
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
zatiaľ Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s., neoznámil výšku cien
vodného a stočného na budúci rok.
Očakáva sa, že cena vody sa nezmení.
Aký vplyv bude mať toto zmrazenie
cien na hospodárenie BVS, a.s., na to
sme sa spýtali generálneho riaditeľa
spoločnosti Daniela GERMERANA.
- V roku 2009 je predpokladaná stagná-
cia tržieb z regulovanej činnosti a nárast
celkových nákladov o cca 90-100 milió-
nov korún, čo spôsobí pokles výsledku
hospodárenia BVS. Budeme musieť
prehodnotiť investičné projekty, kde sa
budeme musieť obmedziť iba na tie naj-
nevyhnutnejšie. Kritickejšia je situácia v
oblasti opráv a údržby a mzdových
nákladov. Najvypuklejšie sa to prejaví v
oblasti našich energetických nákladov,
kde očakávame zvýšenie cien energií od
našich dodávateľov o 18 až 20 percent.

Pri súčasnom zdražení vodného predpo-
kladáme, že budeme musieť na budúci
rok pristúpiť ku krízovému riadeniu
spoločnosti. Ďalší rozvoj BVS je teda
vážne ohrozený.
Aký bude mať regulácia cien vplyv
na projekty spolufinancované z pro-
striedkov Európskej únie?
- Projekty čističiek odpadových vôd v
Petržalke a vo Vrakuni musíme zreali-
zovať. Odkanalizovanie Podunajských
Biskupíc a Prievozu je vlastne rozšíre-
nie infraštruktúry, ak sa teda v rámci krí-
zového riadenia rozhodneme pre zacho-
vanie súčasného stavu, realizáciu týchto
dvoch projektov odložíme. Odkanalizo-
vanie Vajnor by malo pokračovať.
Ako sa táto situácia dotkne Bratislav-
čanov?

- Klesajúca spotreba vody, nepriaznivá
regulácia a nárast nákladov sa z dlhodo-
bého hľadiska nepriaznivo odzrkadlia
na výsledku hospodárenia spoločnosti,
čo sa prejaví na zhoršenom stave vodo-
hospodárskej infraštruktúry. Takýto
spôsob regulácie sa skôr či neskôr
dotkne aj komfortu našich zákazníkov,
ktorí dnes otočia kohútik a tečie im voda
pod tlakom, v primeranej teplote a v
zákonom stanovenej kvalite. Na jednej
strane máme zvyšovať štandardy slu-
žieb, na strane druhej nám regulačný
úrad zmrazuje ceny. To nie je korektné.
Namietate proti spôsobu regulácie,
chcete sa proti tomu nejako brániť?
- Vzhľadom na to, že sme presvedčení,
že regulačný úrad pri regulácii cien
vody a stočného nekoná v súlade so
zákonom, zvažujeme, že sa proti jeho
postupu budeme brániť súdnou cestou.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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Vjazd výletného

vláčika do pešej

zóny mestská

časť zdaní
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto od nového
roka zdaní vjazd výletných vláčikov
do historického jadra. Doteraz totiž
vláčiky jazdili do pešej zóny bez
zaplatenia miestnej dane.
Samospráva mestskej časti pôvodne
navrhovala vjazd výletných motoro-
vých vozidiel do historického jadra
oslobodiť od dane. To sa však stretlo s
nesúhlasom väčšiny miestnych  poslan-
cov, ktorí odmietli takúto daňovú výho-
du pre tento druh podnikania.
Ako už skôr upozornili Bratislavské no-
viny, vjazd výletných vláčikov do pešej
zóny nemal doteraz oporu v staromest-
skej legislatíve - neumožňovalo to na-
riadenie o pešej zóne, nepočítalo s tým
ani nariadenie o miestnych daniach.
Nakoniec staromestské miestne zastupi-
teľstvo od nového roka zaviedlo pre
vyhliadkové motorové vozidlá rovnakú
sadzbu dane za vjazd a zotrvanie v his-
torickej časti mesta ako pre ostatné pod-
nikateľské subjekty. Túto sadzbu navy-
še zvýšilo z doterajších 10 eur (300 Sk)
na 15 eur (450 Sk) na jeden deň. (pol)

Cena vodného

a stočného je

stále neznáma
BRATISLAVA
Ani začiatkom tohto týždňa nebolo
jasné, aká bude na budúci rok cena
vody a stočného v Bratislave. Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví totiž
výšku regulovaných cien vodného a
stočného stále nezverejnil.
Ako upozornil generálny riaditeľ Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Daniel Gemeran, zákonný termín doru-
čenia rozhodnutia regulačného úradu
bol do 30. novembra 2008. Ako ďalej
uviedol, na budúci rok BVS nenavrho-
vala ceny vodného a stočného, rozhod-
ne o nich regulačný úrad sám. Na zákla-
de vyjadrení predstaviteľov úradu je
zrejmé, že ceny sa zvyšovať nebudú.
V roku 2009 by teda podľa očakávania
mala byť cena vodného v Bratislave a
okolí bez DPH 23,40 Sk (0,78 eura) a
stočného 23,80 Sk (0,79 eura) za meter
kubický.
Tieto ceny považuje BVS za likvidač-
né, pričom majú zostať rovnaké už
štvrtý rok. Keďže klesá spotreba vody,
BVS bude na budúci rok pravdepodob-
ne musieť  prejsť na krízové riadenie.
Ohrozené sú nielen ďalšie investície do
rozvodov vody a kanalizačnej infra-
štruktúry, ale aj údržba a opravy. D.
Gemeran nevylúčil, že budú musieť
zmraziť mzdy zamestnancov. (pol)
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STARÉ MESTO
Mnohých Bratislavčanov v uplynu-
lých dňoch pobúrila reklama na zim-
nom kryte Maximiliánovej fontány. A
to ešte netušia, že za túto reklamu
nepôjde do mestského rozpočtu ani
koruna. Zato na tom dobre zarobí
súkromná reklamná spoločnosť.
S kritikou sa stretlo už rozhodnutie bý-
valého riaditeľa mestskej organizácie
Paming Cyrila Vaňa, ktorý vlani tesne
pred odvolaním z funkcie nechal prekryť
Maximiliánovu fontánu na Hlavnom
námestí a Ganymedovu fontánu na
Hviezdoslavovom námestí oceľovo-le-
xanovou konštrukciou. Prekrytie jednej
fontány vyšlo na vyše milión korún.

A nový riaditeľ Pamingu tento rok
dielo skazy dokonal. Kryt fontány na
Hlavnom námestí dovolil prekryť re-
klamou a podobný osud postihne aj
fontánu pred SND a ďalšie štyri fontá-
ny - Dievča so srnkou na Hviezdosla-
vovom námestí, Dievča s krčahom na
Františkánskom námestí, Kačaciu fon-
tánu na Šafárikovom námestí a Fontá-
nu s levom pred Starou tržnicou.
Ako priznal riaditeľ Pamingu Jozef
Hrabina, so spoločnosťou Akzent Me-
dia uzavrel zmluvu, podľa ktorej môže
táto reklamná spoločnosť najbližšie
štyri sezóny na zimných krytoch fon-
tán umiestňovať reklamu. Škandalóz-
ne na celom prípade je, že mestský

rozpočet z tohto obchodu nezíska ani
korunu.
Akzent Media ako protislužbu zaplatí
nové kryty na štyri fontány, obnovu
pomníka speváčky Oľgy Trebitschovej
za cca 250-tisíc korún a ďalších cca
500-tisíc podľa J. Hrabinu tento rok
ušetrí Paming za inštaláciu krytov a vý-
menu niektorých  dielcov z nepriehľad-
ného lexanu za priehľadné plexisklo.
Pre Akzent Mediu to určite nie je zlý
obchod. Len na reklame pre ČSOB na
Maximiliánovej fontáne podľa našich
informácií tento rok zarobí 1,2 milióna
korún. Vysvetľovať by teda mal nielen
riaditeľ Pamingu, ale aj volení predsta-
vitelia mesta. Radoslav Števčík

Na fontánach zarába iba Akzent Media
Nevkusná reklama si napokon našla cestu aj do historického jadra mesta. Skoro zadarmo. FOTO - Oto Limpus

BVS sa chce proti regulácii cien brániť

Parkovacia

služba zvýšila

v centre ceny

za parkovanie
STARÉ MESTO
BPS Park, a.s., (predtým BPS, s.r.o.)
od 1. decembra 2008 zvýšila cenu
jednorazovej parkovacej karty v zó-
ne s dopravným obmedzením z 10 na
21 korún za hodinu. Parkovacia služ-
ba tak urobila aj napriek upozorne-
niu staromestskej samosprávy, že
zvýšenie je rozpore s platnou parko-
vacou politikou mestskej časti.
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
ešte 25. novembra 2008 upozornil pred-
sedu predstavenstva BPS Park, a.s., Pet-
ra Polomu, že podľa novej parkovacej
politiky „úpravu výšky ceny za par-
kovacie služby schvaľuje miestne zastu-
piteľstvo po prerokovaní s prevádzko-
vateľom parkovacieho systému”.
P. Poloma na to písomne reagoval upo-
zornením, že parkovacia politika je v
rozpore so všeobecne záväzným naria-
dením o podmienkach státia v zóne s
dopravným obmedzením, podľa ktoré-
ho „výšku a spôsob určuje prevádzko-
vateľ”. Súčasne požiadal starostu, aby
samospráva odstránila tento rozpor.
V utorok 9. decembra staromestskí
poslanci zosúladili toto nariadenia s no-
vou parkovacou politikou. Od nového
roka tak bude môcť byť cena za parko-
vacie služby zmenená len so súhlasom
samosprávy. Nie je vylúčené, že BPS
Park, a.s., bude musieť svoj nový cenník
za parkovacie služby opäť zmeniť.
Staromestskí poslanci tiež deklarovali
záujem prijať úplne nové nariadenia o
podmienkach státia v zóne s dopravným
obmedzením, ktoré by zohľadnilo nový
zákon o cestnej premávke, ktorý nado-
búda účinnosť 1. februára 2009. (pol)

Za zmluvu s BPS

Staré Mesto

dostalo pokutu
STARÉ MESTO
Protimonopolný úrad SR udelil
mestskej časti Staré Mesto pokutu
50-tisíc korún za porušenie zákona o
ochrane hospodárskej súťaže.
K tomu malo dôjsť uzatvorením ná-
jomnej zmluvy s Bratislavskou parko-
vacou službou, s.r.o., (teraz BPS Park,
a.s.) na prenájom parkovacích miest na
okraji komunikácií 3. a 4. triedy na
obdobie 20 rokov.
Zmluva, ktorú uzatvoril ešte bývalý
starosta Peter Čiernik (KDH), podľa
Protimonopolného úradu zvýhodnila
BPS, s.r.o., na neprimerane dlhý čas,
počas ktorého konkurenti nájomcu
nemajú možnosť uchádzať sa o posky-
tovanie parkovacích služieb v Starom
Meste. (brn)
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Staromešťanov

by nemal rušiť

stavebný hluk 
STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Staré Mesto v utorok 9.
decembra 2008 schválilo nové všeo-
becne záväzné nariadenie, ktorým sa
určujú pravidlá pri stavebných,
rekonštrukčných a udržiavacích
prácach. Samospráva chce týmto
nariadením chrániť Staromešťanov
pred hlukom.
Vo vonkajších priestoroch sa na území
Starého Mesta bude môcť stavať, rekon-
štruovať, betónovať, vykonávať rekon-
štrukčné a udržiavacie práce a výrobnú
činnosť počas pracovných dní od pon-
delka do piatka od 8.00 do 18.00 h a v
sobotu do 13.00 h. V ostatnom čase a
počas dní pracovného pokoja to bude
zakázané.
Výnimkou sú rozkopávky, opravy a re-
konštrukcie miestnych komunikácii 1.
a 2. triedy, ktoré bude možné  vykoná-
vať aj v sobotu a v nedeľu od 7.30 do
19.00 h maximálne však jeden týždeň
nepretržite.
Vo vnútornom prostredí obytných bu-
dov bude možné stavať a rekonštruo-
vať počas pracovných dní od pondelka
do piatka od 8.00 do 20.00 a v sobotu
do 13.00 h.
V dňoch pracovného pokoja je zakáza-
né vykonávať údržbu zelene motoro-
vými a elektrickými mechanizmami.
Za porušenie nariadenia môže starosta
mestskej časti udeliť právnickým oso-
bám pokutu najmenej 1650 eur (49 708
Sk), fyzickým osobám uložia pokutu
príslušníci mestskej polície v bloko-
vom konaní.
Dôvodom na prijatie tohto nariadenia
boli opakované sťažnosti obyvateľov v
okolí stavieb či rekonštruovaných
budov, ktorí si sťažovali na stavebný
hluk. Týka sa to najmä stavieb na
Nábreží L. Svobodu, na Gorkého ulici,
Laurinskej, Štefanovičovej, Heyduko-
vej, Radlinského, Dostojevského rade. 
Mestská časť podľa dôvodovej správy
zabezpečuje na svojom území verejný
poriadok a všeobecne záväznými na-
riadeniami môže stanoviť činnosti,
ktoré je na určitý čas alebo na určitom
mieste zakázané alebo obmedzené.
Tým chce mestská časť utvárať a chrá-
niť zdravé podmienky a zdravý spôsob
života obyvateľov mestskej časti. (stn)

Petržalská hala má územné rozhodnutie

a svoje meno, má sa volať Danube Arena  
PETRŽALKA
Multifunkčná hala v Petržalke sa
znovu priblížila realite. Má už prá-
voplatné územné rozhodnutie aj
pracovný názov - Danube Arena.
Stále však nie je isté, či sa jej výstav-
ba stihne do roku 2011 a či sa práve
v týchto priestoroch uskutočnia
hokejové majstrovstvá sveta.
„Ideme podľa harmonogramu, napriek
niektorým pochybovačným hlasom
sme za necelého dva a pol týždňa
získali právoplatné územné rozhodnu-
tie. Hala má už aj pracovný názov -
Danube Arena - ktorý má evokovať
blízkosť troch susediacich krajín,”
informoval predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
Anders Backman z fínskej konzultač-
nej firmy Jokerit prezradil, že podľa
štúdie uskutočniteľnosti, ktorú v tomto

týždni odovzdali, je hala životaschop-
ným projektom. 
„Pri prepočtoch sme vychádzali z toho,
že kapacita na hokej bude 12 tisíc
miest, na koncerty 15 tisíc. Ak sa v hale
ročne uskutoční približne 100 podujatí,
malo by ju navštíviť asi 625 tisíc
návštevníkov,” tvrdí Anders Backman.
Podľa jeho slov, väčšinu príjmov by
mali tvoriť špeciálne akcie - 25 per-
cent, z hudobných podujatí by išlo 20
percent, zo športu 15 percent. Maxi-
málne náklady na výstavbu haly by sa
nemali dostať na viac ako 80 miliónov
eur. Podľa fínskych zástupcov už boli
oslovené viaceré firmy, ktoré by sa
mohli podieľať na financovaní. Penia-
ze vraj určite budú, čaká sa len na
schválenie všetkých dokumentov.
Vladimír Bajan zase tvrdí, že ho pote-
šil záujem jednotlivých slovenských

športových zväzov, ktoré kladne reago-
vali na ponuku konania niektorých
akcií a výstavbu petržalskej haly pod-
porujú.
„Veľmi pozitívny ohlas sme mali od
atlétov, ak všetko vyjde, črtá sa už aj
zaujímavý šampionát. Európska bas-
ketbalová federácia sa vyslovila, že je
načase, aby Slovensko zorganizovalo
majstrovstvá Európy basketbalistiek.”
Z Fínska prišli aj zatiaľ predbežné
vizualizácie. Multifunkčná hala dosta-
ne definitívny vzhľad po skončení
tendra na dodávateľa, ktorý vyhlásia
začiatkom budúceho roku. „Chceme
osloviť mladých architektov, aby ju
dotvorili,” dodáva Vladimír Bajan.
Celý areál doplnia bazén, aquapark,
ráta sa aj s vybudovaním menšieho fut-
balového stánku. (mm)

VIZUALIZÁCIA - Jokerit

Centrum mesta

aj stromček sú 

už rozsvietené
BRATISLAVA
Presne od Mikuláša, teda od 6.
decembra 2008 má Bratislava svia-
točné vianočné osvetlenie. Celé je v
réžii mesta, pričom najväčšia pozor-
nosť sa sústredila na centrálnu
mestskú časť, na čom spolupracuje
aj mestská časť Staré Mesto. 
„Prvá časť osvetlenia vrátane vianočné-
ho stromčeka sa rozsvietila v piatok 28.
novembra 2008. Je to iluminácia na
Hlavnom a Františkánskom námestí a
na Klobučníckej ulici. Rozžiarili sa aj
lustre na Primaciálnom námestí a na
Klobučníckej ulici,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Bratislava Eva
Chudinová. Vianočné osvetlenie bolo
nainštalované aj na Hurbanovom ná-
mestí, Župnom námestí, Námestí SNP,
Hodžovom námestí, Obchodnej ulici,
Suchom mýte, Štúrovej ulici, Štefániko-
vej ulici a na Staromestskej ulici. 
Osvetlenie na Hlavnom námestí, Fran-
tiškánskom námestí, Primaciálnom ná-
mestí a na Klobučníckej ulici bude v
prevádzke od 28. novembra 2008 do 23.
januára 2009. Zostávajúca vianočná vý-
zdoba bude od 6. decembra 2008 do 6.
januára 2009. „Náklady na výzdobu sú
895 460 korún. Z rozpočtu mesta to je
0,00917 percenta,“ dodala Eva Chudi-
nová. Vianočný strom na Hlavnom
námestí zdobia prvky zložené z 51
kusov, z toho je 16 vločiek s LED-dió-
dami, 17 hadov dlhých šesť metrov s
LED-diódami, 12 hadov so svetelným
zdrojom číre žiarovky a 6 hadov (sve-
telný zdroj číre žiarovky). (mm)

V Rusovciach

začne pracovať

okrskár
RUSOVCE
Od januára 2009 začne v Rusovciach
pracovať okrskár mestskej polície.
Do funkcie ho 9. decembra 2008
uviedli námestník primátora Tomáš
Korček (Občiansky klub) a náčelníč-
ka bratislavskej mestskej polície
Zuzana Zajacová.
Koncom roka pôsobilo vo funkcii
okrskára 16 mestských policajtov. V
hlavnom meste sú od od 1. júla 2005.
„Projekt sme spustili najskôr v menších,
mestských častiach, a postupne obsa-
dzujeme sídliskové časti - Dúbravku,
Karlovu Ves, Lamač,“ uviedol hovorca
mestskej polície Peter Pleva.
Od okrskárov si mestská polícia sľubu-
je lepší kontakt s občanmi i okamžité
riešenie problémov. Sú zodpovední za
verejný poriadok v pridelenom okrsku
a okrem priameho výkonu služby sú
policajti k dispozícii občanom aj v čase
predĺžených úradných hodín na miest-
nych úradoch. (rob)

PETRŽALKA
V roku 2008 by nemalo byť žiadnym
problémom, aby sa v priestoroch,
ktorým denne prejdú tisícky ľudí,
nenašlo niekoľko funkčných banko-
matov. Ako sa však zdá, aj v 21. sto-
ročí sa takýto priestor nájde. Navyše
na mieste, kde ide najmä, alebo hlav-
ne o peniaze
Šokujúco sa to udialo v hlavnom
meste Slovenska Bratislave, a to
dokonca priamo vo „vychytených“
priestoroch Incheby. 
„V nedeľu 7. decembra 2008 som sa v
neskorších popoludňajších hodinách
zúčastnil na Vianočnom veľtrhu v
Inchebe. Vzhľadom na to, že sa na
takýchto trhoch zúčastňuje bežne nie-

koľko tisíc ľudí, predpokladal som, že
v dobe informačných technológií
nemusím mať pri sebe väčšiu finančnú
hotovosť, ale bude stačiť si ju v prípa-
de potreby vybrať z bankomatu. Žiaľ,
ukázalo sa, že napriek rozsahu poduja-
tia bol návštevníkom k dispozícii iba
jeden-jediný bankomat, a ani ten nebol
funkčný, minula sa tam totiž hoto-
vosť,“ opisuje svoju skúsenosť čitateľ
Ľubomír Kollár.
Ako ďalej spomína, „fakt absencie
hotovosti nie je problémom organizá-
torov. Vizitkou ich evidentnej neschop-
nosti je však fakt, že v celom areáli exi-
stuje iba jeden bankomat, čiže nie sú
schopní dohodnúť sa s bankami na
umiestnení aspoň dvoch-troch banko-

matov. Zaráža to o to viac, že v Inche-
be sa koná počas roka aj viac podob-
ných obchodných akcií. Je skutočne
nedôstojné, ak si klienti musia chodiť
po peniaze do Auparku alebo do Billy
oproti.“
Ľubomíra Kollára nahneval aj postoj
samotnej Incheby: „Za úplnú nehoráz-
nosť považujem fakt, že firma, napriek
tomu, že nie je schopná zabezpečiť
základné podmienky predaja, má ešte
tú drzosť pýtať od klientov, ktorí na
trhoch beztak nechávajú značný
finančný obnos, vstupné.“
O stanovisko k udalosti a k celému
problému sme požiadali aj Inchebu, do
uzávierky sme však jej vyjadrenie
nedostali. (mm)

Bankomaty nemajú, vstupné pýtajú

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

Vianočný gazdovský dvor
pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR p. Stanislava Becíka 

KDE? v priestoroch Závodiska v Bratislave - Petržalke
(dostihová dráha, Starohájska ulica) 

KEDY? v dňoch 15. - 21. decembra 2008 od 12.00 hod. 

