľ, neobchádza ani materské
školy. Na záver si deti vyskúšajú rolu
policajta a dostanú drobné darčeky.
Deti si Pólu obľúbili a takmer všade
trvá program aj dve hodiny. Ako infor-
muje Denisa Čertíková z Okresného
policajného riaditeľstva Bratislava 1,
len v Starom Meste je do programu
zapojených 5 materských a 4 základné
školy. (gub)

Póla radí v bratislavských škôlkach
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Výstavba 

parkovacieho

domu ožíva
NOVÉ MESTO
Výstavba parkovacieho domu na
mieste súčasného parkoviska nad
Partizánskou lúkou je podľa našich
informácií opäť aktuálna. V minu-
lom období bolo k tomu mesto
zdržanlivé, no investor vraj takéto
riešenie presadzuje.
Tlak na výstavbu parkovacieho domu
má vraj súvisieť s pripravovanou
výstavbou na Železnej studienke v
Hornej mlynskej doline. Podľa našich
informácií investor pravdepodobne
nedostane toľko miest na parkovanie,
koľko by potreboval pri svojej pre-
vádzke, respektíve nedostane žiadne.
Nedávno zaznela informácia, že magi-
strát sa nebráni postaveniu jednopod-
lažnej parkovacej garáže. Malo by ísť o
otvorené poschodové parkovanie. V
prípade postavenia nového parkovacie-
ho domu by ho zrejme využívali aj
hostia a návštevníci zariadení, ktorých
výstavba je však ešte stále otázna.
Otázne je aj to, či by jedno poschodie
pomohlo významnejšie riešiť statickú
dopravu a či by takýto dom nevyzeral v
lesnom prostredí ako „päsť na oko“.
Okrem toho pri veľkom množstve áut
na malom priestore, ktorým Cesta mlá-
deže je, je vysoký predpoklad vzniku
chaosu a zápch. Mesto by zrejme malo
konať v tom zmysle, aby sa súčasťou
rekreačnej a oddychovej zóny Brati-
slavčanov nestala rušná a nebezpečná
komunikácia či množstvo parkovísk,
na úkor zelene a stromov. Jednou z
ciest k tomuto cieľu je aj vybudovanie
ekologickej hromadnej dopravy do
tohto územia v podobe napríklad aj
elektrických vláčikov, tak ako o tom
mesto uvažuje. Napokon prvý trolejbus
premával v Bratislave práve na Želez-
nej studienke.      
Pokiaľ ide o parkovacie nároky inves-
torov, jedinou sfunkčnenou a obnove-
nou stavbou v tejto lokalite sa má od
jesene stať mlyn Klepáč, ktorý zrejme
nebude mať parkovacie nároky.
Naopak, množstvo parkovacích miest
by si vyžiadala stavba hotela neďaleko
Klepáča, ktorý chce postaviť investor
na mieste nedokončenej rybárskej re-
štaurácie. (rob) 

NOVÉ MESTO
Mestská organizácia Mestské lesy
Bratislava pripravuje od apríla pre
návštevníkov lesoparku a rekreač-
ných rybárov možnosť chytania rýb
z loďky na rybníku číslo 4 pri Parti-
zánskej lúke.
V tejto súvislosti vydala organizácia
prevádzkový poriadok, ktorý určuje
podmienky lovu rýb v rybníku číslo 4
- Železná studienka.
Každý záujemca bude môcť loviť
ryby iba s platným povolením, vyda-
ným Mestskými lesmi v Bratislave, za
poplatok podľa aktuálneho cenníka.
Chytať ryby sa môže iba na udicu s

použitím ľubovoľnej návnady z brehu,
móla alebo z člna. Ulovené ryby si
môže návštevník kúpiť, alebo ich pus-
tiť a na lov rýb nie je potrebný rybár-
sky lístok. Chytať bude umožnené len
dospelým, deti môžu loviť len v sprie-
vode rodiča. V prípade lovu je náv-
števník povinný preukázať sa platným
povolením pracovníkom mestských
lesov a mestskej polície. 
Denný čas lovu bude možný počas
otváracích hodín požičovne člnkov a
predaj povolení na lov rýb bude v
požičovni člnkov. Jednodňové povole-
nie má stáť 100 korún, cena za jeden
kilogram rýb je 150 korún.

Podľa informácií z Mestských lesov
lovenie rýb z člna nie je na Slovensku
zakázané. Podľa ústavy je dovolené
všetko, čo nie je zakázané. Rybárske
revíry na území Slovenska sú prísluš-
ným ministerstvom prideľované väč-
šinou Slovenskému rybárskemu zväzu
Žilina. Zväz vo svojich revíroch spra-
vidla zakazuje lov rýb z člnov. Na veľ-
kých vodných nádržiach (Oravská
priehrada, Liptovská Mara a pod.) to
však zakázané nebýva.
Podľa mestských lesov ide o ojedine-
lú možnosť, pretože lovenie rýb z
člnka je zriedkavosťou na celom Slo-
vensku. (rob)

Na rybníku pri Partizánskej lúke bude

od apríla možné chytať ryby z lode
PRENAJMEM 
3i-byt po rekonštrukcii 

v BA 4 - DNV.
Cena dohodou.
�0903 788 678

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Ministerstvo životného prostredia SR upustilo 
od požiadavky vypracovania správy
o hodnotení navrhovanej činnosti
Polyfunkčný obytný súbor
Dúbravčice - východ, ktorej

navrhovateľom je IUSA, a.s., Bratislava 
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch od 22. 2. do 22. 3.
2008 na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFI-
CE. V spolupráci s navrhovateľom bude zvolané
verejné prerokovanie zámeru.
Verejné prerokovanie zámeru bude 

v spolupráci s navrhovateľom
dňa 5. 3. 2008 (streda) o 1700 h

v miestnosti č.107, na prízemí 
Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 najneskôr do dátum 22. 3. 2008.
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V nedeľu si

bazén môžu

užiť rodiny
NOVÉ MESTO
Mestská organizácia Správa telový-
chovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta (STaRZ) sa rozhodla
rozšíriť možnosť plávania pre verej-
nosť v malom plaveckom bazéne na
Pasienkoch.
Od 2. marca si môžu záujemcovia o
plávanie prísť zašportovať pravidelne
každú nedeľu v čase od 13.00 h, do
20.00 h, do 25-metrového bazéna. Hĺb-
ka vody v bazéne je 120 centimetrov a
je vhodný na rekreačné plávanie a rodi-
ny s deťmi.
STaRZ ponúka zľavnené vstupenky pre
rodiny s deťmi - jeden dospelý s dieťa-
ťom zaplatí 75 korún, dvaja dospelí s
jedným dieťaťom 120 korún, ak ide
jeden dospelý s dvoma deťmi 100 korún
a dvaja dospelí s dvoma deťmi zaplatia
spolu 145 korún. Okrem toho je bežné
vstupné do 25-metrového bazéna 55
korún pre dospelého a pre deti do 15
rokov, dôchodcov nad 62 rokov a drži-
teľov preukazu ZŤP je 30 korún. 
Mestská organizácia STaRZ ponúka
ešte plávanie vo veľkom 50-metrovom
plaveckom bazéne na tom istom mieste
krytej plavárne na Pasienkoch. Teplota
vody v oboch bazénoch je okolo 27,4
stupňa. Záujemcovia sa však musia ria-
diť rozvrhom plávania verejnosti. 
O nedostatku verejných plavární v Bra-
tislave sme písali nedávno a okrem
Pasienkov sa dá zaplávať v dosť obme-
dzenom čase už len v Iuvente a v ŠD
Jura Hronca (Bernolák). (rob)