ČO? zabíjačky každý deň, ukážky a predaj výrobkov tradič-
ných špecialít priamo na mieste, domáca kuchyňa, živé
ryby a vianočné stromčeky a množstvo iných výrobkov 

A to všetko za skvelé ceny v príjemnom prostredí a predvianočnej atmosfére.



BRATISLAVA
Riešenie pešieho mosta cez Dunaj pri-
náša v rámci projektu Mestské zása-
hy architektonická kancelária Vallo
Sadovsky Architects. Cieľom je pri-
rodzené prepojenie pešej zóny mesta
s parkom v Petržalke.
Lávka by bola prepojením pešej zóny v
smere od Mostovej ulice a Námestia Ľ.
Štúra, k známemu a historickému
miestu Au café. Podľa jedného z archi-
tektov Olivera Sadovského, reálnosť
mosta pre peších, ktorý by bol bez
pilierov a visel by nad riekou, konzul-
tovali s vodohospodármi i statikmi. 
Most by sa na petržalskej strane zachy-
tával o budovu, ktorú by pri nábreží
postavili. Podľa neho mesto má záujem
o peší most, ale financovanie je potreb-
né zabezpečiť zo súkromných zdrojov.
A práve budova by mohla pomôcť
financovaniu mosta. Objekt by bol
zasunutý pri hrádzi a mal by byť zasa-
dený medzi stromami. 
Pešia lávka má byť podľa O. Sadov-
ského zavesená na dvoch pilieroch na
brehoch. Držať ju má jednoduchá oce-
ľová konštrukcia. Chodník na ňom
bude z dreva a okrem chodcov ním

môžu prechádzať aj cyklisti. Bezbarié-
rový nástup na most by mal byť na bra-
tislavskej strane pri prístavisku prope-
ler, ktorý momentálne nefunguje. 
Vzhľadom na charakter rieky, povodie
Dunaja podľa neho nepovoľuje budova-
nie nových mostných pilierov cez
Dunaj. Lávka musí byť preto zavesená.
Dodal, žeby išlo o mostnú konštrukciu,

aká v Bratislave ešte nebola použitá.
Most pre peších by predĺžil súčasnú
pešiu zónu o 500 metrov. Generálny
partner projektu Mestské zásahy, deve-
loperská spoločnosť Grunt, už vyjadril
ochotu podieľať sa na realizácii výstav-
by pešej lávky cez Dunaj. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Vallo Sadovsky
Architects
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Mestské zásahy

chcú zlepšiť

život v meste
BRATISLAVA
Projekt Mestské zásahy je spojením
dobrých nápadov architektov s vô-
ľou investorov finančne podporiť
originálne a zmysluplné návrhy.
Autormi projektu sú architekti
Matúš Vallo a Oliver Sadovský.
Mestské zásahy vytvárajú priestor, kde
sa stretávajú záujmy mestských úradní-
kov, špičkových odborníkov a obyvate-
ľov Bratislavy. Nápady, návrhy a pro-
jekty od rôznych autorov a architekto-
nických kancelárií si môžu záujemco-
via pozrieť na výstave, ktorá trvá od 5.
decembra 2008 do 15. marca 2009 v
Slovenskej národnej galérii, ktorá je
spoluorganizátorom projektu.
Podľa autorov bolo hlavnou myšlien-
kou projektu Mestské zásahy nájsť
miesta, body či situácie v meste, o kto-
rých možno povedať, že nefungujú tak,
ako by mali, alebo neposkytujú obyva-
teľom dostatočný úžitok. Sú to miesta,
na ktoré každý rezignoval a nikto v nich
nenašiel možnosť profitu. Ide najmä o
verejné priestory, na ktoré sa v posled-
nom čase veľmi často zabúda. 
Presne 35 architektonických ateliérov
sa zapojilo do projektu - výsledkom je
49 architektonických návrhov, ktoré
pomôžu presvedčiť širokú verejnosť, že
aj malé zmeny v meste môžu priniesť
veľký efekt. 
Podľa autorov projektu ide aj o spôsob
ako ukázať mestským úradníkom, aké
by mohli byť ďalšie kroky pri tvorbe
verejného priestoru.”Skúšame otočiť
klasický spôsob distribúcie mestských
zákaziek a jednoducho a bez nároku na
honorár a bez čakania na výzvu, po-
môcť svojmu mestu a okoliu. Možno
prezentácia projektu pomôže zvrátiť
verejnú mienku a poopraviť obraz
architekta posledných dní - človeka,
ktorý bez morálnych otáznikov stavia
zlé stavby a kvôli krátkodobému profi-
tu mení dlhodobo obraz mesta,”uvá-
dzajú autori projektu Mestské zásahy -
Matúš Vallo a Oliver Sadovský.
Na vernisáži a vo vybraných kníhku-
pectvách je od 4. decembra v predaji aj
kniha Mestské zásahy, ktorú vydal
Vallo Sadovský Architects. Sú v nej
fotografie, ilustrácie a detailné popisy
všetkých návrhov.
Generálnym partnerom projektu je
developerská skupina Grunt. (brn)

Oliver Sadovský: Keby sa z tých návrhov

zrealizoval len zlomok, tak je to úspech
O  projekte  pod názvom Mestské
zásahy, ktorý nedávno verejnosti
predstavili architekti Matúš Vallo a
Oliver Sadovský, sme sa pozhovára-
li s jedným z jeho autorov Oliverom
SADOVSKÝM.

~     ~     ~
Kedy sa zrodil projekt Mestských
zásahov v meste?
- Asi pred dvomi rokmi. Boli sme
nespokojní s tým, čo sa v Bratislave
deje. Pri vtedajšom a aj súčasnom sta-
vebnom boome sa akosi zabúda na to,
že je tu verejný priestor, ktorý používa-
me všetci. Záujem niektorých investo-
rov sa končí pár metrov od ich budov.
Vypracovali sme preto pilotný projekt,
ktorý sa zaoberal rozšírením chodníka
Židovskej ulice ponad Staromestskú
ulicu. Predtým, ako sa vyrieši celá táto
lokalita v okolí Staromestskej ulice, by
mohol napríklad na Židovskej vzniknúť
pohodlný chodník, ktorý zvýši komfort
pre peších. Vzhľadom na to, že sme
mali na túto našu iniciatívu priaznivé
ohlasy, tak sme chceli pripraviť aj ďal-
šie návrhy. Napokon sme si povedali,
že prizveme aj ďalších kamarátov a
kolegov architektov. A tak vznikla
výstava trinástich návrhov, ktorá sa
konala v lete pod názvom Mestské
zásahy 00. Keďže sme cítili potenciál
tejto myšlienky, rozhodli sme sa pre-
hĺbiť ju a siahli sme aj k jej pokračova-
niu. Pridali sa ďalší architekti a umelci,
ktorí to cítia podobne ako my. Nako-
niec sme 4. decembra otvorili výstavu,
na ktorej sa podieľalo 36 architektonic-
kých ateliérov a predstavili sme 49
„mestských zásahov“. Výstava je v Slo-
venskej národnej galérii, v Esterházyho
paláci a potrvá do 15. marca 2009.  
O čom sú vlastne Mestské zásahy, čo
chcete projektom dosiahnuť?
- Hľadali sme miesta, ktoré v meste
nefungujú, a nezostali sme len pri ich
kritike, ale ponúkli sme pre dané mies-
ta aj reálne riešenia. Chceli by sme
vyvolať určitú diskusiu, alebo aj tlak
verejnosti na mesto v tom zmysle, že
zväčša ide o vcelku jednoduché a lacné

riešenia, ktoré však môžu mať veľký a
zásadný efekt na kvalitu života v
našom meste. Ide o prvý krok k tomu,
aby sa naša myšlienka mohla realizo-
vať - najskôr je to zhmotnenie idey a
potom by sa do toho mohlo zaintereso-
vať mesto v spolupráci so súkromným
investorom. Keby sa z návrhov zreali-
zoval len zlomok, tak je to veľký
úspech. Dúfame, že sa ich „chytí“ viac.
Dôležitým momentom bol začiatok
spolupráce so spoločnosťou GRUNT,
a.s., ktorá celý projekt zastrešila a
pomohla nám aj pri vydaní knihy a aj s
výstavou, ktorá ako som už povedal sa
nachádza v suteréne Esterházyho palá-
ca.
Ktoré miesta v meste si Mestské
zásahy všímajú?
- Väčšina z nich sa týka najmä Starého
Mesta, resp. centra mesta, pretože ide o
časť Bratislavy, ktorá je pod najväčším
drobnohľadom. Napríklad len okolie
Staromestskej ulice sa týka približne
siedmich projektov, ktoré riešia rozšíre-
nie Židovskej ulice, priestor pod
Novým mostom, okolie Dómu svätého
Martina atď. Mnoho návrhov sa týka
oblasti dunajského nábrežia - asi preto,
že napriek potenciálu rieky Dunaj sa
nábrežie nevyužíva tak, akoby sa
mohlo. Sú tam, samozrejme, aj projek-
ty mimo centra mesta. No musím pove-

dať, že projekt Mestské zásahy nie je
len o centre, ale o Bratislave ako takej.
Komunikujete o projekte s miestnou
alebo mestskou samosprávou?
- Mesto o projekte vie a podporuje ho.
Mestské zásahy sú na jednej strane
akoby hodenou rukavicou mestu -
pozrite sa, toto tu máme a takéto rieše-
nia navrhujeme. Na strane druhej ich
realizácia nepôjde bez spolupráce so
samosprávou. Takže mesto má teraz „v
rukách“ katalóg so 49 projektmi a ako
sa hovorí - „je na ťahu“.
V centre mesta i širšom okolí je nie-
koľko investičných projektov. Môžu
vám pomôcť, alebo aj uškodiť?
- Aj investori a investičné projekty
môžu pomôcť týmto snahám. Naprí-
klad pre projekt Vydrice je pohodlné a
bezkonfliktné pešie prepojenie s cen-
trom mesta úplne nevyhnutné. Veríme,
že v takýchto prípadoch investor po-
môže a nie naopak. Napokon, je to aj v
jeho záujme, aby nová štvrť, ktorú plá-
nuje postaviť, fungovala a nebola od
Starého Mesta „odrezaná”.
S projektom ste oboznámili mesto i
verejnosť - čo ďalej?
- Ako som už spomenul, vo štvrtok 4.
decembra bola sprístupnená v Sloven-
skej národnej galérii výstava, na ktorej
sú prezentované návrhy v rámci Mest-
ských zásahov - takže verejnosť ich
môže vidieť. K výstave vychádza aj
kniha a funguje aj web stránka
www.mestskezasahy.sk so všetkými
informáciami. Čo sa týka ďalšieho
vývoja projektu, tak sme optimisti a
veríme, že aspoň niektoré zo „zása-
hov“ sa ujmú a celá akcia bude mať
reálny efekt.
Do návrhov zmien v historickej časti
však hovoria aj pamiatkari...
- Mestské zásahy sú o skvalitňovaní
verejného priestoru Bratislavy. Nevstu-
pujú do mestského prostredia agresív-
ne ale liečivo, preto dúfame, že pamiat-
kari ich tiež podporia. Napokon, ide v
nich o dobro Bratislavy a jej obyvate-
ľov. Zhováral sa Robert Lattacher

FOTO - autor

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

Lávka môže spojiť centrum s parkom 

Marianum

sa chce kvôli

pokute súdiť
BRATISLAVA
Mesto Bratislava a mestská organi-
zácia Marianum sa proti rozhodnu-
tiu o pokute Protimonopolného úra-
du vo výške 150-tisíc korún, odvola-
li. O odvolaní bude rozhodovať opäť
tento úrad. Celá vec sa zrejme skon-
čí na súde.
Podľa riaditeľa mestského pohrebníct-
va Marianum Miloslava Hrádeka,
organizácia sa bude dovolávať svojich
práv súdnou cestou. Predpokladá, že
tak urobí aj mesto a konečné rozhodnu-
tie bude na súde.
Protimonopolný úrad zistil, že mesto
schválilo v Cenníku služieb neopod-
statnené položky ako poplatok za likvi-
dáciu kvetinových darov po troch až
štyroch týždňoch po pohrebe, respektí-
ve podľa želania rodiny a poplatok za
likvidáciu hrobového (urnového) pom-
níka, ktoré platia pozostalí. 
Podľa Miloslava Hrádeka, služby sa v
pohrebníctve dvakrát nepredávajú.
Vysvetlil, že poplatok vyberajú za
aranžovanie kvetín v dome smútku. Po
pohrebe ich podľa neho zamestnanci
pohrebníctva opäť ich naaranžujú už
na hrob. „Následne po tom, asi po
troch-štyroch týždňoch, podľa priania
rodiny, kvetiny pozbierame a vložíme
ich do kontajnera, ktorý je následne
vyvezený na skládku,“ uviedol Milo-
slav Hrádek. 
Podľa neho, ak by sa odpad zahrnul do
celkovej ceny za hrobové miesto, tak
by sa na likvidácii kvetinového odpadu
z konkrétneho hrobu a konkrétneho
pohrebu podieľali tí nájomcovia hro-
bových miest, ktorí do svojho hrobové-
ho miesta nepochovávajú. Preto podľa
neho Marianum odčlenilo z ceny za
hrobové miesto odpad, ktorý sa produ-
kuje pri konkrétnom pohrebe.
K poplatku za hrobové miesto uviedol,
že pohrebníctvo musí podľa zákona
hrobové miesto vytvárať a aj ho vytvá-
ra. Zákon však podľa Miloslava Hráde-
ka nehovorí o tom, že to má byť zadar-
mo. Ak si občan vyberie konkrétne hro-
bové miesto s náhrobným pomníkom,
tak pohrebníctvo je povinné pomník
odstrániť. Protimonopolný úrad však
tvrdí, že by ho mal odstrániť na vlastné
náklady - alebo na náklady neplatiča,
ktorý už päť rokov za hrob neplatí. 
Miloslav Hrádek dodal, že ak niekto
má záujem o konkrétne miesto na cin-
toríne a nie o miesto, ktoré mu pohreb-
níctvo vyberie, musí znášať náklady na
jeho úpravu. (rob)

WORKSHOP
Staromestská ulica

VÝSTAVA
Diskusia o novom koncepčnom riešení
priestoru Staromestskej ulice bude pokra-
čovať. Po prezentácii jednotlivých návrhov
ich autormi a odbornej diskusii, ktorej sa
zúčastnili nielen architekti ale aj dopravá-
ri, pamiatkári, odborníci z oblasti technic-
kej infraštruktúry, Magistrát hl. mesta SR
Bratislavy pripraví výstavu jednotlivých
návrhov, ktoré bude môcť pripomienkovať
aj široká verejnosť.
Výstava bude v Primaciálnom paláci na
Primaciálnom námestí, č. dverí 5, otvo-
rená bude 8. 1. 2009 a potrvá do konca
januára 2009.

SILVESTER 2008
CEZ DEŇ NA LYŽIACH, VEČER V KÚPEĽOCH

� nový penzión v Sliači � príjemné
ubytovanie � SKIPAS ZADARMO

www.villagreen.sk
t.č. 0908 452 288, villagreen@villagreen.sk

Reklamu v novinách
si môžete objednať

aj cez internet
kliknite na www.banoviny.sk
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Jedlá si posúvali

podľa toho,

komu patrili
LIST ČITATEĽA
Nedávno sme boli na firemnej oslave,
ktorú som zorganizovala v reštaurá-
cií Michalská brána. 
Hneď pri vstupu sme narazili na jediný
vešiak, ktorý tam bol. Vo vstupnej
chodbičke, asi meter od dverí, zastrče-
ný tak, že pre zlodeja by nebolo problé-
mom si nejaký kabát zvonku kedykoľ-
vek stiahnuť. 
Jedálniček boli do dosiek zviazané
neobalené hárky papiera, miestami ufú-
ľané a dokrkvané. Čašník nám nedonie-
sol ani vínnu kartu. Neskôr však pove-
dal, že ani z nej polovicu vína nemajú.
Nemali Baileys, ani Metaxu. Čašník
nám doniesol džbán s minerálkou, ne-
mali sme však poháre. Potom ich prinie-
sol, ale prv, než sme si objednali druhý
džbán, stihol tie prázdne odniesť. 
Ako predjedlo sme si objednali tri ta-
társke bifteky. Dvom doniesol cesnak,
tretí naň márne čakal. Oravský oštie-
pok zapekaný v lístkovom ceste sme
určite nečakali vysmážaný v strúhanke.
Slimáky stopercentne neboli na masle,
ale na oleji. Čašník, keď nevedel,
komu jedlo patrí, položil ho hocikde a
potom sme si ho posúvali. 
Ja som si objednala kačku s kapustou a
so zemiakovými dolkami. Na tanieri sa
mi skvela vedľa toho obloha z hlávko-
vého šalátu, paradajky atď. Za to, že
omáčka k sviečkovým rezom bola
dubáková, je majiteľka ochotná dať
svoju pravú ruku. My sme ochotní ju
dať zase za to, že bola šampiňónová. 
K údenému mäsu s kapustou písali
restovanú cibuľku. Ponechám na kaž-
dom, čo si pod tým predstavuje, kaž-
dopádne mi tam viac pasuje cibuľka
opražená do chrumkava, ako mäkká
cibuľová kaša, čo tam bola. Neviem,
čo v typickej slovenskej kuchyni, ako
tu uvádzajú, hľadajú v jedálničku
penne, tagliatelle či farfalle?! U Som-
loi galusiek je vymenovaných šesť
zložiek, neviem, prečo tam už nedali
siedmu - sušené hrozienka - čo je pre
veľa ľudí podstatné. 
K sviečkovým rezom za 690 Sk mali
byť grilované zemiaky so zeleninou. To,
čo dostal kolega, boli rozvarené zemia-
ky prudko ohriate na panvici a rozprpla-
né na nevzhľadnú kašu. Ja som si doob-
jednala ku kačke varené zemiaky, lebo
štyri úbohé zemiakové dolky mi nesta-
čili, no netušila som, že aj tie sa dajú
zbabrať. Od čašníka sa mi podarilo zís-
kať číslo na majiteľku. Slúži jej ku cti,
že zdvihla a bola ochotná sa baviť. Na
každú z uvedených vecí, ktoré som
vymenovala, však mala nejaký argu-
ment. Soňa Wilhelm, Bratislava

Škoda našich

peňazí na

drahé stĺpiky
LIST ČITATEĽA
Reagujem na článok vo vašich
novinách, kde sa písalo, že magi-
strát chce pokračovať v ďalšom
inštalovaní stĺpikov, ktoré slúžia
nezodpovedným vodičom ako zá-
brana proti parkovaniu a vjazdu
do peších zón.
Sám som vodič a viem, čo to je par-
kovanie nielen v centre mesta.
Neviem, prečo sa robí taká veda
ohľadom parkovania napríklad na
Hodžovom námestí. Netreba tu inšta-
lovať žiadne drahé stĺpiky. Prečo nie
sú vyčlenení štátni alebo mestskí
policajti na pešie pochôdzky a rozdá-
vanie pokút za stierače za zlé parko-
vanie.
Tisícka za takýto priestupok je dobrý
odstrašujúci príklad. Policajti by
mohli chodiť stále dookola po svojom
problematickom rajóne a keby obja-
vili ďalšie auto, tak by napísali ďalšiu
pokutu. Navyše by mohli odfotogra-
fovať každého previnilca. Za hodinu
by rozdali možno šesť až dvanásť
pokút po 1000 korún. 
Nasledujúci deň by si všetci rozmysleli,
či znovu zaparkujú na chodníku alebo
na mieste zákazu. Bola by to aj príjmo-
vá činnosť do mestskej kasy, čo sa o
stĺpikoch určite nedá povedať. Tie nás
niečo stoja. Marek Z., Bratislava