Penta chystá

výstavbu 

aj v Ružinove
RUŽINOV
Finančná skupina Penta pripravuje
na asi hektárovom pozemku na
nároží ulíc Bajkalská a Ružinovská
výstavbu polyfunkčného objektu, do
ktorej mieni investovať asi 50 milió-
nov eur.
Pozemok, na ktorom chce Penta sta-
vať, je doteraz voľný a využívali ho
najmä cirkusy a prevádzkovatelia luna-
parkových atrakcií. „Chystáme sa oslo-
viť architektov a architektonické atelié-
ry, chceme si dať vypracovať návrh na
architektonické riešenie tohto územia,“
povedal nám hovorca skupiny Penta
Martin Danko. 
Skupina Penta začala pôsobiť na realit-
nom trhu v Bratislave vstupom do pro-
jektu Digital Park, čo je komplex admi-
nistratívnych budov na Einsteinovej
ulici v Petržalke. Prvá budova Digital
Parku bola skolaudovaná v septembri
2006. Vlani v novembri sa začala
výstavba ďalších štyroch vzájomne
prepojených budov. Dokončenie dru-
hej etapy sa predpokladá v prvom
kvartáli roku 2009.
Penta získala aj lukratívne pozemky v
centre mesta - v zóne Chalupkova. Na
približne štyroch hektároch plochy v
bývalom areáli Bratislavskej tepláren-
skej preinvestuje okolo 150 miliónov
eur. Mieni pritom zachovať a obnoviť
aj jednu z najcennejších stavebných
technických pamiatok na tomto území
- Turbínovej haly bratislavskej teplárne
od Dušana Jurkoviča. (juh)

www.grunt.sk

Brečtanka. Luxusné bývanie na Kolibe.

RAČA
V areáli bývalých opravárenských
dielní spoločnosti Doprastavu, a.s., v
Rači je naplánovaná výstavba
nákupného centra Fachmarktzen-
trum, v ktorom budú obchody zame-
raná na predaj nepotravinového
tovaru.
Objekt bude stáť na pozemku ohraniče-
nom z jednej strany Púchovskou ulicou
(štátna cesta II/502), z druhej strany
parcelou, na ktorej vyrastie ďalšie
nákupné centrum Kaufland. Na pozem-
ku sú budovy bývalého opravárenské-
ho areálu, ktoré sú v súčasnosti pred
asanáciou. Obchodné centrum bude pre
návštevníkov prístupné po spoločnej
komunikácii so susedným obchodným

centrom Kaufland, ktorá bude pripoje-
ná na Púchovskú ulici novo vybudova-
nou svetelnou križovatkou.
Zásobovanie nákladnými vozidlami
bude riešené cez jednosmernú komuni-
káciu, na ktorú bude vjazd z Výhonskej
ulice a výjazd na Púchovskú ulicu v
smere na Pezinok. Obe pripravované
prevádzky - Fachmarktzentrum i Kauf-
land - sa budú svojím sortimentom
vhodne dopĺňať a pre jednoduchú do-
stupnosť sa predpokladá, že budú hojne
navštevované jednak obyvateľmi ne-
ďalekých sídlisk Komisárky a Záhu-
menice, jednak návštevníkmi zo vzdia-
lenejších lokalít.
Obchodné centrum je navrhnuté v
zásade v pôdorysnom tvare obdĺžnika s

odstupňovanou prednou aj zadnou
fasádou, rešpektujúcou hranice pozem-
ku. Bude tvorené samostatnými predaj-
ňami, prístupnými z otvorenej pasáže
orientovanej smerom k parkovisku
obchodného centra. Jednotlivé predaj-
ne budú prístupné samostatne a budú
funkčne členené na predajnú plochu a
zázemie. Objekt bude možné vnútorne
meniť posúvaním vnútorných priečok
medzi jednotlivými predajňami a podľa
potreby ich zväčšovať alebo zmenšo-
vať. Parkovisko bude mať kapacitu 375
státí, pričom 287 bude vedľa obchod-
ného centra a 88 na jeho streche. Zača-
tie výstavby sa predpokladá v septem-
bri tohto roka, jej ukončenie v marci
2009. (juh)

V Rači na Púchovskej ulici postavia

nákupné centrum Fachmarktzentrum

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Devínskonovoveská samospráva me-
ní svoje nariadenie o pravidlách času
predaja v prevádzkach a o ochrane
obyvateľov pred hlukom. Novinkou
návrhu je, že miestny úrad už nebu-
de určovať obchodníkom čas preda-
ja a služieb.
Samospráva v Devínskej Novej Vsi
upúšťa od určovania prevádzkového
času obchodom a prevádzkovým za-
riadeniam. Po novom im tieto zariade-
nia budú otvárací a zatvárací čas len
oznamovať. Musia sa vtesnať ale do
času od šiestej hodiny do 22. hodiny.
V prípade, že chcú mať dlhšie otvára-
cie hodiny, alebo v inom čase, musia

mať špeciálne povolenie. Výnimku
tvoria ubytovacie zariadenia a hotelo-
vé služby, ktoré majú nepretržitú pre-
vádzku. V novom návrhu sú už
zohľadnené aj ustanovenia zákona o
ochrane pred hlukom a vibráciami.
K oznámeniu o čase predaja bude
musieť podnikateľ predložiť okrem
rôznych dokumentov napríklad aj pro-
tokol o meraní hluku v prípade, že ide
o podnik s hudobnou produkciou. V
prípade, že chce mať hudobnú produk-
ciu vo večernom čase, musí mať súhlas
od vlastníka budovy alebo od nadpolo-
vičnej väčšiny vlastníkov bytov v ne-
hnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň
nachádza.