Štadióny nech

nestavia štát,

ale najmä kluby
LIST ČITATEĽA
Nemyslím si, že o rekonštrukciu
Zimného štadióna O. Nepelu či o
výstavbu Národného futbalového
štadióna by sa mal starať štát.
Podľa mňa, bratislavskí poslanci by
mali dať peniaze na dôležitejšie veci,
než je zimný štadión. Vyhodiť stovky
miliónov kvôli dvom týždňom šam-
pionátu je luxus, najmä keď je jasné,
že štadión bude použiteľný prakticky
len na hokej a v lete možno na
Flóru...
To isté sa týka aj futbalového štadió-
na na Tehelnom poli. Reprezentácia
na ňom ročne odohrá možno tri-štyri
zápasy, zvyšných 350 dní bude patriť
klubom. Tak nech si ho postavia
kluby a zväz nech si ho na svoje stret-
nutia iba prenajme. Súhlasím, aby sa
z mojich daní platili verejné veci, ale
nech sú to cesty, nemocnice, školy,
nie štadióny rozmaznaných milioná-
rov. Erik S., Bratislava

Vianočné trhy - o nič lepšie ako vlani
Nič nové pod slnkom. Aj tak by sa dali
charakterizovať tohtoročné VIA-
NOČNÉ TRHY na bratislavskom
Hlavnom a Františkánskom námestí.
Teda, aspoň čo sa týka gastronomic-
kej ponuky.
Tá je aj tento rok takmer zhodná s tým,
čo sa na dvoch námestiach v historickom
centre mesta objavuje už niekoľko
rokov. Skôr, ako začneme so samotným
hodnotením „tunajšej kuchyne“, pozri-
me sa na exteriér, resp. prostredie, v kto-
rom sa predvianočné trhové hodovanie
každoročne odohráva.
Aj v tomto prípade platí, že za posledné
roky sa toho veľa nezmenilo. Určite nie
k lepšiemu. Dnes už päťročné trhové
stánky s vyblednutými červeno-bielymi
strechami majú svoj zenit dávno za
sebou. Nielen zub času sa na ich vzhľa-
de nemilosrdne podpísal, ich estetická
hodnota sa s množstvom polepených
papierov a reklamných pútačov blíži k
nule. Organizátorom trhov - bratislav-
skému magistrátu - sa nepodarilo udržať
jednotný vzhľad stánkov. Každý z nich
má vlastnú výzdobu, rôzne visiace
tabuľky a doštičky, umelé reťaze s via-
nočnými ozdobami, žiarovôčkami a
inými „cingrlátkami“.
Ich rozmiestnenie tiež nie je najšťastnej-
šie. Stred celého Hlavného námestia
obsadili výlučne stánky s gastro ponu-
kou, pričom ponuka v nich je takmer
navlas rovnaká. V tomto prípade by
mohlo platiť, že menej niekedy býva
viac. Pre magistrátnych úradníkov, ktorí
pracujú na príprave Vianočných trhov
celý rok, je to myšlienka na zamyslenie.

Ako za menej dostať čo najviac, však
každoročne uvažujú trhovníci. A úspeš-
ne sa im darí. Najmä čo sa týka nápojov
- vianočného punču alebo vareného ví-
na. Zaplatiť 20, 30 či dokonca 65 korún
za dva deci vianočného punču určite nie
je prehnane veľa, ale zaplatiť to isté za
čajovú vodu, v lepšom prípade ochutenú
esenciou, je príliš. Jediný nefalšovaný
punč sme ochutnali v stánku Lions clubu
na Františkánskom námestí.
V ponuke tuhých gastronomických špe-
cialít to už také vypuklé nie je. Ich kvali-
ta je celkovo slabšia, česť výnimkám.
Začnime teda ochutnávať.
V stánku Gastro Mama na Hlavnom
námestí sme si kúpili Krkovičku v pita
chlebe (80 Sk) a Klobásu Cigáro v pita
chlebe (80 Sk). Mäso bolo celkom chut-
né, ale pita chlieb sa na grile nie a nie
upiecť. Dvakrát sme museli reklamovať
surové cesto.
Rôznu úroveň na trhoch má aj kapustni-
ca, my sme ju ochutnali v stánkoch B 7
za cenu 55 korún, v stánku B 11 za 50
Sk, v oboch na Hlavnom námestí, a v
stánku Villa vino Rača na Františkán-
skom námestí za 50 korún. Každá bola
iná, netrúfame si povedať, že zlá, ale naj-
viac nám chutila tá z Rače, aj keď mohla
byť viac ohriata.
Jelení guláš sme ochutnali v dvoch stán-
koch, na Hlavnom námestí v stánku
Dobré jedlo, s.r.o. za 85 korún a na Fran-
tiškánskom námestí v stánku C 8 za 69
korún. Nižšia cena sa v tomto prípade

prejavila aj na kvalite, guláš bol priveľ-
mi zahustený umelým zahusťovadlom.
Najlepší guláš (60 Sk) sme jedli v stánku
reštaurácie Štadión z Častej na Franti-
škánskom námestí. Ten je už tradične
obliehaný zástupom návštevníkov trhov.
Nech sme ochutnali čokoľvek, od origi-
nálnej Scískanice (20 Sk) cez lokše, až
po oškvarkový chlieb (15 Sk), neboli
sme sklamaní.
Sklamaniu na trhoch sa dá predísť, ak sa
rozhodnete dať si grilovanú klobásu. V
ponuke sú tenké, točené, klasické, ale aj
maxi klobásy. Ochutnali sme Klobásu
špeciál (80 Sk) zo stánku Špeciality na
grile na Hlavnom námestí, Točenú klo-
básu v maxi žemli (65 Sk) na Franti-
škánskom námestí a tiež klobásu (55 Sk)
z Grillu Kliment na rozhraní oboch
námestí. Všetky boli chutné, len servíro-
vanie točenej klobásy v žemli je neprak-
tické, neustále nám z nej vypadávala.
Namiesto dezertu v podobe štrúdlí a
sladkých lokší sme vyskúšali Kapustník
(30 Sk) v stánku B 6 na Hlavnom ná-
mestí. Je originálny, ale v tom našom by
sme privítali viac kapustovej plnky.
Celkové hodnotenie gastronomickej
ponuky Vianočných trhov vyznieva roz-
pačito. Sú tu stánky s originálnymi špe-
cialitami dobrej kvality, no sú aj podprie-
merné s biednou úrovňou. Pre organizá-
torov trhov je však veľká výzva už budú-
ci rok pozdvihnúť ich úroveň.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Nezamieňajme si obchody s bankami
Druhá zapálená sviečka na advent-
nom venci signalizuje, že Vianoce sú
takpovediac za rohom. Ako ma
redakcia našich novín uistila, tento
príspevok je z mojej strany v roku
2008 posledný.
Patrilo by sa teda nasadiť slávnostnejší
tón. Obávam sa však, že mi to celkom
nevyjde. Predovšetkým vás čitateľov
pekne prosím: Nesťažujte sa na zavá-
dzanie, čo sa týka eurobalíčkov či euro-
zásielok. Naozaj s tým neviem nič uro-
biť, ak vám nejaký čudák zo schránky
vytiahol obálku s eurokalkulačkou. 
Len vás uisťujem, že ste o nič veľkého
neprišli. O celej veľkokampani na
zavedenie eura si myslím, že úplná
väčšina tých tuším 260 miliónov korún
sa mohla využiť oveľa užitočnejšie,
než napríklad na jednorazové, „šmej-
dové kalkulačky“.
Podobne iba utrácate peniaze za telefo-
nické sťažnosti na vypredané tzv. Štar-
tovacie balíčky. Nemám kúzelný prsteň
princeznej Arabely a neviem vám ich
vyčarovať, ani nemám informácie, kde

ich ešte majú. Vaše telefonáty v týchto
veciach mi totiž iba navodzujú depre-
sívnu náladu a svedčia o tom, že články
do našich novín píšem zbytočne. 
V niektorom z predošlých článkov som
sa azda zrozumiteľne vyjadrila - euro-
balíčky pre normálnych spotrebiteľov
považujem za zbytočné. Prvých 16 dní
v januári budeme môcť bežne nakupo-
vať za slovenské koruny, akurát nám
vydajú už v eurách. Verte mi, že o chví-
ľu budete mať euromince všetkých
hodnôt vyše hlavy. Tak načo by ste sa
zaťažovali ešte tými balíčkami. 
Ak ste ich chceli použiť ako darčeky na
Mikuláša alebo Vianoce, uisťujem vás,
že naša doterajšia päťstokorunáčka má
pre príjemcu takú istú hodnotu. Načo si
teda ničiť nervy a kaziť náladu v pred-
vianočnom čase. Oveľa vhodnejšie by
bolo venovať čas na dôkladné premy-
slenie taktiky, ako prežijete kritické
obdobie tých šestnástich dní prechodu

na výhradné používanie eura. Ak bude
niekto ťažko skúšaný v tom čase, budú
to pokladníčky v supermarketoch a ma-
jitelia malých obchodov a prevádzkarní.
Direktíva síce hovorí, že nemusia prijať
bankovku, ktorej hodnota presahuje
štvornásobok hodnoty nákupu (naprík-
lad nákup za 100 korún platený tisícko-
runovou bankovkou), ale som si istá, že
hádky nebudú zriedkavé.
Pri našej národnej povahe si zaručene
časť spotrebiteľov zamení obchod s
bankou - a bude sa do krvi hádať, že
má pravdu. Prosím, uvedomte si, že
táto cesta vedie akurát do pekla, preto-
že obchod naozaj nie je zmenáreň. Na
záver ešte dve rady: Nezahoďte para-
gony z nákupu vianočných darčekov.
Bez nich by ste v prípade výmeny to-
varu či reklamácie neboli úspešní. Po
druhé - nedajte sa po Novom roku zlá-
kať nízkymi cenami v eurách na neroz-
vážne nákupy. 
A nakoniec: Pokojné Vianoce a veľa
šťastia v roku 2009.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Napísali sme pred 10 rokmi
STARÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Mikuláš s takmer všetkým, čo k nemu
patrí, prilákal v sobotu 6. decembra
do centra mesta také davy ľudí, že
čerstvo napadnutý sneh sa im priam
topil pod topánkami. Neprekážalo.
Veď na Františkánskom námestí sa už
od piatku opekal vyše tristokilový vôl
permanentne polievaný pivom, na Hlav-
né i Hviezdoslavovo námestie mali prísť
Mikuláši a jarmočné predvianočné stán-
ky sa priam prehýbali pod dobrotami.
Pečený vôl sa v Bratislave naposledy
podával pred 257 rokmi, a tak nečudo,
že viac ako tisíc zvedavcov si muselo
vystáť skoro nekonečný rad, kým sa
dostali k svojej porcii vola. Pravda až po

tom, čo delikatesu ochutnal starosta Sta-
rého Mesta Andrej Ďurkovský a primá-
tor Bratislavy Peter Kresánek. Podľa
aktérov podujatia - združenia Devínska
brána - sa od roku 1741 v meste dosť
premnožili voly, a tak sa „znovuožive-
ním tejto historickej tradície pokúsime
opäť zredukovať ich počet“.
Kým gurmáni koštovali (ochutnávka
vola trvala do neskorého večera) na
Hlavnom námestí a neskôr na Hviezdo-
slavovom námestí sa na radosť tisícov
detí aj ich rodičov rozžiarili dva vianoč-
né stromy. Zatiaľ, čo Mikuláš na Hlav-
nom námestí rozdával deťom dobroty, v
priestoroch Incheby sa zišlo takmer
1800 detí z detských domovov na bene-

fičný koncert ÚSMEV AKO DAR, kto-
rého mottom bola veta „Každé dieťa raz
bude mať svojich rodičov”.
Pred Národné divadlo prišiel nefalšova-
ný Mikuláš so sprievodom v koči a cez
masu ľudí sa ledva dostal. „Chcete, aby
som rozsvietil vianočný strom?“ spýtal
sa a odpoveďou mu bolo zborové
„Áno“. Vianočný strom charity zažiaril a
na námestí zavládla predvianočná
atmosféra. Pred drevený Betlehem sa
posúval rad a celé námestie sa rozjasnilo
pestrofarebným ohňostrojom.
Teda - po rokoch Mikuláš, ako má byť,
so snehom, ale aj s kalamitou a s doprav-
nými zápchami. No predovšetkým s
radosťou v očiach detí. (vin)

V Ružinove

otvorili

nový Prior
RUŽINOV (BN 10.12.1998)
V utorok 8. decembra otvorili v Ruži-
nove nový obchodný dom Prior. Bude
sídliť v zrekonštruovanej budove
ružinovského obchodného domu na
Tomášikovej ulici a stane sa jedená-
stym Priorom v sieti obchodných
domov tejto značky na Slovensku.
Vo vynovenom ružinovskom Priore,
ktorého rekonštrukcia trvala takmer dva
roky, bude najväčší slovenský super-
market s potravinárskym tovarom.
Zákazníci tu na ploche vyše 10 000
štvorcových metrov nájdu i viacero
menších špecializovaných obchodov s
rôznym sortimentom tovaru, kaviareň,
detský kútik a svoje služby budú ponú-
kať aj kvetinári, kľučiari a opravári
obuvi.
V ponuke budú napríklad svietidlá,
elektrospotrebiče, foto služby, pekáreň,
kníhkupectvo, športové potreby, odevy,
nábytok, domáce potreby, železiarstvo,
kožené výrobky, bicykle, hračky. Od
starého obchodného domu sa bude odli-
šovať aj novou dlažbou, osvetlením, kli-
matizáciou a zväčšenými vstupmi do
jednotlivých priestorov. Motorizova-
ným zákazníkom je k dispozícii parko-
visko pre 200 automobilov. Nový Prior
bude otvorený cez týždeň do 20. a cez
víkend do 18. hodiny. (bn)

V Novom Meste

budujú ihriská
NOVÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Na Rešetkovej ulici vzniklo v týchto
dňoch nové hokejbalové ihrisko.
Jeho výstavbu zabezpečila mestská
časť Nové Mesto v rámci plánu akcií
na rok 1998. Po ihrisku v areáli Ško-
lak Klubu na Riazanskej ulici ide o
druhé zariadenie tohto typu v
Novom Meste.
Nové ihrisko v hodnote 420-tisíc korún
bude slúžiť vyznávačom hokejbalu pre-
dovšetkým z okolia Tehelného poľa.
Mestská časť plánuje postupne upraviť
ďalšie asfaltové plochy, kde by mali
vzniknúť univerzálne plochy pre lopto-
vé hry. V prvej etape sa práce začnú
realizovať na detskom ihrisku na Ka-
linčiakovej, Ľudovom námestí, Škul-
tétyho a na Plzenskej ulici. (nm)

Nové klzisko je

aj pre verejnosť
DÍBRAVKA (BN 10.12.1998)
Od novembra je na Harmincovej ulici
aj pre verejnosť prístupný zrekonštruo-
vaný zimný štadión. Pre verejnosť je
klzisko otvorené každý utorok od
16.00 do 19.00 a v dňoch pracovného
pokoja od 9.00 do 12.00 a popoludní
od 16.00 do 19.00. Jednotné vstupné je
45 korún.
V budúcnosti bude v priestore pod stre-
chou pristavených ešte niekoľko pod-
laží, na ktorých budú telocvične, šatne
a ďalšie zariadenia. (pan)

Začne sa stavba

nového úseku

diaľnice
DÚBRAVKA (BN 10.12.1998)
Nasledujúci rok sa začne s výstavbou
diaľnice D2 Bratislava Lamačská
cesta - Staré grunty. Tento diaľničný
úsek by mal okrem iného prispieť k
zlepšeniu dopravnej situácie v Brati-
slave, k dopravnému odľahčeniu vo
vnútri mesta a k zlepšeniu životného
prostredia.
Súčasťou projektu je aj tunel pod Siti-
nou v dĺžke 1335 metrov, ktorý znač-
nou mierou prispeje k odľahčeniu
dopravy na Patrónke. Samotná trasa
diaľnice sa začne na konci prevádzko-
vanej diaľnice D2 Malacky - Bratisla-
va, v mieste jej provizórneho napojenia
na Lamačskú cestu. Smerovo bude
nadväzovať na predchádzajúci vybu-
dovaný úsek, pokračovať v trase
Lamačskej cesty, potom sa odkloní
smerom na benzínovú pumpu, ďalej
cez Polianky, Mokrohájsky lesík, SAV
až po tunel pod Sitinou. Tunel sa skon-
čí nad súčasným hlavným vchodom do
ZOO a ďalej sa diaľnica oblúkom
napojí na už prevádzkované diaľničné
predmostie Lafranconi.
Tunel Sitina budú tvoriť dve samostat-
né paralelné tunelové rúry. Každá bude
vybavená pre jednosmernú dopravu s
dvoma jazdnými pruhmi. Podľa odbor-
níkov v prípade nevybudovania tohto
úseku diaľnice, Lamačská cesta už v
roku 2000 nebude spĺňať kapacitné
nároky a nevyhovie pri zaťažení ani pri
najnižšie povolenej požadovanej rý-
chlosti 50 km/h. Prekročenie prípustnej
intenzity by sa pohybovalo od 265 po
1224 vozidiel za jednu hodinu (!), oby-
vateľstvo by bolo nadmerne ohrozova-
né hlukom a imisným zaťažením.
Keďže v dôsledku plánovanej výstav-
by dôjde k zmenám vo využití areálu
SAV a ZOO, je navrhnutý do ZOO
nový vstupný areál pri budove televí-
zie. Podľa expertov je táto stavba z
hľadiska vplyvov na životné prostredie
a obyvateľstvo „jednoznačne pozitívna
a výhodnejšia ako nulový variant“.
Ukončenie tohto diaľničného úseku sa
predpokladá v roku 2003. (bn)

Pečený vôl, Mikuláši a snehová kalamita

PETRŽALKA (BN 10.12.1998)
Jeden z mojich zahraničných hostí,
ktorý navštívil niekoľko štandard-
ných petržalských domácností, pove-
dal: „Som prekvapený, že máte dve
Petržalky.“ Musel mi to vysvetliť.
Podľa neho existuje „Petržalka-exte-
riér“ a „Petržalka-interiér“, ktoré sú
vyslovene protikladné.
Exteriér: šedivé domy, zanedbané za-
stávky autobusov, chodby domov špina-
vé... „Bez urážky: vyzerá to ako lepšie
slumy.“ Interiér: čisté, útulné, vkusne
zariadené byty... Bez nadsázky: pôsobí
to vysoko kultúrne.“
Priateľov postreh má veľa do seba.
Nečudo, že mnohí sa usilujú „dostať sa“
z Petržalky; mnohým sa nám v nej však
v podstate páči. Nečudo, že pre mno-
hých Bratislavčanov i Nebratislavčanov,
ktorí poznajú z novín rozličné štatistiky,
predstavuje Petržalka „strašiaka“. Situá-
cia Petržalčanov má niekoľko háčikov a
paradoxov - a vlastne iba jedno riešenie.
Niektoré nepriaznivé štatistické údaje sú
síce diskutabilné, ale zopakujme si ich:
najvyššia kriminalita, najviac drogovo
závislých... Na druhej strane: najvyššia

vzdelanosť, najvyšší priemerný príjem...
Sme teda najkultúrnejší a najbohatší a
súčasne najviac kradneme, ubližujeme,
drogujeme - sme asi nejakí čudní...
Nepopierateľný fakt, že počtom obyva-
teľov a domácností predstavuje Petržal-
ka viac ako štvrtinu Bratislavy, jedno-
značne napovedá, že nemáme kam unik-
núť, že sa nemáme kam odsťahovať.
Veľká väčšina z nás je jednoducho odsú-
dená žiť tu, a preto nám nezostáva nič
iné - iba zmeniť Petržalku.
Paradox medzi naším exteriérom, ktorý
je výsledkom „veľkolepej“ socialistickej
výstavby, a naším interiérom, ku ktoré-
mu sme sa prepracovali vlastnými
schopnosťami, úsilím a usilovnosťou,
naznačuje, že sila vonkajšieho prostredia
je nezdolná. Radšej sa teda zatvárame do
milých ulít bytov a o to, čo je vonku, sa
v bezmocnosti takmer nestaráme. Pod-
liehame akémusi fatalizmu, hoci spoloč-
ným úsilím sa dá veľa zlepšiť.
Spojenie „spoločné úsilie“ môže mno-
hým zaváňať násilným kolektivizmom
- napríklad brigádami zväzáckeho typu,
ktorých výsledky sa o chvíľu stratia...
Obávam sa, že tadiaľ hlavná cesta

nevedie. A predsa je naporúdzi schodné
riešenie.
Keďže Petržalčania majú všetky vnútor-
né predpoklady, aby prekonali vonkajšie
nepriaznivosti a poľudštili svoje sídlisko
či mesto, treba postupne utvárať základ-
né systémové zmeny tunajšieho života.
To je i nie je v rukách obyvateľov. Aje to
v našej moci, ak priprieme miestne
zastupiteľstvo a našich 21 poslancov v
mestskom zastupiteľstve, aby sa pustili
do systematickej roboty. Magistrát sa
nemôže tváriť, že špecifické problémy
Petržalky sa ho netýkajú. Amiestny úrad
zas nemôže fungovať „sám pre seba“,
ale systematicky realizovať množstvo už
zaznamenaných podnetov Petržalčanov
na zlepšenie kvality tunajšieho života.
Dve Petržalky - „exteriér“ a „interiér“ -
sa dajú spojiť! Iste, z roka na rok tu
nebude raj, ale isté je, že nijaký dôsledný
rozumný krok sa nestratí. Stačia na to
dve veci: 1. vysúkať si rukávy rozumu,
2. dôsledne žiadať od všetkých, ktorí sa
podujali na miestnu a mestskú poslanec-
kú dráhu, aby robili, čo je ich jedinou
povinnosťou - aby slúžili spoluobyvate-
ľom. Braňo Hochel, Petržalka

Ako spojiť exteriér a interiér Petržalky, alebo

čo môžu urobiť občania pre svoje mesto

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

Obnovenie tradície pečenia vola sa na Františkánskom námestí stalo lákavou atrakciou. Na chutnej „volovine” si
pomaškrtili stovky Bratislavčanov, ktorí pochúťku zapíjali vareným vínkom. FOTO - Roman Benický
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TEN-T čaká už

len na zmeny v 

územnom pláne
BRATISLAVA
Projektant železničného prepojenia
koridorov TEN-T s letiskom a že-
lezničnou sieťou, spoločnosť Do-
pravoprojekt, odovzdala investoro-
vi projektu Železniciam Slovenskej
republiky podklady na stavebný
zámer na prvú stavbu.
Investor tak môže dokumentáciu k
stavebnému zámeru odovzdať na štát-
nu expertízu, ktorá posúdi ekonomic-
kú optimálnosť návrhov projektu z
hľadiska predpokladaných nákladov
stavby. 
„Týmto krokom sme ukončili všetky
stavebné zámery medzinárodného
projektu TEN-T, keďže prvá a druhá
etapa druhej stavby sú už v súčasnos-
ti na štátnej expertíze a tretia etapa
druhej stavby bola už Železniciam
Slovenskej republiky odovzdaná
pred časom. Ďalší krok, ktorý čo-
skoro očakávame zo strany mesta, je
zmena územného plánu,“ povedal
generálny riaditeľ spoločnosti Ga-
briel Koczkáš.
Cieľom projektu TEN-T je zvýšiť
kompatibilitu železničnej siete a inte-
grácia Bratislavy do európskej želez-
ničnej siete. Technicky a ekonomicky
najnáročnejšou časťou projektu je
prvá stavba Predmestie - Petržalka,
spájajúca existujúce železničné trate
na oboch brehoch rieky tunelom pod
centrom mesta a korytom rieky. Cel-
ková dĺžka tejto vetvy železničného
prepojenia je 6,88 kilometrov, z čoho
6,43 kilometrov tvorí tunel. 
Vzhľadom na zastavané mestské pro-
stredie a výškové budovy, ktoré bude
trasa prepojenia križovať, je trať
vedená v extrémnom prípade až 40
metrov pod terénom. 
Okrem tranzitného prepojenia želez-
ničných koridorov má stavba plniť aj
dôležité funkcie vnútromestskej
dopravy. Preto budú na trase vybudo-
vané štyri stanice, dve hĺbené a dve
razené. Dĺžka staníc sa predpokladá
od stopäťdesiat až do štyristo metrov.
S výstavbou sa ráta v rokoch 2010-
2015. (brn)

V meste už 

pribudli nové

linky a autobus
BRATISLAVA
Dopravný podnik nasadil od 8.
decembra 2008 do služieb mestskej
hromadnej dopravy jeden z najväč-
ších kĺbových autobusov na svete
Mercedes CapaCity. Autobus jazdí
na linke číslo 96. 
Na kúpení autobusu Mercedes CapaCi-
ty a zriadení novej linky do Avionu sa
finančne podieľa spoločnosť Inter
IKEA Centre Slovensko s.r.o., ktorá je
vlastníkom a prevádzkovateľom Avion
Shopping Park.
Mestský linkový autobus má dĺžku
dvadsať metrov a je o dva metre dlhší,
ako sú štandardné veľkokapacitné
autobusy. Dokáže prepraviť do 193
osôb, má 37 miest na sedenie.
Od utorka 9. decembra pribudli aj dve
nové doplnkové linky MHD. Ide o lin-
ku číslo 35, ktorá premáva na Dlhých
dieloch z konečnej Kuklovská cez Hla-
váčikovu, Veternicovú, Kuklovskú, So-
lošnícku, Šaštínsku, Karloveskú, Nad
lúčkami na konečnú Kuklovská. 
Druhou je linka číslo 147, ktorá jazdí v
Starom Meste v okolí Slavína a Palisád
- ide z konečnej Šulekova cez Timravi-
nu, Mišíkovu ulicu, Na Slavíne, Starú
vinársku na konečnú Búdková a späť
rovnakou trasou.
Na oboch nových linkách DPB nasadil
minibus Iveco Daily Way. (rob)

JÁN TAKÁČ (1966 - 2003)
Spolu so Sýkorom, Belovičom a ďal-
šími patril po roku 1989 k zakladate-
ľom nového typu organizovaného
zločinu v Bratislave. Na rozdiel od
nich sa však držal skôr v úzadí. Ve-
rejnosť sa o ňom a jeho gangu dozve-
dá najviac, až keď im samým už ide
o život. Nesnažia sa v osobnom živo-
te predvádzať, či na seba príliš upo-
zorňovať. Naopak, teraz letí imidž
prenasledovaného neviniatka. 
Jeden z tzv. takáčovcov v auguste 2006
vystúpil dokonca v reportáži TV Markí-
za s názvom Mafián. V kruhu rodiny
rozprával uvoľnene o živote za mreža-
mi a pôsobení v podsvetí. Televíznu
stanicu to stálo viac ako milión korún
pokuty... Takáč teda prežil búrlivé 90.
roky aj tak, že nebol veľmi na očiach. V
duchu mafiánskeho osudu však nie
oveľa dlhšie než jeho predchodcovia, a
predsa inak. V hodine smrti nebol
obklopený ochrankou. Akoby veril, že
jeho sa už zákony mafie netýkajú...

TROCHU INÉ PODNIKANIE
Ján Takáč nemal nijakú klasickú
mafiánsku prezývku. Navonok to bol
rozvedený otec dvoch detí, ktorý má
brata. Podľa výpisu z obchodného
registra podnikal veľmi pestro - pora-
denstvo v oblasti obchodu a služieb,
nákup, predaj a prenájom nehnuteľnos-
tí, vydavateľská, reklamná a sprostred-
kovateľská činnosť, poskytovanie úve-
rov nebankovým spôsobom z vlastných
zdrojov, pohostinská činnosť, realizácia
finančných operácií… No a, čo je asi
najdôležitejšie, „zabezpečenie ochrany
majetku a osôb“ firmou pod obchod-
ným menom Vallis, s. r. o... 
Tento druh „podnikania“ tak hlboko
zasahuje do celého odvetvia najmä stra-
vovacích služieb, že o tom Jozef Hübel
pre Euro-Domino napísal: „V Bratisla-
ve je nemysliteľné, aby si reštauráciu,
bistro či kaviareň, dokonca aj krčmu
štvrtej cenovej skupiny otvoril slušný
človek. Buď majú takéto podniky bohá-
či, biele goliere, mafiáni alebo podnika-
telia, ktorí jednoducho - platia. Keď ne-
platíš, neexistuješ! V Bratislave je to

najvypuklejšie...“ V týchto vodách sa
pohyboval Ján Takáč celé roky viac ako
zdatne.

TAKÁČOVA DRUHÁ TVÁR
Na pohľad solídna podnikateľská
povesť Jána Takáča dostáva trhliny, keď
sa dozvedáme, že v roku 1998 bol trest-
ne stíhaný pre trestný čin lúpeže so zbra-
ňou. Takto by asi na rokovania správny
podnikateľ chodiť nemal. Takže neču-
do, že čoskoro sa začalo o ňom hovoriť
ako o šéfovi jednej z najsilnejších sku-
pín bratislavského podsvetia. 
Takáč bol napojený na Surovčíka, a tým
aj na Svobodu. Ochranu Surovčíkových
podnikov zabezpečovali práve „taká-
čovci“. Tam niekde je aj začiatok konca
tohto mafiánskeho bossa. Už tri roky
pred konečným útokom, 27. marca
2000, na neho strieľali v bratislavskom
bare Casey. Bolo to po hádke a guľka
vtedy zasiahla jeho osobného strážcu do
krku, hoci terčom bol vraj Takáč. Strelec
Tibor V. skončil vo väzení.
Posledné dejstvo tohto životného príbe-
hu sa odohralo 30. júla 2003 o pol šies-
tej popoludní na jednej z ulíc v brati-
slavskej štvrti Kramáre. Neznámy stre-
lec vystrelil na tridsaťsedemročného
Jána Takáča, ktorý práve nasadol do
svojho luxusného terénneho Mercede-
su. Z približne pätnástich výstrelov
desať zasiahlo chrbát, krk a hlavu

obete. Muž bol na mieste mŕtvy. Pácha-
teľovi sa podarilo ujsť - podľa niekto-
rých svedkov smerom na Kolibu. Tých
nebolo veľa, lebo zbraň mala tlmič. Cez
lesopark vrah zrejme prešiel na druhý
koniec hlavného mesta, kde polícia
neskôr našla v priekope na kraji lesa na
Peknej ceste obhorenú bielu Škodu
Octavia. Na aute boli pred požiarom
namontované evidenčné čísla z iného
auta - zo Škody Fabia. Vzhľadom na to,
že vozidlo kompletne zhorelo, polícia
zaistila iba minimálne stopy.
Pochopiteľná otázka bola, čo tam Ján
Takáč robil, keďže na ulici Na Revíne
oficiálne nebýval. Novinári z Plus 7 dní
zistili, že v oproti stojacom paneláku, s
popisným číslom sedemnásť, je na jed-
nom zo zvončekov menovka Takáč.
Podľa jednej z obyvateliek domu Ján
Takáč byt prenajímal a išiel si po penia-
ze za nájomné. Podľa denníka Národná
obroda tam však v poslednom čase sám
prespával, hoci vlastnil v centre mesta
honosný dom, kde bývala jeho rodina.
Krátko po čine sa na mieste okrem polí-
cie a náhodných okoloidúcich objavilo
viacero drahých áut s vodičmi v športo-
vom oblečení s vyholenými hlavami.
Neklamné znamenie, že išlo o ďalší
násilný čin v podsvetí... Gustáv Murín

z knihy Mafia v Bratislave (2008)
(krátené, pokračovanie nabudúce)

FOTO - archív

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) V.

Nechcel byť veľmi na očiach: Ján Takáč

Pobočka Privatbanky, a.s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka FIX Konto

4,50 % p. a.
na 12 mesiacov 

bez poplatkov a dodatočných podmienok   

Kontakt:  
pobočka Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

• bez nutnosti zriadenia bežného účtu
• bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu
• doba viazanosti 12 mesiacov 
• pevný úrok počas celej doby viazanosti
• zriadenie s minimálnym vkladom 5 000 Sk

•  automatická a bezplatná výmena slovenských korún 
pri prechode na euro

•  peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 
Privatbanka FIX Konto sú chránené v súlade so zákonom 
o ochrane vkladov

Možnosť zriadenia účtu Privatbanka FIX Konto aj cez Internet na stránke: www.privatbanka.sk

BAN_z150x118.indd 1 12/9/08 9:21:21 AM

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

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

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069

Gymnázium Grösslingová 18 oznamuje, že

15. 12. o 1600 bude
Deň otvorených dverí 

Kvôli rekonštrukcii budovy bude Deň otvorených dverí
v náhradných priestoroch na Račianskej ulici 78.

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

Tel.: 0905 243 357, 0905 243 358
02/ 5556 4583
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Staromestskú ulicu chcú odbremeniť

a všetku dopravu zapustiť pod zem
STARÉ MESTO
Riešenie Staromestskej ulice pova-
žuje ateliér Jančina architekti len za
začiatok odbremenenia zóny histo-
rického centra od tranzitnej dopra-
vy, ktoré by malo pokračovať až po
Kollárovo námestie, respektíve po
Štefánikovu ulicu. 
V celej tejto časti mesta architekti pred-
pokladajú segregovanie hlavných
dopravných ťahov ich zapustením pod
úroveň terénu - vytvorenie podzemného
tunela. „Na samotnej Staromestskej
ulici znižujeme úroveň cestnej komuni-
kácie o jeden meter pri zachovaní všet-
kých existujúcich napojení dopravy z
mosta a nábrežia,“ uvádzajú. 
V priestore nad novovzniknutým cest-
ným tunelom navrhujú vytvorenie ulič-
nej štruktúry, ktorá je v miestach
významných priehľadov (z Kapucínskej
ulice, z Rudnayovho námestia) doplne-
ná priestormi na zhromažďovanie s pri-
danou hodnotou. Ďalšie námestíčko
vytvárajú Jančina architekti v strednej
časti ulice pri rozšírení hradieb. „Pri
zohľadnení rôznych vplyvov sme sa
nevyhli kompromisom, ako zakompo-
novať hradby do ulice tak, aby bol prie-
stor pod sociálnou kontrolou a neskon-
čil ako po samoúčelnej rekonštrukcii
bez väzieb, funkcie a kontroly,“ tvrdia
Jančina architekti. 
Kvôli nevyužívaniu potenciálu Kapitul-
skej ulice je práve zvolenie vhodných
funkcií podmienkou na oživenie Staro-
mestskej ulice a nepriamo aj Kapitul-
skej, preto navrhujú po celej dĺžke
nových budov živý parter - obchody,
kaviarne. Vyššie podlažia sa môžu

využívať podľa požiadaviek na komerč-
né účely. Priestor medzi hradbami
navrhujú prestrešiť. Vzniknutý priestor
sa môže využívať ako galéria s interié-
rovou expozíciou, strecha vytvorí polo-
verejnú ulicu, ktorá bude v kontakte s

novou zástavbou. Absenciu odstavných
parkovacích miest v centre majú riešiť
novo navrhované parkovacie plochy v
priestore Kapucínskej ulice (celkovo
225 miest). (brn)

VIZUALIZÁCIE - Jančina architekti

Ulici by chceli vrátiť atmosféru miesta
STARÉ MESTO
Podľa architekta Mira Mincu hlav-
nou myšlienkou jeho návrhu bolo
modernými a výtvarnými prostried-
kami revitalizovať tento priestor me-
sta, ktorý svojou novou kvalitou tak
môže využiť svojho „genius loci“. 
Nová Staromestská má byť naozajst-
nou novou pešou zónou v meste, ktorá
plynule a nekonfliktne spojí Staré
Mesto s Hradným areálom a okrem
iného poskytne mestu nové priestory
na jeho kultúrne a spoločenské aktivity.
V tomto prípad nejde podľa M. Mincu
o amputáciu „dopravnej tepny“, ale o
vytvorenie druhej vrstvy, kde sa môže
odohrať to, čo by sa inak nemohlo.
„Túto druhú vrstvu navrhujeme v celej
dĺžke Staromestskej ulice - od Dómu
sv. Martina až po vyústenie na Hodžo-
vom námestí. Je to teda prekrytie tepny
novou vrstvou - štruktúrou. Tá je

akoby organická, s kruhovými otvor-
mi, cez ktoré sa zároveň osvetľuje den-
ným svetlom tepna a zároveň s ňou
vizuálne komunikuje...,“ hovorí M.
Minca. 
Organická vrstva je doplnená malou
architektúrou - presklenými guľový-
mi kopulami, resp. zrezanými ihlan-
mi z ľahkej oceľovej konštrukcie.

Nazýva ich „stromy“, lebo sú obale-
né popínavými rastlinami, menia
svoju štruktúru a farbu v rôznych
ročných obdobiach. Objekty posky-
tujú podľa neho peším služby v
podobe kaviarne a reštaurácie, malé
obchody s rôznym sortimentom
vhodným do pešej zóny. (brn)

VIZUALIZÁCIE - Miro Minca

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
Polyfunkčný dom na Kupeckého ulici,

ktorej navrhovateľom je R.M.A.G. s.r.o., 
Šoltésovej 12, Bratislava,

uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
METRO“ Hodonínska ulica, Bratislava,
ktorej navrhovateľom je METRO Cash&Carry

Slovakia, s.r.o., Karpatská 23, Bratislava,
uvedená v predloženom zámere sa nebude

posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
Zberný dvor odpadov, Ružinov, ktorej
navrhovateľom je Odvoz a likvidácia odpa-

dov, a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava,
uvedená v predloženom zámere sa nebude

posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 až 4 - izbové
• Výmera: od 52,0 do 98,5 m2

• Každý byt má terasu alebo loggiu
• Dom skolaudovaný
• 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

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Vajnory majú

až do marca 

ľadovú plochu
VAJNORY
Obyvatelia Vajnor sa dočkali. Už
tretí raz budú mať k dispozícii vlast-
nú ľadovú plochu. Od 6. decembra
2008 je otvorená v rekreačnom areá-
li Alviano.
Rozmery plochy sú 40 x 20 metrov,
ľad je hrubý 3 centimetre a vďaka tech-
nológii sa dokáže udržať až do teploty
desiatich stupňov nad nulou. Ak to
počasie dovolí, korčuľovať sa na ňom
bude až do 15. marca 2009. 
„O ľadovú plochu sa budú podľa
momentálnej potreby denne starať traja
až piati pracovníci. Návštevné hodiny
pre verejnosť sú každý deň približne od
poludnia do 17.30 h. Obyvatelia našej
mestskej časti budú mať vo vybraných
hodinách vstup na klzisko zadarmo.
Rátame, že vzhľadom na nedostatok
klzísk v Bratislave, bude záujem o
ľadovú plochu vo Vajnoroch. Koniec-
koncov, časy určené pre kolektívy sú
už vypredané,“ informoval hovorca
mestskej časti Ján Mlynár.
Na sobotňajšom otvorenie prišlo pri-
bližne tristo návštevníkov, pričom naj-
väčší úspech mali okrem krasokorčulia-
rov z bratislavského Slovana hokejisti
toho istého klubu - Miro Lažo, Roman
Kukumberg a Ľubo Vaic, ktorí potešili
svojich fanúšikov autogramami.
„Pred otvorením ľadovej plochy sme
oslovili základné školy vo Vajnoroch i
v okolitých mestských častiach, aby sa
- ak majú záujem - prihlásili do žrebo-
vania o celosezónny bezplatný vstup
pre svojich žiakov v predpoludňajších
hodinách. Chceme tak ponúknuť alter-
natívu na hodiny telesnej výchovy. Z
prihlásených škôl sme v sobotu - počas
otvorenia ľadovej plochy - vyžrebovali
Základnú školu na Riazanskej ulici,“
pokračoval Ján Mlynár.
Podľa jeho slov, prevádzka ľadovej
plochy vyjde na približne pol milióna
korún. „Predpokladáme, že väčšinu
nákladov pokryjeme zo vstupného -
jednak sú to kolektívy, ktoré na využí-
vanie ľadovej plochy uzatvorili zmlu-
vu, a časť ešte z individuálneho vstup-
ného,“ dodal Ján Mlynár.
Vajnorská ľadová plocha bude k dispo-
zícii takmer celý deň, jej najväčšie
využitie sa plánuje najmä počas via-
nočných sviatkov a školských prázd-
nin. (mm)