V prípade, že podnik šíri neprimeraný
hluk, miestny úrad ho vyzve aby
upravil svoju produkciu a znížil hladi-
nu hluku. Ak to do určeného obdobia
neurobí, môže mu hudobnú produk-
ciu zakázať na šesť mesiacov. V
novom návrhu nariadenia sa počas
sezónnych exteriérových sedení zaka-
zuje v Devínskej Novej Vsi hudobná
produkcia.
Sankcie za porušenie jednotlivých
pravidiel nového nariadenia sú v roz-
pätí od 1000 do 200-tisíc korún.
Miestna samospráva pristupuje k
týmto opatreniam vzhľadom na
meniacu sa legislatívu (zmeny v živ-
nostenskom zákone a pod.). (rob) 

Prevádzkový čas budú len oznamovať
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PETRŽALKA
NA VÍGĽAŠSKEJ ULICI sa dvaja
muži z Chorvátskeho Grobu pokúsili
odcudziť vozidlo Peugeot 206. Policajti
ich zadržali priamo na mieste činu. Vy-
šetrovaním sa im preukázala aj ďalšia
trestná činnosť. Obaja, 22-ročný Mário
a 36-ročný Milan, sú za trestný čin krá-
deže obvinení a stíhaní väzobne.
NA ČAPAJEVOVEJ ULICI našli po-
licajti pri domovej prehliadke v byte 85
skladačiek s heroínom a alobal, v kto-
rom bolo vrecúško s heroínom v množ-
stve zodpovedajúcom 30 až 59 jednora-
zovým dávkam drogy. Policajti v byte
zadržali troch mužov, 54-ročný Ján a
44-ročný Karol z Bratislavy spolu s 22-
ročným Michalom z okresu Komárno
čelia obvineniu z trestného činu nedo-
volenej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzo-
rov. Sú stíhaní vo väzbe.
NA KOPČIANSKEJ ULICI sa 59-
ročný muž zo Šamorína len na desať
minút vzdialil od vozidla Fiat Ducato,
čo stačilo neznámemu páchateľovi na
krádež športovej tašky, v ktorej bola aj
finančná hotovosť. Podľa doterajších
zistení sa zlodej dostal do vozidla nási-
lím a potom odcudzil 26 400 eur.

RAČA
NA PÚCHOVSKEJ ULICI sa obeťou
podvodníkov stal 81-ročný muž, ktoré-
ho oslovili pri cintoríne. Pod zámienkou
ošetrenia príbuzného v nemocnici od
neho vylákali 62-tisíc slovenských ko-
rún, ktoré prisľúbili do dvoch dní vrátiť.
Polícia v treťom bratislavskom okrese
toto podvodné konanie ďalej vyšetruje.

RUŽINOV
NA SKLENÁROVEJ ULICI mala
nepríjemnú skúsenosť s podvodníkmi
77-ročná Bratislavčanka. Dôveryhodne
vyzerajúci muž a žena ju požiadali o za-
požičanie peňazí na zaplatenie operácie
pre kamaráta, ktorý leží v nemocnici po
autonehode. Žiadali ju o pomoc, až ju
napokon presvedčili a išla s nimi vybrať
z dvoch účtov v banke peniaze. Potom
im dala 200-tisíc korún.

STARÉ MESTO
NA HLAVNEJ STANICI sa pokúsil
vykradnúť pokladničku s dobrovoľnými
príspevkami na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím 32-ročný Čech.
Muža však zadržali, k činu sa priznal.
Páchateľ si za peniaze chcel údajne
kúpiť jedlo. Cudzinec si vyslúžil obvine-
nie z pokusu krádeže vlámaním.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA MADÁCHOVEJ ULICI neuniklo
pozornosti policajtov vozidlo Škoda 120
s pezinským evidenčným číslom. 27-
ročný vodič mal pri sebe injekčnú strie-
kačku s obsahom bledožltej tekutiny a
dve papierové skladačky s obsahom
neznámej látky. Zaistené veci preskúma-
jú kriminalistickí experti. (ver)

V roku 1939

medzi ľuďmi

rástlo napätie 
Po skončení školského roku 1938/39 sa
rozhodli moji rodičia mňa a mojich dvoch
bratov (bývali v internáte sirotinca „Má-
rie ochrankyne“ na Hlbokej ceste) presťa-
hovať do Trnavy. Viedli ich a aj mňa k
tomu viaceré dôvody.
Strýko, u ktorého som býval na Patrónke, sa
po zrušení muničnej továrne odsťahoval do
Brna. Keby sme bývali s bratmi v internáte,
platili by rodičia mesačne 900 Sk, čo by spo-
lu s vreckovým predstavovalo mesačný plat
našej matky učiteľky. Ďalším dôvodom bol
pokles úrovne vyučovania na Masarykovom
gymnáziu po odchode významných českých
stredoškolských profesorov.
K rozhodnutiu odísť z Bratislavy ma viedla aj
zhoršujúca sa politická situácia a napäté vzťa-
hy medzi slovenskými, českými, nemeckými
a maďarskými študentmi. Ja som bol tole-
rantný a priatelil som sa so spolužiakmi, špor-
tovcami klubov, ktoré som reprezentoval, bez
rozdielu národnosti, náboženstva a politické-
ho zmýšľania.
Situáciu mi uľahčilo, že som ovládal ich
jazyky. Veď basketbal som hral za klub Alba-
tros, ktorého majiteľom a trénerom bol Čech
a v ligovom mužstve sme hrali len dvaja Slo-
váci a ostatní boli Česi. Priateľské vzťahy
som mal aj s ľahkými atlétmi nemeckej ná-
rodnosti (z klubu DTV) a maďarskej (z klu-
bov PTE a Ligeti). Tieto vzťahy sa však
začali zhoršovať nástupom fašizmu.
Pri ceste zo školy a pri návštevách bratov v
internáte som bol svedkom nechutných a ne-
bezpečných akcií fašisticky orientovaných
študentov a niektorých dospelých občanov.
Začali sa už v roku 1936 tzv. golemiádou po
premietaní filmu Golem v kine Tatra.
Videl som časté reakcie na provokácie nacis-
tických heinleinovcov a maďarských ireden-
tistov, keď slovenskí študenti na revanš str-
hávali Nemcom pásky na rukáve s hákovým
krížom, Maďarom tzv. petöfiovské mašle a
Židom strihali ich „pajchelesy“. Napäté
vzťahy sa zhoršili po júni 1938, keď voľby v
Bratislave vyhral trojblok Heinlein (Deut-
sche Partei), Esterházy a HSĽS (Hlinková
slovenská ľudová strana), ktorí získali nad-
polovičnú väčšinu hlasov voličov.
V marci 12. 3. 1939 atentátnici spôsobili vý-
buch v aute na Kostolnej ulici pri Jezuitskom
kostole. Udalosti vedúce k okupácii časti juž-
ného Slovenska, Devína a Petržalky, Mní-
chovskej zrade a vzniku fašistického sloven-
ského štátu sú všeobecne známe.
Mnohým z prejavov fašizmu a nacionalizmu
som sa dočasným presťahovaním do Trnavy
vyhol, lebo tam bola len nepatrná nemecká a
maďarská menšina a slovenská Trnava bola
katolícka. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce)

Marxova stará mama na Vysokej nežila
Ulice v minulosti dostávali mená
podľa toho, ako ich ľudia medzi
sebou zvykli spontánne označovať,
bez akéhokoľvek ,,vyššieho” rozhod-
nutia, uznesenia mestského zastupi-
teľstva. 
Ulica mohla byť hlavná, bočná, dlhá,
krátka, úzka, dláždená, či blatistá. Ak
viedla k nejakému významnejšiemu
miestu alebo objektu, bola kostolná, hrad-
ná, kaštieľska či zámocká, cintorínska,
mostová. Lodná viedla k prístavisku.
Ak bola pri kostole či kaplnke, mohla
byť Anenská, Laurinská, Mikulášska,
Martinská, Ondrejská, Svätojánska, ale
aj napríklad Jurská, ak viedla do Sväté-
ho Jura. Ulica pri kláštore mohla byť
Panenská, Klariská či Mníšska, Franti-
škánska. Cesta do Trnavy bola Trnav-
ská, do Schöndorfu Schöndorfská, do
Račišdorfu Račišdorfská. Ulice a ná-
mestia mohli mať aj veľmi kuriózne
názvy, napríklad Mordwinkel (Vražed-
ný kút), Blutgasse (Krvavá ulica), Sau-
winkel (Svinský kút), Sandwinkel (Pie-
skovisko).
V Prešporku na Blumentáli bola známa
aj ulička s neoficiálnym názvom Pisáló
utca, známa svojím zápachom moču
návštevníkov susediacej „kaviarne“.
Cesta vedúca cez vinohrady k hradné-
mu areálu bola známa ako Kaiserweg,
názov sa však nevzťahoval na žiadne-
ho konkrétneho cisára. 