V Univerzitke

stačí dodržiavať

jasné pravidlá
AD: V UNIVERZITKE VLÁDNE
SMIEŠNA.. (BN 2008/43)
Postreh našej čitateľky Lucie, ktorá
sa v predchádzajúcom vydaní poza-
stavovala nad systémom požičiava-
nia kníh v bratislavskej Univerzit-
nej knižnici, vyvolal ohlas aj medzi
tými návštevníkmi knižnice, ktorí
sú na rozdiel od nej s knižničnými
službami univerzitky spokojní.
„Prístup do katalógu dokumentov je
veľmi komfortný a prístupný z inter-
netu, čiže z každého kúta našej pla-
néty, stačí byť na internete. Pri objed-
návaní dokumentov je pri každom,
na ktorí je možné zadať žiadanku,
jasne, po slovensky napísané buď
Prezenčne, alebo Vypožičateľné. Či-
že nikdy, v žiadnom prípade nemôže
vzniknúť situácia, že si človek niečo
objedná prezenčne a z knižnice si to
chce zobrať domov. Teda, táto situá-
cia môže vzniknúť, ale iba nepozor-
nosťou človeka, ktorý si dokument
objednáva,“ píše čitateľ Michal Daří-
ček.
Podľa jeho slov, „v každej inštitúcii sú
nejaké pravidlá, ktorých dodržiavanie
je viazané na registráciu. Ak sa človek
registruje v inštitúcii, zaviaže sa
dodržiavať pravidlá. Neviem si pred-
staviť, aký človek si môže myslieť, že
práve preňho pravidlá neplatia, ale pre
ostatných áno.”
Katalóg bratislavskej univerzitnej
knižnice podľa Michala Daříčka fun-
guje na systéme, v ktorom fungujú
takmer všetky významnejšie knižnice
na Slovensku. „Katalóg je prístupný
na www.ulib.sk. Túto adresu si človek
vyhľadá jednoducho zadaním slov
univerzitná knižnica do vyhľadávača
Google. A hneď na úvodnej stránke je
odkaz na katalóg. Do katalógu sa pri-
hlasuje rovnako ako v priestoroch
knižnice, je to ten istý katalóg. A tam
človek pekne vidí všetky informácie,
môže vidieť, aké knihy si objednal,
dokedy ich treba vrátiť, koľký je v
poradí pri rezervácii,” reaguje spokoj-
ný čitateľ M. Daříček.
„Tento systém poskytuje aj zasielanie
e-mailov, ktoré chodia pred tým, ako
má vypršať výpožičná lehota. Vždy
niekoľko dní, aby to človek stihol
doniesť, alebo predĺžiť,“ dodáva na
záver M. Daříček. (mm)

STARÉ MESTO
Na Námestí 1. mája sme pred hote-
lom Tatra objavili takmer uprostred
chodníka reklamný citylight spoloč-
nosti JCDecaux. To, že obmedzuje
chodcov, je zrejmé. V Bratislave je to
však možné. 
Aj tento prípad potvrdzuje, že zariade-
nia vonkajšej reklamy sú v Bratislave
osádzané chaoticky, živelne a bez
ohľadu na chodcov či vodičov. Brati-
slavský magistrát síce deklaroval
záujem regulovať vonkajšiu reklamu v

meste, v skutočnosti však na verejných
priestranstvách pribúdajú ďalšie
reklamné nosiče bez jasne stanovených
pravidiel a regulačných rámcov.
Zostáva veriť, že v tomto prípade spo-
ločnosť JCDecaux prehodnotí umiest-
nenie reklamného zariadenia skôr, ako
tu utrpí ujmu nejaký nepozorný cho-
dec.
Podobných prípadov je však na brati-
slavských uliciach stále dosť. Smutné
prvenstvo má zrejme naďalej spoloč-
nosť Akzent Media, ktorá na základe

nájomnej zmluvy s bývalým starostom
mestskej časti Staré Mesto Petrom
Čiernikom (KDH) doslova zamorila
niektoré staromestské chodníky.
Samospráva je často bezmocná pri osá-
dzaní reklamných zariadení na súkrom-
ných pozemkoch. Je však neospravedl-
niteľné, ak bez jasných pravidiel povo-
ľuje ich umiestňovanie na mestských
pozemkoch. V Žiline vonkajšiu reklamu
regulujú záväzným nariadením mesta,
Bratislava sa regulácii bráni. (brn)

FOTO - Oto Limpus

Na Námestí 1. mája osadili reklamný

citylight takmer uprostred chodníka

RUŽINOV
Prvá etapa rekonštrukcie hlavného
zásobného potrubia rozvodnej siete
bratislavského vodovodu sa začína v
týchto dňoch. Oprava je nutná pre
vek a zlý technický stav potrubia.
Podľa informácií spoločnosti Skanska
BS., a.s., ktorá vykonáva rekonštrukciu,
prvá etapa sa týka úseku ulíc Mierová a
Gagarinova. Pracovať sa bude v otvore-
nom výkope a pri križovaní hlavných
komunikácií sa použije tzv. bezvýkopo-
vá technológia. Celková dĺžka trasy
potrubia je takmer dva a pol kilometra,
z toho približne dvestometrový úsek je

už opravený. Staré potrubie nahradí
nové z tvárnej liatiny. 
Rekonštrukcia bude Bratislavskú vodá-
renskú spoločnosť (BVS) stáť 181, 94
milióna korún a mala by byť ukončená
na jeseň 2009. Existujúce vodovodné
potrubie DN 800 pozdĺž Tomášikovej
ulice, v úseku od Rožňavskej ulice po
Mierovú, patrí medzi hlavné zásobné
potrubia rozvodnej siete bratislavského
vodovodu.
V súvislosti s rekonštrukciou musí
zmeniť miesto pätnástim zdravým stro-
mom na Tomášikovej ulici. Podľa
Magdalény Dobišovej zo spoločnosti

Skanska BS, niektoré stromy nie je
možné zachrániť inak ako presadením.
„Našli sme im náhradné miesto hneď
za farským úradom, ostatné stromy
umiestnime na ďalšej našej stavbe -
Soravia,“ uviedla. Podľa informácie z
ružinovského miestneho úradu za far-
ským úradom pribudne aj jedenásť
nových ihličnanov.
Stromy presádza špeciálny stroj Opti-
mal 2500. Znamená to, že priemer
vybraného koreňového balu je dva a pol
metra. Tento spôsob presádzania drevín
neporuší korene stromov a bezpečne ich
premiestni na určené miesto. (rob)

Začína sa oprava hlavného vodovodu
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V uliciach sa

znovu ukážu 

aj umelci
STARÉ MESTO
Predvianočnú atmosféru Starého
Mesta oživujú nielen slávnostné
výzdoby, či vysvietené výklady, ale aj
umelci, ktorí tento čas využívajú na
prezentovanie svojho umenia.
Mestská časť Staré Mesto evidovala
pred tohtoročnými sviatkami osem žia-
dostí o možnosť vystupovať na verej-
ných priestranstvách.
„Do Vianoc možno stretnúť napríklad
spievajúceho fujaristu a akordeónistu
Petra Ťažkého - z leta známy ako Jáno-
šík, študenta harfistu Jakuba Rizmana
či harmonikára Jozefa Vašeka. Až do
Silvestra sa chystá spríjemňovať atmos-
féru v centre Starého Mesta Lidovino
Vila Quispe s píšťalou a Vladimír Rusó,
ktorý zaujme hrou na historický organ
minera,“ informovala hovorkyňa miest-
neho úradu Alena Kopřivová. (mm)

Rekonštrukciu

železničnej

stanice končia
NOVÉ MESTO
V rámci 2. etapy revitalizácie želez-
ničných staníc dokončujú Železnice
Slovenskej republiky (ŽSR) rekon-
štrukciu stanice Nové Mesto.
Postupná obnova tejto stanice trvala od
roku 2002. Počas šiestich rokov železni-
ce obnovili na ŽST Nové Mesto prvé,
druhé a tretie nástupište a opravili aj ich
ochranné prekrytie. Nový šat dostali
sociálne zariadenia pre cestujúcich,
výmena sa týkala konštrukcie okien,
presklenia vestibulu, ale aj vstupných
dverových konštrukcií. 
Nový vzhľad dostala fasáda stanice a
obnovený bol aj informačný systém a
zariadenia na ozvučenie stanice. V
súčasnosti železnice preberajú stavbu
po rekonštrukcii podchodu pre verej-
nosť a výťahu pre imobilných cestujú-
cich.
Železnice SR nedávno zrekonštruovali
stanicu v Lamači. Na obnovenie čaká
aj stanica Predmestie pri Gaštanovom
hájiku. Vynovená stanica má byť
modernejšia, priestornejšia a spĺňať
prísne kritériá na kultúru cestovania. S
dokončením jej rekonštrukcie sa ráta v
roku 2009 alebo 2010. (rob)

Seniori v Starom

Meste sa stretnú

pri stromčeku
STARÉ MESTO
Staré Mesto pripravilo pre svojich
seniorov viacero podujatí, ktoré by
mali spestriť posledné dni pred via-
nočnými sviatkami.
„Séria predvianočných a vianočných
posedení sa už začala niekoľkými stret-
nutiami členov Klubu dôchodcov,
ktoré budú pokračovať až do 16.
decembra 2008. „Dámy na nich pripra-
via občerstvenie, šikovné gazdiné
doma napečú vanilkové rožteky, med-
vedie labky a iné vianočné maškrty a v
klube k nim uvaria čaj či kávu. Páni
pomôžu s výzdobou klubových prie-
storov a vianočného stromčeka,“ infor-
movala hovorkyňa miestneho úradu
Alena Kopřivová.
Vianočné posedenia s rovnakým pro-
gramom budú aj v ďalších dňoch - 12.
decembra v Klube maďarsky hovoria-
cich dôchodcov na Karadžičovej č. 1,
13. decembra v Klube dôchodcov zdra-
votne postihnutých na Karadžičovej č.
1, 15. decembra v Klube dôchodcov na
Gaštanovej 19 a v Klube dôchodcov
učiteľov na Radlinského ul. 51, 16.
decembra v Klube dôchodcov diabeti-
kov na Karadžičovej 1 a v Klube
dôchodcov na Radlinského č. 51.
Miestne kultúrne centrum na Gašta-
novej ul. č. 19 pozýva do svojich
priestorov na vianočné posedenie
všetkých Staromešťanov - bez ohľadu
na vek a členstvo v kluboch či zdru-
ženiach. Uskutoční sa 20. decembra
od 14.00 h. 
„Ešte predtým - 17. decembra sa pri-
bližne dvesto Staromešťanov zúčastní
na Vianočnom koncerte v kostole
Klarisky. Pozvánky im adresovali
bratislavský primátor Andrej Ďurkov-
ský a starosta mestskej časti Bratisla-
va - Staré Mesto Andrej Petrek. O
sviatočný podvečerný program sa
postarajú účinkujúci Andrea Stan-
kovská - Hallon (klavír, flauta), Fran-
tišek Kovár (recitácia), Juraj Havaj
(spev) a Dušan Stankovský (klavír),“
dodala Alena Kopřivová.
Predvianočné stretnutia seniorov
zakončí pondelok 22. decembra v
Zichyho paláci, kam staromestský sta-
rosta Andrej Petrek pozval na štedrove-
černú večeru 80 osamelo žijúcich
dôchodcov - obyvateľov Starého
Mesta. (mm)

Rešpektovanie tzv. BUS pruhov je pre

mnohých vodičov stále problémom
STARÉ MESTO
Uznanie skutočnosti, že mestská hro-
madná doprava prepraví omnoho
viac ľudí ako osobné autá, spôsobu-
je mnohým vodičom problémy. Inak
by nestáli na vyznačených pruhoch
pre vozidlá MHD. Príkladom je Šan-
cová ulica.
Snahu mesta i dopravného podniku o
preferenciu hromadnej dopravy pred
individuálnou maria aj vodiči ktorí si
nevedia zvyknúť na to, že na Šancovej
ulici, v úseku od Kýčerského ulice po
Žilinskú ulicu, nie je už umožnené par-
kovanie, ani státie. Na úseku je síce
množstvo obchodov a prevádzok, ale
ich majitelia alebo návštevníci majú
možnosť zaparkovať svoje autá na
opačnej strane ulice - na malom parko-
visku. Navyše, na chodníku pred pre-
vádzkami sa parkovať dá.
Mesto by malo dôslednejšie kontrolo-
vať, či sa zavádzanie pozitívnych
prvkov v mestskej doprave, akým tzv.
BUS pruhy sú, nemíňa účinkom často
len kvôli niekoľkým jednotlivcom.
Veď aj mestská polícia slovami hovor-
cu Petra Plevu tvrdí, že vybudované
jazdné pruhy v tomto úseku vodiči
motorových vozidiel nerešpektujú.
Prezrádzajú to aj zásahy hliadok mest-

skej polície voči priestupcom. „V
tomto roku sme tu zistili a riešili 419
priestupkov,“ píše P. Pleva.
Mnohí vodiči mestskej hromadnej
dopravy tvrdia, že bežné sankciono-
vanie nedisciplinovaných vodičov
zrejme nestačí. Aj dopravca v mno-
hých prípadoch nahlasuje polícii
porušovanie pravidiel cestnej pre-
mávky - no tým sa to zrejme končí.
Pokuty sú asi nízke na to, aby odra-
dili majiteľov drahých a luxusných
áut od ich občasného platenia. Pro-

blémy s parkovaním na vyznačených
pruhoch pre MHD sú však aj inde.
Napríklad na Trnavskej ceste v
smere od Kauflandu po športovú
halu, prípadne na iných komuniká-
ciách. 
Cestujúci v mestskej hromadnej dopra-
ve môžu len dúfať, že tých pár zostáva-
júcich BUS pruhov, ktoré ešte v meste
sú a ktoré by mali umožniť rýchlejšiu
prepravu ľudí do práce či domov, zos-
tanú voľné. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Na Závodisku

bude Vianočný

gazdovský dvor
PETRŽALKA
Napriek koncu dostihovej sezóny,
Závodisko v Bratislave sa ešte ne-
ukladá na zimný spánok.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR a
Závodisko, š.p., Bratislava v ňom zor-
ganizujú Vianočný gazdovský dvor.
Podujatie sa uskutoční l5. až 21. de-
cembra 2008, denne od 12.00 do
19.00 h.
„Vianočný gazdovský dvor ponúkne
návštevníkom každý deň domáce špe-
ciality zo zabíjačky, rôzne poľnohos-
podárske prebytky, med, oblátky, živé
ryby, vianočné stromčeky a množstvo
typických vianočných výrobkov,“
informovala vedúca marketingu Zá-
vodisko Viera Komárová.
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť
na romantické vozenie v kočiari ťaha-
nom párom koníkov. Vianočnú roz-
právkovú atmosféru navyše podfarbia
koledy. (mm)

Desať otužilcov

prepláva Dunaj 

4. januára 2009
BRATISLAVA
Kým väčšine Bratislavčanov ležia
plavky niekde na spodku skríň,
desiatky nadšencov sa tešia na svoje
pravé plavecké obdobie.
Združenie otužilcov Ľadové Medve-
de Bratislava, pripravuje na 4. janu-
ára 2009 tradičnú novoročnú plavbu
v Dunaji. Zúčastnia sa na nej odvá-
žlivci zo Slovenska i z Českej repu-
bliky. 
Približne desať z nich dokonca pre-
pláva Dunaj z petržalskej strany na
ľavý breh, kde sa pri Moste SNP pri-
poja k ostatným plavcom a spoločne
absolvujú asi deväťstometrový úsek
dole riekou.
Nástup otužilcov, ale aj všetkých ich
priaznivcov je o 14.00 h na ľavom
brehu, na mieste bývalého nástupišťa
propeleru. (mm)

Kúpte knihu 

a potešte aj

neznáme deti
BRATISLAVA
December je už tradičným mesia-
com, keď sa Bratislavčania môžu
zapojiť do vianočnej charitatívnej
akcie Daruj knihu.
Vyhlasovateľom projektu je Komunit-
ná nadácia Bratislava a je určená všet-
kým, ktorí chcú prispieť pre detí z krí-
zových centier alebo zo sociálne slab-
ších rodín. Záujemcovia môžu prísť do
kníhkupectiev Artforum na Kozej ulici,
do Panta Rhei v obchodných centrách
kúpiť niektorú označenú knihu a členo-
via Komunitnej nadácie Bratislava je
doručia k deťom. Akcia mala počas
minulých rokov veľký úspech, dohro-
mady sa rozposlalo 2120 kníh pre
malých čitateľov. Dostali ich napríklad
v Centre Nádej, v krízovom stredisku
Dúha, v Bráne do života, v Majáku
Nádeje, v ubytovni Kopčany, ale aj v
nízkoprahových zariadeniach Mix klub
a Ulita, v Diagnostických centrách v
Záhorskej Bystrici a vo Vrakuni či v
združení Deti Humanity. (mm)

Beh cez mosty

odštartuje 

Silvester 2008
BRATISLAVA
Silvestrovský beh cez bratislavské
mosty oslávi svoje 20. narodeniny a
kto mu bude chcieť zablahoželať,
môže prísť 31. decembra 2008 k
Ekonomickej univerzite v Petržalke.
Zraz účastníkov tradičného mestského
behu po všetkých dunajských mostoch
v Bratislave je medzi 8.30 a 9.30 h,
hromadný štart všetkých pretekárov o
10.00 h. Podujatie organizuje hlavné
mesto SR Bratislava - Správa telový-
chovných a rekreačných zariadení.
Štartovné je 100 Sk, trať vedie Prístav-
ným mostom, areálom prístavu, Mos-
tom Apollo, nábrežím Dunaja, Starým
mostom, Gondovou ulicou, Fajnoro-
vým nábrežím, Novým mostom, petr-
žalským nábrežím, mostom Lafranconi
s cieľom pod posledným mostom.
Organizátori vyhlásili dve kategórie -
mužov a žien bez vekového obmedze-
nia. Šatňou bude autobus, ktorý preve-
zie všetky veci pretekárov z priestorov
štartu do cieľa. Okrem samotného behu
spestrí podujatie aj tombola. Každý
bežec počas prihlasovania alebo po
prebratí štartovného čísla si ho napíše
na lístok a vhodí do osudia. V cieli sa
budú žrebovať vecné ceny. Upozorne-
nie - trať je potrebné absolvovať s
preukazom poistenca. (mm)

Račany Bianco na Komisárkach majú

byť skolaudované do konca roka 2009
RAČA
Hrubá stavba prvej etapy nového
polyfunkčného súboru Račany na
sídlisku Komisárky je dokončená.
Súbor sa stavia na území bývalého
areálu Výskumného ústavu chemic-
kotechnologického.
Sedemdesiat percent bytov v bytovom
komplexe Račany Bianco spoločnosti
INTERCOM Development, je preda-
ných. V súčasnosti je ukončená hrubá
stavba prvých troch domov, na predaj
zostáva ešte 49 bytov. K dispozícii sú 3-
izbové byty či mezonetové 4-izbové
alebo 5-izbové byty. Každá izba má svoj
balkón. Kolaudácia objektov je pláno-
vaná na august 2009. Areál poskytne
spolu 266 parkovacích miest, z toho je
168 vonkajších a 98 vnútorných.
Finančnej krízy sa projekt Račany
Bianco neobáva. Vďaka financujúcej
banke môže svojim klientom možnosť
stopercentného prefinancovania hod-
noty bytu. Financovanie tohto projektu
je zabezpečované cez VÚB a klient
napríklad neplatí poplatok za žiadosť,
ani za poskytnutie úveru. Spoločnosť
INTERCOM Development, s.r.o., in-
vestuje do projektu obytného komple-
xu Račany Bianco viac ako 600-milió-
nov korún a výstavba potrvá do konca
roku 2009. Na ploche vyše 18 100
štvorcových metrov vznikne komplex
šiestich, samostatne stojacich nízko-
podlažných domov, ktoré ponúknu k
dispozícii 168 bytových jednotiek. 