Až po polovici 19. storočia sa ujal zvyk
pomenovávať verejné priestranstvá na
počesť významných osobností. Dnes z
toho vzniká extrémna snaha umelo
pomenovávať po osobnostiach aj prie-
stranstvá, ktoré žiadny názov umožňu-
júci orientáciu nepotrebujú. Akoby
sme už zabudli na pliagu „kultu osob-
nosti“.
Jedna ulica starého Prešporku dostala
dávno meno Vysoká. V opevenenom
vnútornom meste bola najvyššie situo-
vaná ulička označovaná ako Vŕšok či
Na vŕšku (Berglgasse, Dombutca). Na
predmestí medzi bránou na Suchom
mýte a Schöndorfskou bránou sa vyvi-
nula ulica, ktorá sledovala priebeh von-
kajšieho mestského opevnenia. Pritom
topograficky ešte vyššie ležala Panen-
ská ulica.
Pôvodne Panenská ulica plynulo po-
kračovala do Vysokej. Ulička pri opev-
není bola najprv zastavaná len na stra-
ne k Schöndorfskej (dnes Obchodnej),
lebo územie pri hradbách muselo ostať
nezastavané, aby v prípade potreby
mali obrancovia voľný prístup k opev-
neniu. Tam sa domy začali stavať až po
zrušení hradieb a opevnenia okolo roku
1780.
V posledných rokoch ktosi usilovne a

zámerne rozširuje nepravdivé tvrdenie,
že „vináreň na Vysokej ulici č. 44 ke-
dysi vlastnila stará matka K. Marxa“.
Je to nezmysel. 
Karl Marx sa narodil v roku 1818 v
Trieri, jeho otec Herschel Marx, naro-
dený 1782, bol potomok rabínskej
rodiny. V roku 1816 sa dal pokrstiť
evanjelickým kňazom a prijal meno
Heinrich. Aj matka Karla Marxa naro-
dená 1787 v Nymwegen (Holandsko)
pochádzala zo zámožnej rabínskej
rodiny. Ona sa stala evanjeličkou roku
1825. Meno Marx je nemeckou for-
mou biblického krstného mena Mar-
cus, slovensky Marko alebo Marek.
Marxovi predkovia ho prijali ako
rodinné meno v druhej polovici 18. sto-
ročia.
Obidve staré matky Karla Marxa
museli byť narodené okolo roku 1760.
Ani jedna z nich nikdy nebola v Pre-
šporku. Ani jedna z nich nebola
pokrstená. Keby tu v Prešporku niekto-
rá z nich naozaj bola bývala, nemohla
pred Tolerančným patentom Jozefa II.
vlastniť nijakú nehnuteľnosť a vobec
už nie vinohradnícky dom na Vysokej
ulici. Prvý židovský majiteľ nehnuteľ-
nosti v uhorskom kráľovstve je známy
až z roku 1850! Dom na Vysokej 44 v
čase, keď žili staré matky Karla Marxa,
ešte ani nejestvoval! Štefan Holčík

FOTO - Robert Lattacher
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Belasý majster

má milión

a chce aj titul
HOKEJ
Vďaka vysokému náskoku Slovana
na čele tabuľky a veľkému odstupu
Žiliny od zvyšných tímov bolo tak-
mer dva týždne pred play-off jasné,
že prvú štvrťfinálovú dvojicu vytvo-
ria spomínaní dvaja súperi.
Pre všetky mužstvá hokejovej Extrali-
gy sa tak začína najdôležitejšia časť
sezóny, v ktorej pôjde o to najdôležitej-
šie o titul.
Slovanisti si už päť kôl pred koncom
splnili svoj prvý cieľ - piaty raz v ére
samostatného Slovenska vyhrali
základnú skupinu a vybojovali si účasť
v kvalifikácii budúcosezónnej Ligy
majstrov. Okrem toho dostanú odmenu
milión korún od riadiaceho orgánu
Extraligy Pro-Hokeja. 
„Ligu sme dohrávali uvoľnene. Až
samotné play-off však ukáže, či to
bolo výhodou,“ prezradil tréner Slova-
na Zdeno Cíger. Niektoré stretnutia
síce neboli podľa jeho predstáv, no
napríklad s predposledným duelom v
základnej časti vo Zvolene bol vrcho-
vato spokojný: „Takýto výkon z našej
strany sa mi páči. Chlapci hrali uvoľ-
nene, vedeli sa zastúpiť, bol to celo-
klziskový a efektívny hokej. Vyvaro-
vali sme sa aj chýb v defenzíve, ktoré
nás často trápili.“
Ako posledný tím bojujúci o body pri-
cestoval do Bratislavy Trenčín. Nedeľ-
ňajší duel vyhral obhajca titulu 3:2 a
Zdeno Cíger po ňom skonštatoval: „S
výkonom som mohol byť spokojný,
potešilo aj víťazstvo, ale teraz už príde
na rad príprava na play-off!“
Štvrťfinále sa začína vo štvrtok v Bra-
tislave, o deň neskôr hrajú slovanisti
znovu doma. Budúci týždeň v ponde-
lok a v utorok sa bude hrať pod Dub-
ňom a prípadný piaty zápas uvidí v pia-
tok 7. februára znovu Bratislava...
Ak by sa rozhodovalo až v poslednom
siedmom dueli, hrá sa v utorok 11.
februára opäť na bratislavskom ľade.
Štvrťfinále, ako aj ostatné stretnutia
play-off sa hrá klasickým systémom na
štyri výhry, takže každý zápas musí
mať víťaza. (mm)

Model 2.0 Basic
» 930.000 s DPH
» 781.513 s DPH

+ xenónové reflektory

Model 2.0 Premium
» 1.017.000 Sk s DPH
» 854.622 Sk s DPH

Model 2.5 MT
» 1.218.000 Sk s DPH
» 1.023.529 Sk s DPH 

Model 2.5 BLACK Limited
» 1.233.000 s DPH
» 1.036.134 s DPH

Model 1.5 MT
» 679.000 Sk s DPH
» 570.588 Sk s DPH

Model 1.5 AT
» 746.000 s DPH
» 626.891 s DPH

v tejto akcii 

Futbal sa konečne hlási aj na Slovensku,

začína sa jarná časť Corgoň ligy a 1. ligy
FUTBAL
Nekonečná zimná prestávka sa defi-
nitívne končí. Vyše 90 dní, presne
celé tri mesiace sa museli slovenskí
futbaloví fanúšikovia zaobísť bez
reálneho domáceho futbalu, ale čas
televíznych futbalov je definitívne
minulosťou a už tento víkend sa
znovu pôjde na štadióny. Hrajú sa
prvé jarné kolá najvyššej futbalovej
súťaže - Corgoň ligy, a úvodné jarné
stretnutia 1. ligy.
Pre bratislavského fanúšika sa však
čakanie trošku predĺži,. Ani jeden z tro-
jice tímov v oboch najvyšších súťa-
žiach totiž nenastúpi na domácom tráv-
niku (Slovan hrá v Nitre, Petržalka v B.
Bystrici a Inter v Michalovciach)..
ARTMEDIA má pred jarou jediný
cieľ - titul. „V príprave sme pre to uro-
bili všetko, veríme, že sa nám ho poda-
rí splniť,“ povedal bezprostredne po
návrate zo záverečného sústredenia
kanonier Juraj Halenár. Tréner Vladi-
mír Weiss bol s poslednou fázou prí-
pravy na Cypre tiež spokojný: „Hralo a
trénovalo sa na dobrých terénoch,
nastúpili sme proti kvalitným súperom,
takže z tohto hľadiska sústredenie
splnilo svoj účel. Teraz uvidíme, ako sa
to premietne do ligových zápasov.“ 
Najväčšími petržalskými prestupový-
mi tromfami by mali byť český útočník
Zbyněk Pospěch a brazílsky stredopo-
liar Kléber. Tretím najzaujímavejším
príchodom bol bratislavský návrat
bývalého kapitána reprezentačnej
dvadsaťjednotky Juraja Czinegeho.
Najciteľnejšou stratou zrejme bude
odchod Balázsa Borbélyho, ktorý
zamieril do Rumunska, v Poľsku zase
zakotvil Straka. „Určite sme lepší ako
Žilina, naším cieľom je preto titul,“
vyhlásil ešte po skončení jesennej časti
tréner Vladimír Weiss. Jeho káder je
nabitý, veľká tlačenica bude najmä v
útoku, takže súperenie so Žilinou sľu-
buje boj do posledného kola.
SLOVAN mal prípravu prešpikovanú
sústredeniami a zo všetkých, či už na
Slovensku, v Turecku či Chorvátsku sa
tréner Boris Kitka (na fotografii) vracal
spokojný. „Zima nám vyšla, chlapci

splnili, čo sme im naložili, povinnosti si
plnili skutočne profesionálne,“ povedal
pár dní pred začiatkom jarnej časti.
Belasí sa netaja cieľom, čo najviac sa
priblížiť vedúcej dvojici Žilina - Petržal-
ka a najmä dostať sa v Bratislave na naj-
vyššie miesto. „Veríme, že sa nám poda-
rí získať aj viac priaznivcov. Potrebuje-
me ich,“ priznal Boris Kitka.

Pomôcť by mohol aj novoutvorený
fanúšikovský klub, ktorý dáva dohro-
mady slovanistov z celého Slovenska.
Tehelné pole sa posilnilo aj na tréner-
ských či funkcionárskych postoch. No-
vý generálny riaditeľ Dušan Tittel pritia-
hol na Tehelné pole nielen skúsených
funkcionárov, ale aj bývalé hráčske
osobností, čo by zase mohlo pritiahnúť
fanúšikov nostalgicky spomínajúcich na
staré dobré časy...
Zrejme najväčšou zimnou posilou by
mohol byť Peter Černák zo Zlatých
Moraviec. „Je to hráč, ktorý nás posil-
ní nielen na trávniku, ale aj v kabíne,“
tvrdil Boris Kitka a Dušan Tittel
doplnil: „Černák sa ukazuje byť osob-
nosťou, akú Slovan potreboval.“ Bela-
sým jeseň veľmi nevyšla. Posledné
kolá pred prestávkou však naznačili, že
keď sa káder zomkne, má aj na spomí-
nanú dvojicu. „Bolo by jednoduché
zobrať niekoľkých skúsených hráčov a
dať ich do zostavy. My však chceme
ísť inou cestou, vychovať si mladých
hráčov a z nich urobiť dobré mužstvo,“
tvrdí Boris Kitka.

Počas zimy sa špekulovalo okolo Sama
Slováka. Vynechal prakticky celú prí-
pravu, trénoval iba individuálne a nikto
nevie, kam sa poberie v lete po skonče-
ní zmluvy. Isté je, že avizovaná výme-
na za petržalského Fodreka sa nekona-
la a funkcionári oboch klubov majú
pred sebou ďalší necelý polrok, aby
„problém“ vyriešili... „Zatiaľ je náš
hráč a my s ním na jar rátame,“ prizvu-
kuje Boris Kitka.
INTER má v druhej najvyššej súťaži
veľkú stratu za vedúcim Prešovom a ak
sa nestane zázrak, o návrate môže len
snívať. Spomínaným zázrakom by
však nemuselo byť len zmazanie pre-
šovského náskoku, ale aj prípadne roz-
šírenie ligy. Hovorí sa o ňom dosť
vážne a ak by sa naozaj presadilo,
čomu je naklonených čoraz viac klu-
bov, postup by mohla znamenať aj
druhá priečka. Žlto-čierni teda majú o
čo bojovať a ich tréner Vladimír Koník
tvrdí: „Aj zimná súťaž Tipsport liga
ukázala, že za tímami z Corgoň ligy
veľmi nezaostávame!“ Za pravdu mu
dala aj zimná príprava a niektoré
výsledky. Inter vyhral napríklad nad
corgoňligistom z Trenčína 4:1, rovna-
kým výsledkom sa skončil duel s
českým druholigistom Jihlavou. 
Mužstvo z Pasienkov sa musí na jar
zaobísť bez útočníka Jána Šlahora,
ktorý už zarezáva v Senci, no Vladimír
Koník tvrdí, že nejde až o také veľké
oslabenie. „Šlahor vynechal veľkú časť
jesene, navyše v útoku máme dostatoč-
ne veľkú konkurenciu.“ Interisti zostá-
vajú aj na jar na Pasienkoch, mediálne
pretriasané sťahovanie do Dúbravky sa
nekonalo.
Futbalová jar teda prichádza aj na Slo-
vensko a pre Bratislavu to môže aj his-
torická. Je takmer isté, že slovanistov
čakajú posledné ligové zápasy na sta-
ručkom Tehelnom poli, ktovie, či sa už
nezačne výstavba na petržalskom šta-
dióniku, a nikto nevie, čo bude s Inte-
rom, ak sa nevráti do najvyššej súťaže.
Je teda možné, že pre všetky tri muž-
stvá môže byť táto jar aj rozlúčková so
súčasnými stánkami! (mm)