Keďže zastavanie tejto plochy o niečo
málo prevyšuje 27 percent, majiteľom
bytov ponúkne veľkorysý priestor a

voľnosť aj na aktívne využívanie voľ-
ného času. (brn)

VIZUALIZÁCIA - CAADG

ŠPECIALITKY: kolenná páka�sada na rišelié�plysovač�stolíky 60x60 cm�úschovné tašky
�stojan na 20 nití�šitie do kruhu� látky�nite�patchwork�stuhy�nožnice�vlizelíny�vatelíny

�KURZY šitia a patchworku �VÝSTAVY textilného umenia

AKCIA: šijačka EZA 901
+ kupón na tovar 2000,- Sk

PATCHWORKPARTY - ŠIJACIE CENTRUM, BBC1, Plynárenská 1, Tel: 02/54413742, www.patchworkparty.sk

ŠIJAČKY, VYŠÍVAČKY, OVERLOKY
PREDAJ�ZAŠKOLENIE�SERVIS�SPLÁTKY�NÁHR. DIELY

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Suzuki Splash 1,0 GLX CD AC 
za jedine nú cenu 289 000,- Sk / 9 593,04 €.

 spotreba len 5,0 l/100 km
 nízke prevádzkové náklady
 nízke ceny náhradných dielov
 klimatizácia 
 centrálne uzamykanie s DO

 el. ovládané predné okná
 celoplošné kryty kolies 
 rádio s MP3 a ovládaním 

 na volante
 ABS, EBD, 4x airbag

w
w

w
.s

uz
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k

 spotreba len 5,3 l/100 km
 nízke prevádzkové náklady
 nízke ceny náhradných dielov

Suzuki SX4 1,6 DDiS GLX AC so zimnými pneumatikami 
a cenovým zvýhodnením 99 000,- Sk/ 3 286,20 €.

za jedine nú cenu 379 000,- Sk / 12 580,50 €.

BRATISLAVA:

MIKONA, s.r.o. AUTO - IDEAL SERVIS, s.r.o.
Einsteinova 1 Stará Vajnorská 39
Tel.: 02/6241 0734 Tel.: 02/4446 2314

Emisie CO2 120 –139 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,0 – 5,3 l na 100 km. Ku každému modelu od SUZUKI získate 
3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma. Finan né hodnoty boli prepo ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
Akcia platí len do vypredania zásob. Infolinka: 02/5363 3306. ilustra né foto

ím alej,
tým lepšie

943 km

 klimatizácia
 centrálne uzamykanie s DO
 el. ovládané predné okná

 úsporný motor
 rádio s CD
 ABS, EBD, 2x airbag

km

cimdalej_inzercia150x270_Bratislavske.indd 1 2.12.2008 11:11:46

3 roky bývania zdarma iinnffoo  vv  RRKK
PREDAJ: 
1-izb., OV, Holíčska, 36 m2, č.zrek., plast. okná, pláv. podlahy 1,65 mil. Sk
1-izb., OV, Galbavého, 2/12p., 38m2, č. zrek. 1,6 mil. Sk
2-izb., OV, Zadunajská,5/7p., 60+4m2 loggia, parkovacie státie, 
novostavba 5,75 mil. Sk
2-izb., OV, Lazaretská, 62m2+loggia, zrek.+zar., 5/7p. 5,5 mil.Sk
2-izb., OV, Račianska, 54m2+balk., č. zrek., 3/8p., výťah 2,55 mil. Sk
2-izb., OV, Karadžičova, 70m2, 3/3p., tehla 4,5 mil. Sk
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73+8m2 balkón, zrek., výťah 6,95 mil. Sk
3-izb., OV, Tallerova, 90m2, zv. príz., pôv. stav, vysoké stropy 7,5 mil. Sk
3-izb., OV, Adamiho, 1/12p., 65m2, pôv. stav 2,85 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenná, 80m2+loggia, pôv., 6/6p., výťah 2,9 mil. Sk
4,5-izb., OV, Podunajská, novost., 96+36 predzáhradka 4,3 mil. Sk
Administratívna budova Partizánska, 4-podl., SP 607m2 info v RK
2 x RD - Trnávka, jeden RD zrek., druhý je pôv. stav, SP 620m219,8 mil. Sk
RD - Trnávka, 2-podl., 9-r. novost., 3i, 2 x kúpeľka 8 mil. Sk
RD - Makovického, ÚP 208m2, 2-podl., SP 266m2, krb, park.13,5 mil. Sk
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 5,5 mil. Sk
RD - Dúbravka, 3-podl. 2 sam. byty, SP 605 m2, ÚP 180 a 80 m2, 
novostavba info v RK 
RD - Donovaly, 3-podl., garáž, ÚP 183 m2, novost., so zar. info v RK
SP - Donovaly, VIS pri pozemku, 1085 m2 info v RK
SP - Sklabinská, 1464 m2, VIS, rodinné domy 5000,- Sk/m2

PRENÁJOM: 
2-izb., Saratovská, novost., 72m2, nez., gar. státie 14 000,- Sk/m. + E
3-izb., Miletičova, tehla, zrek., zar., 3p., výťah 20 000,- Sk/m.
3-izb., Herlianska, novost., 72m2, nez., park.miesto15 000,- Sk/m. + E
NP Hrachová, novostavba, 70m2, 
prízemie s výkladmi do ulice 28 000,- Sk/m. + E
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

Do Lamača sa

bude dať jazdiť

aj cez most
LAMAČ
Nový most nad železničnou traťou
Bratislava - Kúty smerom na Rázso-
chy, ktorý spojí dúbravské Záluhy s
Lamačom, otvoria 18. decembra
2008. Výstavbu komunikácie s mos-
tom zabezpečoval Generálny inves-
tor Bratislavy.
Na dostavbu mosta sa čakalo približne
tri roky a súvisí v výstavbou diaľničné-
ho úseku D2 Lamačská cesta - Staré
grunty, ktorý stavala Národná diaľnič-
ná spoločnosť. V rámci nej došlo aj k
predĺženiu Harmincovej ulice ponad
diaľnicu a železničnú trať.
Nový most je súčasťou prepojenia
komunikácie Harmincova ulica - Ráz-
sochy, ktorej začiatok je práve na
moste a koniec v napojení na miestnu
komunikáciu v lokalite Pod Zečákom.
Nová cesta je dlhá 131 metrov. Jej
súčasťou bolo aj vybudovanie verejné-
ho osvetlenia, kanalizácie, prekládok
slaboprúdových vedení, plynu, vodo-
vodu a vybudovanie oplotení existujú-
cich záhrad. 
Generálny investor Bratislavy začal s
výstavbou 20. augusta tohto roku a
práce dokončil 8. decembra. Stavebné
práce zabezpečovala firma Trnavská
stavebná spoločnosť, a.s., Trnava s
nákladmi 19 miliónov korún. 
„Najväčším problémom stavby bolo
zabezpečiť majetkovoprávne usporia-
danie pozemkov pod komunikáciou,
ktoré z dôvodu vyvlastňovacích konaní
a odvolaniach vlastníkoch pozemkov
trvalo tri roky,“ uviedol Generálny
investor Bratislavy v informácii pre
Bratislavské noviny.
Časť novej komunikácie, na križovatke
Harmincova - Rázsochy, stále nie je
oficiálne odovzdaná. (rob)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V okolí krematória, najmä v smere z
Lamača na Záhorskú Bystricu,
výrazne zhustla premávka. Problé-
mom je odbočenie na Hodonínsku
ulicu z nepomenovanej cesty vedúcej
z Devínskej Novej Vsi.
Problémová križovatka je neďaleko kre-
matória pri známej „veži“, kde kedysi
sídlil záchranný systém Slovakia. Vodi-
či tu majú v poslednom čase, najmä v
špičke, problémy s odbočením na Ho-
donínsku cestu, pretože križovatka nie
je riadená a Hodonínska je hlavnou uli-
cou. V smere z Devínskej Novej Vsi a
diaľničných privádzačov sa vytvárajú
kolóny áut. Vodiči sa snažia dostať naj-
mä do Záhorskej Bystrice alebo ďalej
na Stupavu či Marianku. 

Podľa vyjadrenia z magistrátu sa na
budúci rok pripravuje oproti krematóriu
výstavba Baumaxu. Investor je povinný
riešiť aj križovatku ciest E 505 a Hodo-
nínskej cesty vzhľadom na to, že sa
predpokladá zvýšenie frekvencie pre-
mávky v tejto lokalite. V súvislosti s pri-
pravovaným projektom Lamačská
brána sa pripravuje aj úplná prestavba
križovatky - zjazdu z diaľnice na cestu E
505. Investor projektu Lamačská brána
k obavám týkajúcim sa neúmerného
dopravného zaťaženie nedávno infor-
moval, že dopravné stavby v okolí si
vyžiadajú náklady 1,2 miliardy korún. 
V spolupráci s mestom má dôjsť k pre-
dĺženiu Saratovskej ulice popod existu-
júcu železničnú trať, ale aj k dobudova-
niu električkovej trate až do Devínskej

Novej Vsi. V okolí Lamačskej brány má
do roku 2015 vzniknúť niekoľko veľ-
kých kruhových križovatiek. V súčas-
nosti prejde na Lamač asi 10-tisíc áut za
24 hodín, cez Saratovskú ulicu je to od
25-tisíc automobilov za jeden deň. Po
dobudovaní Lamačskej brány sa ráta v
smere na Lamač s miernym zvýšením
intenzity na 12-tisíc áut. Podľa investo-
ra veľa vodičov dnes využíva štátnu
cestu cez Lamač namiesto diaľnice. 
Situácii má pomôcť aj vybudovanie
križovatky Stupava juh a prepojenie
diaľnic D2 a D4. V budúcnosti sa plá-
nuje aj rozšírenie pruhov štátnej cesty v
smere na Záhorskú Bystricu (I/2) a
dopravu by mal odľahčiť aj tunel
popod Karpaty s vyústením pri Vajno-
roch. (rob)

Pri krematóriu doprava stále hustne

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?

Ďalší most má

spojiť Rakúsko

so Slovenskom
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Už čoskoro sa začne v Devínskej
Novej Vsi realizovať najvýznamnej-
ší projekt financovaný z fondov
Európskej únie v rámci celého Brati-
slavského samosprávneho kraja, ako
aj Dolnorakúskeho územia. Ide o
most spájajúci Slovensko s Rakú-
skom, ako aj rekonštrukciu či vý-
stavbu cyklotrasy.
Dielo, ktoré presahuje hodnotu 100
miliónov korún, má slúžiť turisticko-
športovo-rekreačným účelom a po-
môže rozvoju cestovného ruchu nie-
len na slovenskej, ale aj rakúskej stra-
ne hraníc. 
„Ťažiskovým objektom je most pre
peších, cyklistov a konské záprahy,
spájajúci slovenský a rakúsky breh rie-
ky Moravy, ako aj výstavba či rekon-
štrukcia už existujúcich cyklotrás v
dĺžke minimálne 50 kilometrov. Tie
povedú na slovenskej strane z Devína
do Devínskej Novej Vsi, cez lužné lesy
až na Záhorie, na rakúskej zas po trase
chráneného územia Bocianí raj a k
zámku Schlosshof. Súčasťou projektu
je aj zapojenie prístavu osobnej lodnej
dopravy v Devíne do cestovného ru-
chu,“ prezradil jeden z trojice tvorcov
projektu Milan Beláček.
Lokalizácia mosta nie je náhodná. Vy-
rastie na mieste niekdajších historic-
kých mostov, ktoré v Devínskej Novej
Vsi už v minulosti stáli. Prvý dal vybu-
dovať český kráľ Přemysl Otakar II. v
roku 1271. O sedem rokov neskôr sa
mu stal osudným. Po jeho prekročení
našiel smrť v bitke s grófom Rudolfom
Habsburským v spore o dedičstvo
Rímsko-nemeckej cisárskej koruny. 
Ďalší most tu bol vybudovaný v 16.
storočí. Spájal Devínsku Novú Ves s
barokovým zámkom princa Eugena
Savojského - Schlosshofom. Zachova-
né kamenné základy sú dnes predme-
tom archeologického výskumu a budú
súčasťou historickej prehliadky zám-
ku. Tretí známy most cez rieku Mora-
vu bol postavený a zničený počas dru-
hej svetovej vojny.
Pre úplnosť treba dodať, že idea pre-
mostenia Devínskej Novej Vsi a Dol-
norakúskeho kraja nie je v histórii
tunajšej samosprávy nová. Už pár
rokov po páde železnej opony prišli
predstavitelia Devínskej Novej Vsi s
myšlienkou postaviť kompu, ktorá by
obyvateľom umožnila stretávať sa v
rámci malého pohraničného styku.
Žiaľ, na rakúskej strane bolo referen-
dum, v ktorom sa obyvatelia postavili
proti v obave pred nežiaducim príle-
vom emigrantov. 
Aj napriek počiatočnému neúspechu
sa samospráva nevzdala. Po rokoch
práce a nekonečných rokovaniach
teda nadobúda most cez rieku Mora-
vu čoraz jasnejšie kontúry. Projekt, v
ktorého rámci bude postavený, za-
hŕňa oveľa širšie okolie než ten pô-
vodný a všetci zainteresovaní veria,
že sa významnou mierou zaslúži o
rozvoj tohto kraja. (kah)

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Obyvateľom Vinohradov sa nepáči

výstavba pri ich rodinných domoch
NOVÉ MESTO
So sťažnosťou na povolenú výstavbu
polyfunkčného domu Ahoj na Sliač-
skej ulici na Vinohradoch sa na nás
obrátila čitateľka Mária Grančičo-
vá. Námietky občanov proti stavbe
podľa nej zamietol aj krajský sta-
vebný úrad.
Podľa čitateľky novomestský miestny
úrad schválil rozhodnutie na výstavbu
polyfunkčného domu Ahoj, ktorý
bude mať štyri podlažia a piate bude
ustúpené. Dom je podľa nej umiestne-
ný pod existujúcou zástavbou rodin-
ných domov, pričom v najstaršom z
nich začali ľudia bývať len pred štyr-
mi rokmi. 
„Vzdialenosť od najbližšieho rodinné-
ho domu je 25 až 30 metrov a tento
priestor bude ešte preťatý naplánova-
nou prístupovou komunikáciou. Ná-
mietky občanov proti navrhovanej
stavbe zamietol aj krajsky stavebný
úrad, pretože údajne mohli byť uplat-
nené v územnom konaní alebo pri pre-
rokúvaní územného plánu,“ napísala
nám Mária Grančičová. 
Uviedla, že obyvatelia napadli vydanie

rozhodnutia na súde, ktorý však podľa
nej zatiaľ nekoná, a preto sa stavia v
plnom prúde. „Sliačska ulica je perma-
nentne znečisťovaná, hluk v tesnej
blízkosti rodinných domov ruší obyva-
teľov v každej nočnej a dennej hodine.
Ohrozovaná je bezpečnosť na komuni-
kácii, nebezpečným prenášaním železa
sú ohrozovaní obyvatelia nehnuteľnos-
ti najbližšej k stavenisku,“ dodala čita-
teľka.
Podľa vyjadrenia tlačovej tajomníčky
starostu Nového Mesta Alžbety Kles-
nilovej stavby v lokalite Sliačskej
ulice sa povoľujú v zmysle územného
plánu zóny Podhorský pás, ktorý
miestne zastupiteľstvo schválilo 13.
júna 2006. 
Podnetom na spracovanie uvedenej
územnoplánovacej dokumentácie bo-
li pozemkové úpravy v rokoch 1994 -
1995 na území vinohradov a následná
anketa, v ktorej prevažná väčšina
nových vlastníkov pozemkov nepre-
javila záujem o pestovanie viniča.
Záujem bol o zmenu týchto uvede-
ných nehnuteľností na stavebné
pozemky. 

„Treba povedať, že bez spracovania
územnoplánovacej dokumentácie Pod-
horský pás, následného schválenia
zmien a doplnkov územného plánu
mesta a schválenia samotnej dokumen-
tácie zóny by sa nemohla uskutočniť
ani výstavba rodinných domov na
Sliačskej ulici, o ktorých sa čitateľka
zmieňuje, pretože dodnes by tieto po-
zemky patrili do poľnohospodárskeho
pôdneho fondu bez možnosti zástav-
by,“ uvádza Alžbeta Klesnilová v sta-
novisku pre Bratislavské noviny. 
K rodinným domom na Sliačskej tla-
čová tajomníčka starostu Nového
Mesta uviedla, že „v určitej etape
spracovania územnoplánovacej doku-
mentácie zóny, ako aj v zmysle územ-
ného plánu mesta bola na tomto
území umožnená výstavba bytových
domov do štyroch nadzemných pod-
laží s podkrovím, alebo ustúpeným
nadzemným podlažím, avšak vlastník
tejto nehnuteľnosti sa rozhodol pre jej
rozparcelovanie, vybudovanie tech-
nickej vybavenosti územia a predaj
parciel na výstavbu rodinných
domov.“ (rob)

Jedinečná

výstava Krista 

a cudzoložnice
VÝSTAVA
Bez hanby závidím maliarom schop-
nosť zachytiť moment a preniesť
svoje fantázie a vízie na plátno bez
škrupúľ, obmedzení či akýchkoľvek
direktív. Fenomenálny taliansky
majster Jacopo Robusti Tintoretto
umožnil jednej žene, hriešnej a
poškvrnenej, nazývanej cudzoložni-
ca, stáť tvárou v tvár Ježišovi Kris-
tovi. Tintorettovo dielo Kristus a
cudzoložnica môžete obdivovať v
Galérii mesta Bratislavy Mirbacho-
vom paláci na jedinečnej výstave
jedného obrazu.
Podľa dobových svedectiev maľoval
Tintoretto neuveriteľne rýchlo. Tematic-
ky sa nevenoval mytologickým ani ale-
gorickým námetom, pozornosť sústredil
na tradičné biblické a legendárne príbe-
hy zo života Ježiša Krista a Panny
Márie. Horúčkovitosť s ktorou na plát-
nach pracoval, dokazuje, že tvoril v
neustálom a masívnom duševnom pre-
tlaku a jeho dielo sa rodilo z túžby
zachytiť autentický výraz toho, čo ho
bytostne oslovovalo. 
Tintorettovo dielo Kristus a cudzoložni-
ca (1546-1548), olej na plátne (119 x
168 cm) identifikoval Adolfo Venturi.
Obraz sa od roku 1666 nachádzal v
zbierke princa Maria Chigi. Predklada-
né dielo je určite maľbou, ktorú Ridolfi
opisuje ešte skôr, a to v roku 1642 v bio-
grafii o Tintorettovi. V roku 1902 bolo
dielo venované talianskemu štátu. 
Jacopo Robusti Tintoretto sa narodil v
septembri 1518 v Benátkach, celý svoj
život prežil v tomto meste, kde aj v roku
1594 umrel. Taliansky maliar bol výni-
močný predstaviteľ tzv. benátskej školy
a manierizmu a zrejme jeden z najväč-
ších umelcov renesancie vôbec. 
Geniálny talent kresliara a maliara si
nikdy u žiadneho majstra systematicky
nerozvíjal. Legenda dokonca hovorí, že
desať dní strávených v ateliéri svetoz-
námeho Tiziana sa skončilo jeho
„vyhodením“, keďže aj samotný veľký
Tizian na talent mladého Jacopa očivid-
ne „žiarlil“. 
S Tintorettovým Kristom neprišiel do
Bratislavy len kus umenia, závan
talianskej renesancie a podoba génia
16. storočia. Obraz, ktorý môžete v
Mirbachovom paláci vidieť do 10.
januára pootvorí aj stránky biblie, du-
chovných sfér a zavedie vás do sveta
takého blízkeho atmosfére Vianoc, aby
obohatil nielen vaše estetické vníma-
nie, ale aj pozorovanie a akceptovanie
sveta, ktorý v plnej farebnosti a nádhe-
re dokáže divákom sprostredkovať len
taký fenomenálny druh umenia akým
je maliarstvo.
Návštevníci môžu obraz vidieť od 3.
decembra do 10. januára 2008, mesiac
bude súčasťou stálej expozície, ktorá
predstavuje stredoeurópske barokové
maliarstvo a sochárstvo. 
Dielu patrí samostatná miestnosť na
prvom poschodí a kvôli špeciálnym
bezpečnostným i klimatickým požia-
davkam poisťovne a galérie Galleria
Nazionale d´Arte Antica di Palazzo
Barberini v Ríme, ktorej dielo patrí,
môže byť v miestnosti maximálne päť
osôb. 
Zakázané je fotografovanie, nielen
fotoaparátom, ale aj mobilom. Národ-
ná talianska galéria požičala olejomaľ-
bu prvý raz vo svojej histórii. (dš)