FOTO - TASR

Ružinov priamo

v play-off

1. ligy
HOKEJ
Hokejistom Ružinova sa podaril pa-
rádny úspech. V druhej najvyššej
súťaži si bez problémov vybojovali
účasť v play-off o postup do Extra-
ligy.
Navyše v základnej časti obsadili skve-
lé 3. miesto za favoritmi súťaže - Spiš-
skou Novou Vsou a Banskou Bystricou
(Ružinov strácal na oboch 14 bodov).
Štvrtým tímom, ktorý sa nemusí stra-
chovať o účasť v záverečnej fáze, je
Senica, o zvyšné štyri miestenky do
štvrťfinále sa pobije osem mužstiev.
Začiatok štvrťfinále je naplánovaný na
9. marec, Ružinov sa v ňom stretne s nie-
kým z osmičky Trnava, Nové Zámky,
Prešov, Bardejov, Považská Bystrica,
Prievidza, Trebišov, Piešťany. (mm)

Hádzanárky

ŠKP cestujú

do Francúzska
HÁDZANÁ
Sladké Francúzsko. Presne takto sa
vyjadrovali funkcionári a hráčky
ŠKP Bratislava po žrebe štvrťfinále
Challenge Cupu.
Splnilo sa totiž želanie trénera Štefana
Katušáka, ktorý si po postupe medzi
posledných osem želal nasledujúceho
súpera: „Aby to bol niekto atraktívny,
ale súčasne taký, cez koho by sa dalo
prejsť.“
Bratislavčanky sa teda v boji o postup
do semifinále stretnú s Cercle Dijon
Bourgogne. Prvé stretnutie je 8., alebo
9. marca a vo Francúzsku, odvetu uvi-
dia o týždeň neskôr Pasienky.
Fanúšikovia tohto športu vedia, že vo
Francúzsku momentálne vedie mužská
hádzaná. Reprezentácia získava medai-
ly z olympiád, majstrovstiev sveta i
európskych šampionátov, je otázkou
času, kedy sa k podobným métam
vydajú aj ženy. „Určite išla ich ženská
hádzaná hore, bude to preto súper, s
ktorým sa máme na čo tešiť,“ vyslovil
sa Štefan Katušák. (mm)
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Ocenenie Zlatá

nota mladým

umelcom
HUDBA
Slovenská filharmónia pod taktov-
kou šéfdirigenta Petra Feranca uve-
die 6. a 7. marca o 19.00 h v Koncert-
nej sieni Reduty tri diela hudobnej
literatúry. 
Na úvod to bude Symfónia č. 1 C dur
op. 21 Ludwiga van Beethovena.
Nasledovať bude Koncert pre husle a
orchester č. 1 g mol op. 26 nemeckého
skladateľa a dirigenta Maxa Brucha.
Sólový part zaznie v interpretácii
macedónskeho huslistu žijúceho vo
Francúzsku Blagoja Dimcevskeho. Na
záver Hudba pre sláčiky, bicie a čeles-
tu Sz. 106 maďarského skladateľa Bélu
Bartóka.
Vo štvrtok 6. marca Slovenská spori-
teľňa, a.s., už po piatykrát odovzdá v
Koncertnej sieni Slovenskej filharmó-
nie jedinečné ocenenie Zlatá nota Slo-
venskej sporiteľne 2007 štyrom najlep-
ším mladým interpretom. (dš)

The Drummers

of Japan opäť

v Bratislave
HUDBA
Dnes už svetoznáme zoskupenie
Yamato - The Drummers of Japan sa
predstaví v sobotu 8. marca o 20.00 h
v Incheba Expo Aréne na Viedenskej
ceste 7.
Vo svojom novom programe majstri
hry na tradičné japonské bubny Wadai-
ko ponúknu bratislavským divákom
zmes východnej spirituality, spojenej s
elektrizujúcou energiou a entuziaz-
mom.
Desať mladých ľudí s priemerným
vekom 25 rokov prináša opäť na starý
kontinent jedinečnú a neopakovateľnú
atmosféru Ďalekého východu.
Bratislavčania sa tak aspoň na pár oka-
mihov môžu stať súčasťou dávnych
príbehov o samurajskej cti a odvahe,
ktoré hra na japonských bubnoch roz-
práva. (dš)

V DK Lúky

bude festival

Livin´ Blues
HUDBA
V Dome kultúry Lúky na Vígľašskej
ulici 1 sa 15. marca od 16.30 h do
neskorých nočných hodín uskutoční
už XVI. ročník medzinárodného fes-
tivalu bluesovej a rhythm & blueso-
vej hudby Livin' Blues 2008.
Festival ponúka bohatý program súbež-
ne na dvoch pódiách. Vo Veľkej sále sa
po rokoch predstaví stálica slovenskej
bluesovej hudby Bluesweiser Juraja
Turteva, trnavský Tóno Hornák &
Social Blues Club, obnovený súbor
známeho gitaristu a speváka Milana
Konfrátera - Milan Konfráter Blues
Band a populárna bluesová osmička
Blues 8 so svojou Blues Brothers Show.
Zo zahraničia pricestuje výborný pře-
rovský súbor Mothers Follow Chairs a
z Nemecka súbor v štýle „zydeco“
Bayou Alligators Vrcholom festivalu
bude iste vynikajúci americký spevák
Ron Ringwood & His Band s muzi-
kantmi z Maďarska a zo Slovenska.
Z domácich súborov sa v Malej sále
predstavia martinský Jozef Nedbalec
Blues Band, či bratislavský Blueber-
ries, i staronový Maco Csonka & Dr.
Schlosser Band. (dš)

V Slovenskom

rozhlase zaznie

Klepáč
HUDBA
Mystické oratórium pre sóla, spe-
vácky zbor, detský spevácky zbor a
orchester pod názvom Klepáč uvedú
vo Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu na Mýtnej 1 v
piatok 7. marca o 19.00 h.
Orchester bez huslí a viol, ale so zvon-
mi, zvončekmi, klepáčmi a rapkáčmi
bude dirigovať autor Ján Valach.
Okrem Bratislavského oratoriálneho
orchestra, speváckeho zboru Lúčnica,
speváckeho zboru Bratislavskí madri-
galisti a detského speváckeho zboru
Slovenského rozhlasu sa predstavia aj
sólisti Eva Hornyáková, Katarína Sro-
ková a Martin Mikuš. (dš)

Statky-zmätky na Malej scéne VŠMU

Čierna krv - film o viere, rodine a rope

DIVADLO
Slovenskú klasiku, hru Jozefa Grego-
ra Tajovského Statky-zmätky uviedli
na Malej scéne VŠMU na Dostojev-
skom rade 7 študenti herectva v réžii
Aleny Lelkovej.
Hra výsostne aktuálna v čase uzatvára-
nia manželstiev z rozumu, založených
na výške partnerovho konta, zarezono-
vala u bratislavského publika hneď po
premiére. A nie je to len téma, ktorá
nestratila zo svojej príťažlivosti a púta-
vosti ani zrniečko, napriek tomu, že ju
už ovial duch času.
Na scéne sa v postavách slovenských
žien a mužov rázovitého vidieka obja-
vuje okrem študentov VŠMU Tomáša
Vravníka, Zuzany Konečnej, Domini-
ky Gidovej, Zuzany Porubjakovej,

Gabriela Tótha, Michaely Drotárovej,
Martina Križana aj meno „už zabehnu-
tej značky“, herečky Petry Polnišovej,
ktorá v hre účinkuje ako hosť. 
Či sa píše rok, keď Jozef Gregor Tajov-
ský pri sliepňajúcej lampe v rodnom
Tajove písal príbehy nefunkčných
manželstiev založených na zisku, alebo
je to dnes, keď nevesta z rozmaru mení
počas svadobného dňa trikrát nákladný
účes a očividne sa vydáva za BMV so
striebornou metalízou, ktoré stojí pred
kostolom, vzťahy sa nemenia.
Princíp zostáva ten istý, len nadobudol
trochu ostrejšie hrany, hmatateľnejšie
obrysy a vyššie čísla na kontách. Vzá-
jomná príťažlivosť muža a ženy môže
byť podporená slušnou sumou na účte,
to im môže len prospieť, ale ak chýba

túžba po slove, dotyku a prítomnosti
milého, peniaze nepomôžu.
Tak sa na to pozerá Jozef Gregor Ta-
jovský, tak poňali inscenáciu aj študen-
ti VŠMU so svojimi pedagógmi. Ne-
chajú krásnu Zuzku, aby vyplakala
slzy túžby po chladnom Ďurkovi, ale
veľkoryso jej poskytnú azyl nebeskej
ochrany a domáceho útočišťa, keď jej
muža skôr lákajú sukne vydatej Bety. A
niekedy už niet cesty späť.
Nielen to sa dozviete na inscenácii
Statky-zmätky študentov VŠMU, ktorí
vám poskytnú kvalitný divadelný záži-
tok svojimi hereckými výkonmi, hud-
bou a režijným vedením. V divadle
strávite aj večer, ktorý vám pri zdanli-
vo pochmúrnej a vážnej téme prinesie
aj dobrú zábavu. Dáša Šebanová

FILM
Konfrontácia dvoch svetov, ale aj na-
ša schopnosť zotrvať na životných
princípoch, ktoré sme si vybudovali,
naplniť svoje sny a nepoddať sa
vlastnému úspechu - to všetko sú
témy, ktoré s bravúrou predvedie di-
vákovi americký film Čierna krv.
Viera alebo peniaze. Rodina alebo
peniaze. Láska alebo peniaze. Moc a
peniaze. Čo všetko je človek v sebe
schopný poprieť, keď zo zeme vytrysk-
ne ropa a prinesie vytúžený zisk. A
kam až dokáže zájsť kazateľ, ktorý
celý život zasvätil Bohu a svojim oveč-
kám, ak sa na obzore oslnivo črtá zlatá
minca.
Dokáže človek v záujme vysnívaného
cieľa dať neobmedzené hranice svojim

činom? Čo sa stane, ak poprie všetky
hodnoty, pravidlá a smerovania, ktoré
si kedysi vážil a nakoniec stratí aj
samého seba, keď s krvavými rukami
preriekne vetu, ktorá dáva bodku za
jeho snažením: „Skončil som“?
Daniel Day Lewis získal za postavu
naftára Daniela Plainviewa vo filme
Čierna krv Zlatý glóbus a tento víkend
aj Oscara Americkej filmovej akadé-
mie pre najlepšieho herca v hlavnej
úlohe. Film získal aj Oscara za najlep-
šiu kameru - Robert Elswit. Film
vybrali do Top 10 roku 2007 CNN,
New York Times, Premiere, Rolling
Stone, Time, a ďalších 37 novín a časo-
pisov.
Pri písaní scenára sa režisér Paul Tho-
mas Anderson inšpiroval knihou Upto-

na Sinclaira Petrolej (Oil!, 1927), ktorá
vyšla aj u nás. S ropou tryskajúcou zo
zeme objavil naftár Daniel Plainview
šťastie a naplnenie svojich životných
túžob, ale aj popretie hodnôt, ktoré pre-
trvávajú po stáročia.
Daniel Day Lewis zosobňuje vo filme
všetky premeny človeka pohlteného
vlastným úspechom a mocou, od jeho
začiatkov až po desivý koniec, keď ho
zahubia vlastné schopnosti. Tento roz-
mer dokáže obsiahnuť len vykryštali-
zované a zrelé herectvo, Daniel Day
Lewis si svojou rolou pozornosť kriti-
ky aj divákov nepochybne zaslúži. K
hlavnej postave sa vo filme pridávajú
aj herci Paul Dano, Ciarán Hinds,
Kevin J. O’Connor, Dillon Freasier a
ďalší. Dáša Šebanová

Obchodný dom s dizajnovým nábytkom 
a doplnkami. Už čoskoro na Račianskej ulici. 

0911 611 747 www.light-park.sk

LIGHT
 PARK

banovin_252x69.indd 2 1/2/08 2:54:38 PM

So študentmi herectva si na Malej scéne VŠMU zahrala aj Petra Polnišová. FOTO - Barbora Herchlová

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
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Tomuto autu naozaj nič nechýba.
Nový Mercedes-Benz Triedy C T-Model.

Najnovší model značky Mercedes-Benz, kombi Triedy C je elegantné a prestížne 

vozidlo s inteligentným konceptom batožinového priestoru s objemom od 485 do 

1 500 litrov, upevňovacou súpravou EasyPack na zaistenie batožiny*, automatickou 

zadnou kapotou* či reguláciou svetlej výšky pre uľahčenie nakladania*. Už 

v základnej výbave dostanete model Triedy C kombi s množstvom nadštandardných 

bezpečnostných prvkov a systémov: napríklad balíkom AgilityControl – automaticky 

prispôsobivým systémom tlmenia. Prirátajte k tomu možnosť pohonu všetkých 

štyroch kolies 4-matic, 6 rokov alebo 160 000 km bezplatný servis v cene vozidla, 

možnosti rozšírenia záruky MBSK+ a zistíte, že novému Mercedesu-Benz Triedy C 

kombi naozaj nič nechýba.

Zamyslite sa, či chcete robiť kompromis pri výbere nového auta a objednajte sa na 

testovaciu jazdu u svojho predajcu. Kombinovaná spotreba: 6,0 – 10,2 l/100 km, 

Emisie CO2 (kombinované) 157 – 242 g/km**. Zoznam predajcov nájdete 

na www.mercedes-benz.sk.

*  EasyPack, automatická zadná kapota a regulácia výšky sú prvky doplnkovej príplatkovej výbavy.
** Na základe dostupných údajov k 1. 9. 2007.

Prestíž. Komfort. Priestor. Výkon. Bezpečnosť. Servis.