P. Biskupice

budú mať nové

hrobové miesta
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na cintoríne v Podunajských Bisku-
piciach pribudne 2209 hrobových
miest a 468 urnových miest. Kapaci-
ta súčasného lokálneho cintorína
však napriek rozširovaniu nestačí
pre čoraz väčšmi sa zväčšujúcu
mestskú časť.
Miestna samospráva preto s mest-
ským pohrebníctvom Marianum chce
pôvodný cintorín rozšíriť o plochu
5134 štvorcových metrov, ktorá
vznikne zrušením pôvodnej záhrad-
kárskej osady. Táto plocha susedí s
existujúcim cintorínom, čo umožní
voľný prechod návštevníkov do obid-
voch častí cintorína.
Rozširovanie cintorína je rozdelené
do dvoch etáp. Najskôr bude potrebné
právne usporiadanie a následná asa-
nácia desiatich záhradných chatiek.
Predpokladané náklady sú vo výške
asi 15 miliónov korún a s dokonče-
ním sa ráta na budúci rok. Bez dotá-
cie zo strany mesta rozširovanie trva-
lo aj niekoľko rokov.
Mestské pohrebníctvo Marianum ne-
dávno rozširovalo aj priestory pre hroby
na cintorínoch v Rači, vo Vajnoroch, ale
aj na Martinskom cintoríne. Marianum
má projekt na zvýšenie kapacity cintorí-
na v MČ Petržalka tiež na úkor niekto-
rých cintorínskych komunikácií. Tu by
mohlo pribudnúť približne 348 klasic-
kých hrobových miest, ďalej asi 300
klasických urnových miest a 230 miest
v urnovej stene. (rob, brn)

Dôchodcovia sa

zadarmo pripoja

na internet
PETRŽALKA
Na takmer 30 miliónov korún tento
rok vyšli petržalskú samosprávu so-
ciálne projekty. Na budúci rok sa rá-
ta so zvýšením na 35 miliónov korún.
„Najviac peňazí smerovalo a aj v budú-
com roku bude smerovať do podpory
činnosti Strediska sociálnych služieb.
To celoročne poskytuje opatrovateľské
i odborné služby pre zdravotné, telesne
postihnutých občanov, pre osamelých
starších ľudí či slobodné matky s
deťmi,“ informoval tlačový tajomník
mestskej časti Petržalka Ľ. Andrassy.
Okrem toho každý Petržalčan, ktorý sa
ocitne v núdzi, môže požiadať miestnu
samosprávu o jednorazový nenávratný
finančný príspevok do 2000 korún a na
tento účel má miestny úrad každoročne
k dispozícii približne 2,5 milióna ko-
rún.
Rada petržalských seniorov privítala
záujem samosprávy zvýšiť budúci
rok finančný príspevok na činnosť
seniorských klubov o 200-tisíc korún.
Ročná podpora sa tak vyšplhá na
milión korún, navyše každý klub
dôchodcov bude mať od januára novú
výpočtovú techniku a bezplatné pri-
pojenie na internet. (mm)
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STARÉ MESTO
NA JÁNSKEHO ULICI musela
zasahovať polícia, ktorú privolali do
jedného reštauračného zariadenia.
Vyvádzal tam Bratislavčan Milan K.,
ktorý fyzicky napadol dve osoby.
Jedna z nich preto privolala aj políciu,
ktorá okamžite zasiahla. Po príchode
pohotovostnej motorizovanej jednotky
tridsaťtriročného útočníka zaistili a
predviedli na policajné oddelenie. Za
prečin výtržníctva by mohol dostať až
dvojročný trest.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA OPLETALOVEJ ULICI, približ-
ne 500 metrov od križovatky s ulicou
Jána Jonáša, sa dostal do problémov
občan nemeckej národností. Nadránom
asi o 03.15 h ho prepadli dvaja nezná-
mi páchatelia. Nemec spal v aute zn.
Mercedes, čo si zrejme všimli zlodeji.
Zbraňou mu rozbili okno a namierili
ňou na cudzinca. Nemec pod touto
hrozbou vydal páchateľom osobné veci
v celkovej hodnote 5080 korún. V prí-
pade usvedčenia hrozí páchateľom
dvojročné väzenie.

DEVÍN
NA KREMEĽSKEJ ULICI pre-
hliadli policajti jeden z tunajších prí-
bytkov a domová prehliadka prinies-
la zaujímavý výsledok. Policajti
zaistili veci, ktoré evidentne pochá-
dzali z rôznej majetkovej trestnej
činnosti. Bolo tam niekoľko kusov
golfových palíc, kolesá z auta, viac
kusov osobných dokladov, platobné
karty, rôzne identifikačné preukazy,
horský bicykel a niekoľko strieka-
čiek s obsahom neznámej látky.
Podozrivý materiál poslali na exper-
tízu, do cely policajného zaistenia
zase putovali traja Bratislavčania.
Dvaja, 32- a 37-roční, sú podozriví z
krádeže, na 26-ročného zase vydali
príkaz na zatknutie pre drogovú
trestnú činnosť. Zvyšných troch po
vypočutí prepustili.

DÚBRAVKA
NA HARMINCOVEJ ULICI mali
nedávno poplach. Neznámy muž
zavolal na tiesňové linky 112 a 158,
že v jednej strednej škole na uvede-
nej ulici majú bombu. Okamžite po
telefonáte začali policajti z obvodné-
ho oddelenia pátrať po volajúcom.
Netrvalo dlho a mali podozrivého.
Pred obytným domom zbadali muža,
ako stojí v telefónnej búdke a pozerá
sa na ulicu. Keď ho hliadka vyzvala,
aby predložil doklady, poslúchol a
následne sa aj priznal k telefonátom
na tiesňové linky. Policajtom pove-
dal, že všetko si vymyslel a že žiadne
bomby v škole nie sú. Šestnásťročný
mladík bol už v minulosti za podob-
ný trestný čin stíhaný, prípad sa ďalej
vyšetruje. (mm)

Demokrati 

bývali najmä 

na Lafranconi
Najvýraznejšie zmeny nastali počas
Slovenského štátu na vysokých ško-
lách a vo vyšších ročníkoch bratislav-
ských stredných škôl najmä v politic-
kom myslení a aj v jeho prejavoch k
systému a obsahu klérofašistickej
výchovy a systému školskej správy, a
to u študentov, ale aj pedagógov.
Zmeny v myslení študentov sa odrazili
napríklad v internátoch. Ľudácky orien-
tovaní študenti sa ubytovali najmä v
internáte Svoradov. Demokraticky
zmýšľajúci v internáte Lafranconi.
Napäté vzťahy boli predovšetkým
medzi slovenskými, českými, nemecký-
mi a maďarskými študentmi. Boli to
nechutné a nebezpečné akcie fašisticky
orientovaných študentov a niektorých
dospelých občanov. Na časté provoká-
cie nacistických henleinovcov a ma-
ďarských iredentistov reagovali slo-
venskí študenti, keď strhávali Nemcom
pásky s hákovým krížom na rukáve,
Maďarom tzv. petöfiovské mašle a Ži-
dom strihali ich „pajchelesy“.
Pre fašisticky orientovaných študentov
zriadilo ministerstvo školstva a národnej
osvety na žiadosť vedenia Hlinkovej
gardy internát na Železničiarskej ulici.
Po vypuknutí SNP boli viacerí nasadení
do oddielov PO Hlinkovej mládeže, aj
keď neskončili štúdium. Protesty u
ministra vnútra A. Macha nepomohli, v
štúdiu pokračovali až v rokoch 1945/46. 
Najťažšie obdobie pre študentov-bran-
cov, žiakov posledných tried stredných
a vysokých škôl bolo obdobie v mesiaci
januári, keď 12. januára 1945 bola vy-
hlásená mobilizácia a tí, čo nemali od-
klad, museli narukovať na východný
front. Viacerí študenti boli transportova-
ní na zákopové a opevňovacie práce v
Taliansku. Nie všetci sa vrátili. Do kon-
centračných táborov brali gardisti aj štu-
dentov židovského vierovyznania. Po
vypuknutí SNP sa viacerí bratislavskí
študenti zapojili do povstania, najmä tí,
ktorí mali rodičov na povstaleckom
území. V nasadení do vojnových operá-
cií nacistov najlepšie dopadli študenti,
ktorí boli pridelení veliteľstvu nemeckej
armády na zákopové a opevňovacie
práce v okolí Bratislavy od januára do
konca marca 1945. 
Ešte spresnenie z minulého čísla - v
gymnáziu klasickej vetvy na Gröslingo-
vej ulici študovalo 851 študentov, na
Sokolskej ulici 504 študentov a v gym-
náziu na Kozej ulici 509 študentov. 

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce) 

Na Hrade boli stajne od Hillebrandta
Najdôležitejšími obyvateľmi každé-
ho hradu boli - hoci to možno znie
neuveriteľne - vojaci. Anonymný vo-
jak bol pre hrad často dôležitejší než
sám panovník. Bez vojakov by bol
hrad iba mŕtvou stavbou bez mož-
nosti obrany. 
V areáli Bratislavského hradu spočiatku
bývali vojaci priamo v paláci. Nie v re-
prezentačných miestnostiach, ale v rôz-
nych kobkách, v pivniciach, na pova-
lách, kde sa dalo. Keď na začiatku 17.
storočia Hrad obsadilo Bethlenovo vojs-
ko, znamenalo to katastrofu aj pre prie-
story určené pôvodne pre kráľa, jeho
rodinu a jeho sprievod. Možno práve
vyrabovanie paláca Bethlenovým voj-
skom bolo popudom ubytovať vojakov
z paláca niekde inde, v predhradí. 
Začali sa budovať prvé kasárne mimo
paláca, pri severnom opevnení areálu.
Na začiatku 18. storočia vyrástlo kríd-
lo kasární kolmé na východný úsek
opevnenia v mieste bašty Luginsland.
Poschodová stavba obsahovala predo-
všetkým miestnosti na ubytovanie voj-
ska, ale aj stajne, v západnej časti prí-
zemia. Po radikálnej (a zbytočnej) pre-
stavbe historického objektu v 70.
rokoch 20. storočia, keď odstránili aj
pôvodné kamenné schodište, je bývalá
stajňa jedinou dobre zachovanou
miestnosťou tejto budovy. 

Kráľovský palác v 60. rokoch 18. sto-
ročia prispôsobili požiadavkám na
pohodlný život. Na jeho západnej
strane pristavali nový objekt, ktorý
obsahoval byty služobníctva a kuchy-
ne, pri severnej fasáde postavili zá-
hradnú sálu a rozľahlú krytú jazdia-
reň. K východnej fasáde pristavali no-
vý palác, ktorý poskytoval komfortné
bývanie. 
Hrad často navštevovala Mária Teré-
zia, neraz mala so sebou aj svoje deti,
alebo aspoň niektoré z nich. K výcho-
ve mladých arcikniežat a arcikňažien
patrili aj aktivity, ktoré by sa dnes
označili ako telocvik či športová
výchova. Obľúbená bola napríklad hra
s loptou či už ako hádzaná, alebo hra s
malou loptičkou podobná tenisu alebo
bedmintonu. Také hry sa hrali v osobit-
ne vybudovaných sálových stavbách.
Na Bratislavskom hrade to mohla byť
aj záhradná sála pod severovýchodnou
vežou. 
Ešte radšej ako hry s loptou mali mladí
aristokrati jazdu na koňoch. Vo všet-
kých sídlach Márie Terézie stáli stajne
pre desiatky koní. Okrem koní do
záprahov tam boli ustajnené najmä
vzácne jazdecké kone. Na Bratislav-

skom hrade - vtedy mu hovorili „press-
burger Schloss” (teda nie hrad, ale
zámok) - boli najvzácnejšie vycvičené
kone ustajnené v stajni pri východnom
opevnení blízko kasárne. 
Je to prízemná pozdĺžna stavba s
mimoriadne romanticky členenou stre-
chou a s kamennými vikiermi, ktoré
osvetľovali podkrovie slúžiace ako
sklad sena. Sály stajní boli kamennými
stĺpmi, nesúcimi nízke tehlové klenby,
rozdelené na užší priestor strednej
„chodby” a širšie priestory pri oknách,
kde stáli kone. V budove, v jej južnej
časti, boli aj byty koniarov a stajníkov. 
Budova slúžila ako stajňa do konca
druhej svetovej vojny. Potom ju upra-
vili na hradnú vináreň a upravili terasu
pred ňou, s výhľadom na mesto. Menej
citlivá už bola „modernizácia” v 70.
rokoch 20. storočia. Napriek moderni-
začným úpravám je budova bývalých
kráľovských stajní dnes najlepšie
zachovanou barokovou budovou v
areáli Hradu. Bez újmy prežila požiar v
roku 1811, aj dve svetové vojny. 
Priestory, ktoré staval staviteľ K. F.
Römisch pravdepodobne podľa pro-
jektu architekta F. A. Hillebrandta pre
kráľovské kone, sú dnes jednou z naj-
vyhľadávanejších reštaurácií v Brati-
slave. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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Smutná rozlúčka

s hokejovou

Ligou majstrov
HOKEJ
Peklo, sklamanie, debakel. Aj takéto
prívlastky patrili poslednému zápasu
hokejistov Slovana v základnej skupi-
ne premiérového ročníka Ligy maj-
strov. Jedno víťazstvo, tri prehry, ale
najmä výprask 1:5 v Českých Budě-
joviciach a záverečný debakel 2:8 na
ľade Salavatu Ufa ukázali zrejme
pravú kvalitu slovenského ligového
hokeja.
Takmer polovicu posledného stretnutia
to pritom so Slovanom nevyzeralo až
tak zle. Držal vyrovnaný stav a vďaka
výbornému Hovimu živil nádej na
dobrý výsledok. Od tretieho gólu však
prišiel pád, ktorý sa zastavil až ôsmym
pukom vo bratislavskej sieti.
„Bolo by zbytočné zaoberať sa Ufou, či
už jej kvalitou, alebo ekonomickým
zabezpečením. Nás musí zaujímať, že
keď dáme šancu hráčom, ktorí na ňu
čakajú, tak prečo ju potom neprijmú.
Extraligový výkon na tejto medzinárod-
nej úrovni nestačí. Niekedy tu nepomô-
že ani stopercentný výkon, treba ísť
naplno vždy, v každom momente,“ hod-
notil duel tréner Róbert Pukalovič a
športovo priznal: „Výkon bol zrkadlom
nášho postavenia v európskom hokeji.“
Výhovorky nehľadali ani hráči, ktorým
sa nedala uprieť snaha. Róbert Döme
ľutoval najmä druhú tretinu, keď domá-
ci strelili štyri góly: „Za stavu 2:1 sme
totiž ešte verili, že by sa nám mohlo
podariť niečo uhrať.“ 
„Ak máme byť na niekoho nahnevaní,
tak iba na seba,“ skonštatoval obranca
Michal Sersen a pokračoval: „Ufa je
určite skvelým tímom, ale k tomu kruté-
mu výprasku sme jej pomohli aj my. Na
druhej strane nám Liga majstrov dala
veľa. Získali sme nové skúseností, vide-
li sme, ako to vo veľkom hokeji chodí.
Presvedčili sme sa však, že ak v Extrali-
ge niekedy stačí na dobrý výsledok aj
slabší výkon, na medzinárodnej scéne je
to už málo.“
Podľa útočníka Michala Hreusa sa opäť
ukázala jedna z tohtoročných slabín
Slovana, niekoľkominútový výpadok,
ktorý môže rozhodnúť o výsledku: „Pri-
bližne päťminútové skraty sa nám stá-
vajú častejšie. Inkasujeme tam dva aj tri
góly. Keď sa v Ufe dostali domáci do
trojgólového vedenia, boli prakticky
neudržateľní.“
Pre Slovan sa duelom v Rusku skonči-
la medzinárodná časť sezóny. Kým jej
úvod a zápas s Tampou priniesol skve-
lý zážitok a plno optimizmu, priebeh
Ligy majstrov vrátil hráčov, trénerov
aj fanúšikov do slovenskej extraligo-
vej reality. (mm)

FUTBAL
Vitajte v lepších časoch. Futbalový
Slovan prežil rozprávkovú jeseň,
druhú za posledných desať rokov,
ktoré ho delia od posledného maj-
strovského titulu. Blízko mal k nemu
aj začiatkom tisícročia pod vedením
trénera Dušana Radolského, no
domáca prehra so Žilinou zmarila
všetky nádeje a v podstate naštarto-
vala belasý pád, ktorý sa zastavil až
návratom do najvyššej súťaže.

SPOKOJNÝ TRÉNER 
Keď po odchode Borisa Kitku dostal
dôveru Ladislav Pecko, mnohí to brali
ako dočasný stav, kým sa funkcionárom
belasých nepodarí zohnať iného kormi-
delníka. Bývalý miláčik Tehelného poľa
sa však rýchlo zadaptoval a so svojimi
zverencami od polovice jesene suverén-
ne vládol ligovému pelotónu. 
„Som spokojný. Hráči odovzdali všet-
ko, čo v nich bolo. Verím, že na jar
nepoľavíme. K cieľu totiž vedie ešte
dlhá cesta, stále sme iba v jej polovici,“
povedal Ladislav Pecko. Práve výborné
výkony v záverečných kolách definitív-
ne vyvrátili reči o prípadnom návrate
Dušana Galisa na trénerskú lavičku.
Generálny riaditeľ Dušan Tittel tiež
neskrýval spokojnosť: „Pred sezónou
sme si dali vysoké ciele a tie sme splni-
li na viac ako sto percent.“ Veľkým
otáznikom boli príchody Obžeru a
Halenára z Petržalky. Najmä z pohľadu
fanúšikov sa neprijímali jednoznačne,
obaja však dokázali, že budú pre Slo-
van posilami. Halenár vniesol do hry
myšlienku, Obžera dravosť a rýchlosť,
ktorá napríklad znamenala bod v Trna-
ve, tri v Banskej Bystrici, či doma so

Žilinou. Noví hráči už nie sú pre fanú-
šikov problémom.