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

SOBOTA 1. marca
�10.00 - Halové majstrovstvá Slovenska
žiakov, atletika, ŠH Elán, Bajkalská 7
� 10. 00 - Akvaristická jar, výstava spoje-
ná s burzou akvarijných rybičiek, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 14.30 - Zvonček a bambuľka, poetické
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - J. Krasula: Tri prasiatka, pred-
stavenie pre deti, Divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
� 17.00 - Tancujeme v Dúbravke so
skupinou SKAN, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 17.30 - ŠKP - Nitra, WHIL hádzanárok,
ŠH Jégeho, Jégeho ulica 6
� 19.00 - Norman, si to ty?, divadelná
komédia, DK Zrkadlový háj, Rovnianko-
va ulica 3
� 19.00 - N. Werdelinova: Milovníci,
Astorka Korzo '90, Námestie SNP 33

NEDEĽA 2. marca
� 10.00 - Halové majstrovstvá Slovens-
ka žiakov a Halové majstrovstvá Slo-
venska vo viacbojoch, atletika, ŠH Elán,
Bajkalská 7
� 10. 00 - Akvaristická jar, výstava spoje-
ná s burzou akvarijných rybičiek, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 10.30 - Ako vodníkovi vyschol rybník,
divadelné predstavenie pre deti, účinkuje
Bábkové divadlo Piraňa, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Princez-
ná na hrášku, divadelné predstavenie pre
deti, Divadlo Babadlo, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Danka a Janka, divadelné predstave-
nie pre deti, Divadlo Neline, DK Ružinov,
Ružinovská 28
� 10.30 - Nedeľné matiné: Duo Cordefia-
to (Ivica Gabrišová, flauta, Miriam Rodrigu-
ez Brűllová, gitara), GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a bambuľka,
poetické predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Slovenský komorný orchester

Bohdana Warchala: Arcangelo Corelli
Felix Mendelssohn Bartholdy Béla Bar-
tók, Ewald Danel, umelecký vedúci/husle
Malá sála Slovenskej filharmónie, Reduta,
Palackého 2
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Šialené nožničky, komédia, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

PONDELOK 3. marca
� 11.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - J. Genet: Slúžky, zrkadlový horor,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 4. marca
� 15.00 - Kytička ženám, komponovaný
program pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien, Spoločenský dom Nivy, Súťaž-
ná 18
� 16.00 - Spomienka na Jána Kadára,
kino + prednáška, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12
� 19.00 - Nosticovo kvarteto: Josef Suk,
César Franck, Jiří Kollert, klavír, Malá
sála slovenskej filharmónie, Reduta, Palac-
kého 2
� 19.00 - T. Vinterberg a M. Rukov: Ro-
dinná slávnosť, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Astorka
Korzo '90, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni, divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 5. marca
� 17.00 - Od slovenského veľkokniežat-
stva k slovenskému kráľovstvu, z prednáš-
kového cyklu Slovenské dejiny v 19. storo-
čí, prednáša Roman Holec, Seminárna sála
Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Orchester Spirit of Europe: Ser-
gej Prokofiev, Dmitrij Šostakovič, Lud-
wig van Beethoven, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie, Reduta, Palackého 2
� 18:30 - Fidlikant na streche, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Čachtická pani, Pražské divadlo,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
Dr. Zvonka Burkeho, Astorka Korzo '90,
Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

� 20.00 - Early Melons festival, Medziná-
rodný festival študentských filmov, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12 

ŠTVRTOK 6. marca
�10.00 - Objavenie Ameriky, inscenácia je
hra s deťmi o zvedavosti, objaviteľstve a
napĺňaní veľkého sna, od 4 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�11.00 - J. Krasula: Tri prasiatka, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 13.30 - Prednáška: Dôchodky v euro-
mene, MKC, Gaštanová 19
� 16.00 - Early Melons festival, Medziná-
rodný festival študentských filmov, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 18:30 - Fidlikant na streche, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - Ludwig van Beethoven, Max
Bruch, Béla Bartók, Slovenská filharmó-
nia, Koncertná sieň SF, Reduta, Palackého 2
�19.00 - M. Macourek: Hra na Zuzanku,
divadlo Ívery, MKC, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Mango Molas (SK), DJ Robo
Gregor, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre, di-
vadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

PIATOK 7. marca
� 9.00 - Literárne matiné, téma: Štúrovci,
účinkujú: Martin Kubečka a Igor Čillík,
podujatie pre deti, MKC, Gaštanová 19
� 14.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová cha-
lúpka, predstavenie pre deti od 4 rokov, Di-
vadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Early Melons festival, Medziná-
rodný festival študentských filmov, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12 
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Polemic, koncert skupiny, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Slovenská filharmónia: Ludwig
van Beethoven, Max Bruch, Béla Bartók,
Koncertná sieň SF, Reduta, Palackého 2
� 19.00 - J. Osborne: Obzri sa v hneve,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Big Bit Za Zrkadlom: Stará
škola + hosť, Klub Za Zrkadlom, Rovnian-
kova 3
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Astorka
Korzo '90, Námestie SNP 33
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. Valach: Klepáč, mystické ora-
tórium, slávnostný koncert pri príležitosti
Dňa výskumu rakoviny, Veľké koncertné
štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna ulica 1
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

VÝSTAVY
� Jana Vozáriková: Neviditeľný svet,
výstava olejomalieb, vernisáž 5. marca o
17.00 h., otvorené streda, piatok, sobota:
17.00 - 19.00 h, nedeľa 10.00 - 13.00, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, do 30. marca
�Tomáš Krčméry: Línie a sny (transmu-
tácie), výstava kresieb, výstavná sieň OS
SR, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie
10, pondelok - piatok: 10.00 - 15.00 h, do 28.
marca
� Ilona a ViktorHulík: Z Tibetu do Nepá-
lu, výstava fotografií, ktoré vznikli počas
cesty autorov do Tibetu a Nepálu, Galéria Z,
Ventúrska 9
� Robert Doisneau: Obraz určitého
Francúzska, Stredoeurópsky dom fotogra-
fie, Prepoštská 4, do 30. marca
�Rasťo Čambál: Identity (a iné), Everest
Foto Tower 115, Pribinova 25, do 31. marca
� České a slovenské sklo v exile, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra
4, potrvá do 4. mája
� Ivan Csudai: „Nové obrazy“, GMB,
Pálffyho palác, Panská 19, do 13. apríla
�Vojak a socha, stála expozícia plastík slo-
venských a českých autorov, Hurbanove ka-
sárne, Kollárovo námestie 10, pondelok -
piatok: 10.00 - 15.00 h
� Beata Tarjányiová: Minisilk v ružo-
vom, obrazy a módne doplnky, MKC, Škol-
ská 14, pondelok - piatok od 9.00 do 20.00 h,
do 3. marca
�Rŕfols-Casamada: Painting 1950-2005,
Danubiana Meulensteen Art Museum, do 9.
marca 2008 
� Slovenská grafika 20. storočia, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie
11, do 2. marca 2008
�Kam-kam- kameň, interaktívna výstava,
Bibiana, Panská 41, do 4. mája 2008
� Stratený čas? Slovensko 1969-1989 v
dokumentárnej fotografii, SNG, Esterházy-
ho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, do 2. marca 2008

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

vyjdú o týždeň
6. marca 2008