BOJ O TITUL
Jar bude pre Slovan skúškou. Pre väč-
šinu hráčov je boj o titul výzvou. Skú-
seností z týchto bojov majú Valacho-
vič, Slovák, Obžera či Halenár a práve
oni by mali potiahnuť ostatných, preto-
že v súboji so Žilinou môžu rozhodo-
vať maličkosti. Lepšie vyzerá realizač-
ný tím. Ladislav Pecko, Marián Ze-
man, Ján Švehlík, nevraviac o Dušano-
vi Tittelovi už vedia, ako sa bojuje o
tituly a vedia aj to, ako sa získavajú.
Funkcionársky káder majú navyše
posilniť ďalšie mená, ktoré ešte nedáv-
no sedávali na petržalskej tribúne, prí-
padne lavičke. Najviac sa hovorí o
manažérovi Artmedie P. Kašparovi,
ktorý by sa mal stať jednou z najvyššie
postavených osôb na Tehelnom poli.
„Musíme si uvedomiť, že máme za
sebou len polovicu súťaže. Vedenie v
tabuľke aj samotné výkony sú však
zaväzujúce pred zimnou prípravou a
pred samotnou jarnou časťou,“ prízvu-
kuje Dušan Tittel. Podľa jeho slov klub
má už vyhliadnuté posily, ktoré by mali
doplniť káder: „Mená ešte neprezra-
dím, ale minimálne traja hráči by sa
mali objaviť už na prvom januárovom
tréningu.“

ŠTADIÓN STÁLE IBA ČAKÁ
O decentnej rozlúčke s Tehelným
poľom sme už písali. Avizovaná väčšia
paráda sa nakoniec nekonala, pretože
tesne pred stretnutím so Žilinou nepad-
lo definitívne rozhodnutie, či vláda
vstúpi, a ak áno, akým spôsobom, do
projektu. Podľa našich informácií,

nový definitívny termín by mal byť v
polovici decembra, prípadne tesne pred
koncom roka.
Aj z toho dôvodu sľubuje jar niekoľko
možností. Prvou a postupne aj najväč-
šou je tá, že jar ešte stihne Slovan na
Tehelnom poli. Pozitívom je fakt, že
boj o titul absolvuje v domácom pro-
stredí, negatívom, že sa odloží stavba
nového stánku a ťažko predpovedať,
kde by hral svoje pohárové zápasy na
jeseň - napríklad Ligu majstrov...
Druhá eventualita pripúšťa začiatok
búrania starého stánku a presťahovanie
sa na Pasienky. Tento štadión je však
pre slovanistov cudzím, navyše bez
potrebného zázemia so zlým stavom
trávnika a s dvoma mužstvami, ktoré
tam už hrajú.
Tretia možnosť je najnovšia. Začína sa
vraj špekulovať o odchode do Petržal-
ky. Tam je opustený, ale na domáce
ligové zápasy pripravený štadión. Petr-
žalka bola srdcovou záležitosťou býva-
lého prezidenta Ľudovíta Černáka,
ktorý pred jedným z množstva niekdaj-
ších sťahovaní z Tehelného poľa tvrdil,
že ak sa Slovan premiestni, tak len za
Starý most. „Prípravy na sťahovanie
pokračujú, ale dnes si netrúfam pove-
dať, kedy k nemu príde a kedy sa defi-
nitívne vyrieši otázka výstavby nového
štadióna,“ priznáva Dušan Tittel.
Opatrný je aj v prípade Petržalky.
„Vládla by tam určite skvelá atmosfé-
ra, ale musíme myslieť aj na budúc-
nosť a ak by sa nám podarilo dostať do
predkola Ligy majstrov, v Petržalke by
sa nemohlo hrať. Aj preto sú zrejme
pre nás prijateľnejšie Pasienky,“ dodal
Dušan Tittel. Dušan Blaško

FOTO - TASR

Marek Kardoš

sa z Viedne 

vrátil do VKP
VOLEJBAL
Volejbalisti VKP majú staronovú
posilu. Už v minulotýždňovom zápa-
se Slovenského pohára proti Nitre
nastúpil Marek Kardoš, ktorý sa do
klubu, kde vyrástol, vrátil z rakúske-
ho klubu HotVolleys Viedeň.
„Som šťastný, že došlo k dohode s pre-
zidentom klubu, pretože by som po
prvý raz vo svojom profesionálnom
živote robil to, čo by ma vôbec nenapĺ-
ňalo a nemalo pre mňa žiadny
význam,“ uviedol vo vyhlásení na
margo svojho účinkovania skúsený,
34-ročný volejbalista. Pre Kardoša
znamená návrat obnovenie spolupráce
s VKP, pretože s tímom trénoval už v
lete. V Bratislave predbežne zostane do
konca roka, nie je však vylúčené, že v
PKO bude hrať dlhší čas. (mm)

Majster vyhral 

v Martine, ale 

prehral v Skalici
HOKEJ
Po výprasku v rozlúčke s Ligou majs-
trov čakali slovanistov hneď dva
rýchlo po sebe nasledujúce zápasy.
Najskôr dali zabudnúť na osmičku z
Ufy víťazstvom v Martine, no v nede-
ľu nestačili na Pálffyho Skalicu.
Najtesnejšia, ale možno o to cennejšia
výhra prišla v Turci, kde len dva dni po
stretnutí v Rusku čakali majstra domá-
ci Martinčania. Víťazstvom 3:2 dali
slovanisti menšiu náplasť na prehru s
Ufou a navyše tri body pomohli v
naháňačke za vyššími priečkami.
„Vyšla nám najmä úvodná tretina.
Ukázali sme výkon podľa predstáv.
Vo zvyšku stretnutia to bolo najmä o
bojovnosti a o skúsenostiach. Víťaz-
stvo ma veľmi potešilo, pretože sme
ho potrebovali. Po návrate z Ufy sme
necítili ani tak fyzický ako psychický
tlak,“ priznal tréner Róbert Pukalo-
vič.
V nedeľňajšom dueli v Skalici už na
Bratislavčanov zrejme doľahla aj
fyzická únava a domácim podľahli 3:5.
„V úvodnej tretine hrali domáci tri pre-
silovky, raz aj o dvoch hráčov a to nás
stálo veľa síl. Pokiaľ sa nevyvarujeme
týchto chýb, nepohneme sa z miesta,“
prezradil Róbert Pukalovič. (mm)

Slovanisti nevedia, či sa presťahujú, 

ak áno, možno pôjdu aj do Petržalky

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Konverzn˘ kurz: 1€ = 30,1260 Sk

BratislavaBratislava

www.kobercetrend.sk

Ivánska cesta 10 (2000 m2), 
Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; 
Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

·evãenkova 23 (PetrÏalka), 
Tel.: 02/6381 3614; 

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), 
Tel.: 02/6446 3408; 

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00 Akcia platí od 1. 12. do 31. 12. alebo do vypredania zásob.
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Francúzska

komédia

na scéne SND
DIVADLO
Slovenské národné divadlo privíta
14. a 15. decembra 2008 jeden z naj-
slávnejších divadelných súborov -
Comédie-Française. 
Prestížna francúzska divadelná scéna s
tristoročnou históriou vystúpila na pôde
SND len raz - pred 33 rokmi. Tentoraz
prichádza s dvoma aktovkami - Spiro
Scimone: La Festa a Moliére: Smiešne
preciózky (Les Précieuses ridicules),
ktoré zahrá za sebou v rámci jedného
večera v Sále činohry SND.
Verejnosť je pozvaná na 15. decembra.
Comédie-Française sa na našej prvej
scéne predstaví v rámci turné po desia-
tich východoeurópskych krajinách. (dš)

Insitní majstri 

sa predstavia v

Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Obrázky insitných ľudových maj-
strov priam nabádajú v predvianoč-
nej atmosfére pokochať sa krásou
zdanlivo jednoduchých, no umelec-
ky výrazne pôsobiacich diel.
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici
otvorili výstavu Vianočný pozdrav z
Kovačice a Padiny. Je to už druhý rok,
čo tu vystavujú známi insitní umelci. 
Obrázky dýchajú atmosférou sneho-
vých vločiek, saní so záprahom či dom-
čekmi, ktoré pod vrstvou snehu budia
zdanie, že im je tak teplúčko a pôvabne
ako mláďaťu vo svojom hniezde.
Obrázky môžete obdivovať do 19.
decembra 2008. (dš)

Originálny

porcelán 

v K. Gallery
VÝSTAVA
Originálnu výstavu krásneho porce-
lánu môžete obdivovať v K. Gallery
na Ventúrskej ulici 8.
Pod názvom Porcelánové tapety (mys-
lite 3D) tu vystavuje svoje diela český
dizajnér Daniel Prišč. Okrem por-
celánových tapiet tu predstavuje novin-
ku tejto zimy - porcelánový svietnik
Roza z biskvitového porcelánu.
Výstava originálneho porcelánu potrvá
do 7. januára 2009. (dš)

Karol Malý bude

mať vianočný

koncert
HUDBA
V Dome kultúry Dúbravka na Sara-
tovskej 2/A odohrá 15. decembra
2008 o 19.00 h Vianočný koncert Ka-
rol Malý.
Okrem hudobníka, ktorý sa na koncerte
zhostí spevu a hry na gitaru, vystúpi aj
Big Band Pavla Zajáčka, Sláčikový
orchester Christmas Strings, Acoustic
Soul (Zuzana Suchánková - spev a gita-
ra, Miro Zahradník - gitara), Octet Sin-
gers, Donna (USA), Mária Čírová,
Robo Šimko a Natália Hatalová, Michal
Chrenko a Dominika Mirgová, Kristína
Prekopová, Anka Repková, Detský spe-
vácky zbor CANENS, dir. Gabriel Rov-
ňák, uvádza: Štefan Skrúcaný.
Vstup na podujatie je voľný, uskutoční
sa zbierka pre Nadáciu Výskum rako-
viny. (dš)

Benefičný 

koncert pre

bezdomovcov
HUDBA
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca bude 13. decembra 2008 o
17.00 h koncert, ktorý organizuje
ubytovňa pre bezdomovcov Resoty a
Spoločnosť pre vedy a umenia.
Benefičnú akciu bude moderovať Mgr.
Irma Slaninová, postupne vystúpia
hudobne talentované deti, starší umelci
a koncert ukončí vystúpenie spevácke-
ho súboru.
Podujatie pripravila profesorka Eva
Fischerová-Martvoňová a svojím pos-
laním má okrem iného naplniť humán-
nu a duchovnú myšlienku verša: Že
ľudstvo stále nepokojné, nebude sa viac
učiť vojne. Svoj smútok, radosť s poko-
jom, vysloví hudobným nástrojom.
Resoty, ubytovňa pre bezdomovcov v
Podunajských Biskupiciach, poskytuje
aj opusteným a chudobným pocit
domova v duchu ďalšieho kresťanské-
ho verša: Až do posledných chvíľ
nášho života, hreje nás nádej a istota,
že láska, čo ponúka Betlehem, postup-
ne prežiari celú Zem. (dš)

Staromešťania

sa stretnú v 

kostole Klarisky
HUDBA
V rámci projektu Staromešťanom sa
v kostole Klarisky uskutoční Vianoč-
ný koncert nielen pre obyvateľov
Starého Mesta.
V koncertnom programe odznejú 17.
decembra 2008 o 17.00 h melódie a
piesne od tradičných kolied až po
Bachovu-Goudonovu či Schubertovu
Ave Máriu. Noblesnosť a dôstojnosť
podujatia doplní slovo básnika. V hu-
dobnom vstupe účinkujú Andrea Stan-
kovská-Hallon (klavír, flauta, sprie-
vodné slovo), Juraj Havaj (spev), Fran-
tisek Kovár (poézia), Dušan Stankov-
ský (klavír). (dš)

DIVADLO
Hrať v ženskom orchestri, v ktorom
má jediné zastúpenie mužského
pohlavia pohľadný klavirista, nie je
vôbec jednoduché. Najmä ak ženy s
hudobnými nástrojmi v rukách
majú okrem talentu aj šarm, krásu a
noblesu, kým tá, čo ju máte doma, je
smrteľne chorá.
Hra Jeana Anouilha Orchester, ktorú
premiérovo uviedli absolventi muziká-
lového herectva na Divadelnej fakulte
VŠMU v priestoroch divadla Malá
scéna VŠMU, je v prvom rade veľmi
smutná. Hneď za tým jej musíme, žiaľ,
prisúdiť prívlastok - reálna. A po tretie
- v predvedení muzikálových hercov
pútavá, vzrušujúca, dynamická, iskrivá
a podmanivá. 
Hudobné vstupy hercov sú nielen ume-

leckým predelom jednotlivých sekven-
cií, ale obohatia diváka aj zážitkom z
perfektne zvládnutých svetových hitov,
z ktorých sa už mnohé stali odrhovač-
kami. V predstavení Orchester však
tento prívlastok strácajú a stávajú sa
súčasťou smutného deja, v ktorom niet
víťaza.
Osudy jednotlivých žien, hudobníčok,
sa sústreďujú buď na milencov alebo
na matky či na nezaopatrené deti. Všet-
ky tieto ženy však možno označiť jedi-
ným slovom - nešťastné. Svoj osud
však neberú tragicky. Naopak - robia,
čo môžu. To znamená, že zvádzajú kla-
viristu, ktorý má doma ťažko chorú
ženu, navzájom sa pretekajú, kto ho
skôr dostane do postele a aby tento text
neznel príliš antifeministicky musíme
dodať, že pôvabný Leon do tej postele

aj s nutnou dávkou živočíšnej energie
mladého muža uteká. Až kým si jedna
jeho milenka nestrelí do hlavy...
Zdanlivo bezvýchodiskový text hrajú
mladí herci s nasadením a pátosom,
jednotlivé obrazy sú výstižné, ale nie
rozvláčne. Práve v tom spočíva hlavná
sila predstavenia. Na Malej scéne
VŠMU na Dostojevského rade 7 sa pri
predstavení Orchester pobavíte aj pote-
šíte. A to napriek smrtiacemu výstrelu
na konci hry. 
Réžiu má Michal Vajdička a v jedno-
tlivých hlavných postavách hrajú:
Henrieta Mičkovicová, a.h., Natália
Puklušová, Petra Humeňanská, Lenka
Prokopová a Michal Jánoš. Autorkami
priliehavej scény a dobových kostý-
mov sú Barbora Holanová a Anna
Kučerová. Dáša Šebanová

Malá scéna VŠMU uviedla Orchester

OPERA
Opera Christopha Willibalda Glucka
(1714 - 1787) Orfeus a Eurydika mala
svetovú premiéru vo viedenskom
Bugtheater 4. októbra 1762 a dirigo-
val ju autor. Opera SND prináša jej
súčasnú podobu v réžii poľského reži-
séra Mariusza Trelińského.
A práve tento mladý muž, ktorý spolu-
pracoval s renomovanými opernými
domami vo Varšave, Los Angeles,
Frankfurte, Vilniuse a pre jeho výni-
močný prístup k réžii opier mu ponúkol
spoluprácu aj Placido Domingo, o svo-
jom prístupe k inscenovaniu opery
hovorí: „Zaujímajú ma iba súčasné prí-
behy. Už dávno je dokázané, že Shakes-

peare je súčasný, grécka tragédia hovorí
o dnešných konfliktoch a voľbách,
prečo by opera mala byť krajinou roz-
právok?“
A v tomto duchu je inscenované aj
Gluckovo dielo s celou jeho impozant-
nosťou paradoxne zatavenou do jedno-
duchosti „klasickej božskej“ krásy,
ktorá je vyjadrená minimálnymi pro-
striedkami. Súhlasím s dramaturgom
Martinom Bendikom, ktorý vyzdvihu-
je pri tomto diele všeobecnú platnosť
známeho tvrdenia „Menej je viac“ v
prospech pozitívneho výsledku. 
Spevácke výkony sólistov prinášajú
na javisko emotívny príbeh lásky,
ktorá dostáva druhú šancu, aby doká-

zala, že čas sa vrátiť nedá. Opera
SND ponúka taliansku verziu pred-
stavenia s našimi i hosťujúcimi umel-
cami. Na scéne sa predstaví Wojciech
Gierlach, Pavol Remenár, Malgorza-
ta Olejniczak, Helena Szabóová, Mi-
riam Garajová... 
Dielo hudobne naštudoval dirigent Jaro-
slav Kyzlink, autorom scény je Boris
Kudlička a kostýmy sú z dielne poľskej
výtvarníčky Magdaleny Musiał. Cho-
reografie sa ujal Tomasz Wygoda. Ins-
cenácia vznikla v koprodukcii s Var-
šavskou operou. V deň premiéry otvori-
li v Poľskom inštitúte aj prezentáciu
scénograficko - výtvarnej koncepcie
predstavenia. Dáša Šebanová

Príbeh Orfea a Eurydiky v Opere SND

Orchester na Malej scéne VŠMU je smutnou, ale súčasne aj reálnou hrou. FOTO - Sisa Zubajová

EURÓPSKE INFORMAČNÉ CENTRUM

V Európskom informačnom centre
� Môžete nájsť aktuálne informačné dokumenty o Európskej únii, jej

inštitúciách, legislatíve, programoch, štúdiu, práci a podnikaní v
Európskej únii

� Odpovieme na Vaše otázky a sprostredkujeme kontakt s odborníkmi
pri otázkach vyžadujúcich podrobnejšie vysvetlenie

� Organizujeme prezentácie na témy o Európskej únii pre školské
publikum

� EUROJUS - bezplatné európske právne poradenstvo pre občanov,
každý štvrtok od 15.00 do 16.30 h

DOM EURÓPSKEJ ÚNIE

PALISÁDY 26
811 06 BRATISLAVA

OTVORENÉ:
PONDELOK - ŠTVRTOK 9.00 - 17.00
PIATOK 9.00 - 16.00

TEL: 02/5443 1718
E-MAIL: eic@europa.sk
www.europa.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu
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SOBOTA 13. decembra
� 14.30 - Kamil Žiška: Soľ nad zlato,
pre deti od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Detský folklórny súbor Doli-
na, Peter Ťažký a Chlapi z Dolnej Lehoty,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Handzone Night, Millhouse -
atmosférický stoner-rock, Giant Step - alterna-
tívny rock, Dive - alternatíva z Plzne (čr), Sho-
gun Tokugawa - energia z Plzne (čr), Kombu-
cha - grindo-art, DK Lúky, Vigľašská 1
�17.00 - Vianočný koncert, benefičné podu-
jatie, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 17.00 - DH Moravěnka pri vianočnom
stromčeku, do tanca a na počúvanie všetkým,
ktorí majú radi jednu z najlepších dychoviek z
Moravy, SK BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Prsteň priateľstva, spoločen-
ský večer priateľov bulharskej kultúry,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�18.00 - DFS Klnka, vystúpenie pri prí-
ležitosti 30.výročia, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.00 - Vianoce s Ekonómom, vystú-
penie folklórneho súboru venované pri-
mášovi Ing. Ivanovi Kysuckému - Kocú-
rovi, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

NEDEĽA 14. decembra
�10.00 a 14.30 - Kamil Žiška: Soľ nad
zlato, pre deti od 4 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nesiem vám novinu, divadlo
Neline, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Sto bozkov od princeznej,
účinkuje o.z. Záhorácke divadlo, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.30 - Jožko a líška, Divadlo Zanzara,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.30 - Nedeľné matiné, M. Paľko,
cimbal, M. Mosorjak, klarinet, L. Fančo-
vič, klavír, program: J. Vajo, J. Pospíšil, J.
Iršai, A. Steinecker, K. Penderecki, J. Be-
neš, G. Kurtág, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
�14.00 - Harmatanec, výučba ľudového
tanca pre občanov s mentálnym postihnu-
tím, M klub, Rovniankova 3

�15.00 - Vianočný čaj o tretej, do tanca
hrá MilTon+, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Organový koncert vo Veľkom
kostole, J. V. Michalko, Bratislava, pro-
gram: Ch. H. Rinck, A. F. Hesse, A. G. Rit-
ter, Veľký evanjelický kostol, Panenská ul.
� 16.00 - Vašo Patejdl a Juraj Burian,
Hviezdoslavovo námestie
�16.00 - Ten krásny čas vianočný, účin-
kuje: Musa Ludens - súbor historickej
hudby, CC Centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Princezná Kukulienka, účinku-
je študentské divadlo Forbína, Istra Cen-
trum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
�17.00 - Slovan - Žilina, hokejová Extra-
liga, Zimný štadión O. Nepelu
� 17.00 - Vianočné stretnutie, tanečný
ateliér Mudroňova, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
�18.00 - Gospel Singers, vianočný kon-
cert, DK Ružinov, Ružinovská 28

PONDELOK 15. decembra
� 10.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce
Charlieho Chaplina, od 12 rokov, Di-
vadlo Ludus, Malá sála PKO
�18.00 - Slovan - B. Bystrica, hokejová
Extraliga, Zimný štadión O. Nepelu 
�19.00 - Karol Malý a hostia, vianočný
koncert, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Tretia farba Evy, účinkuje Preš-
porské divadlo, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - Bluesový pondelok, účinkujú:
Peter Radványi a hostia, Strempek blues-
band, Karloveské centrum kultúry - Kamel
klub Molecova ulica, vstup voľný

UTOROK 16. decembra
� 9.00 a 11.00 - Kamil Žiška: Soľ nad
zlato, pre deti od 4 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Francoise Rabelaise, Kamil
Žiška: Gargantua a Pantagruel, pre divá-
kov od 13 rokov, divadlo Ludus, Malá sála
PKO
� 15.00 - Vianočná paráda, výtvarno-
tvorivé dielne s ponukou vianočných
ozdôb, M Klub, Rovniankova 3
�18.00 - Cikker, Suchoň a ich súčasní-
ci, verše Milana Rúfusa prednesie J.
Šimonovič, účinkujú: P. Michalica (husle)
a V. Bartošová (klavír), Múzeum Jána
Cikkera, Fialkové údolie 2 
� 18.00 - Hip-hop, vianočná párty, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Vianočný koncert Základnej
umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi,
Istra centrum, Hradištná 43
� 19.00 - Džezový večer, Veľké koncert-
né štúdio SRo, Mýtna 1

� 19.00 - The Hope Gospel Singers,
koncert, Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Reduta, Palackého 2 
�19.00 - Andrej Žarnov, prezentácia zbor-
níka o živote a diele Františka Šubíka (1903
-1982), básnika a lekára, významného pred-
staviteľa slovenskej katolíckej moderny,
Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - György Spiró: Mydlová
opera, hra zo súčasnosti o súčasnosti, Di-
vadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Vianoce so súborom Karpaty,
vianočné predstavenie súboru Karpaty a
jeho hostí, DK Ružinov, Ružinovská 28

�19.00 - W. Kohlhaase a R. Zimmero-
vá: Štika k obědu, účinkujú: K. Fialová,
L. Švormová, N. Konvalinková, V. Postrá-
necký, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Každý deň budú zas Viaaaaa-
aaaaaaaaaaaaanoce, vianočné stretnutie
účinkujúcich, Kafé Scherz, Partizánska 2,
Palisády

STREDA 17. decembra
�9.00 - Kamil Žiška: Soľ nad zlato, pre
deti od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Tajomstvá knihy, cyklus literár-
nych podujatí a stretnutí so spisovateľmi
pre deti ZŠ a SŠ, CC Centrum, Jiráskova 3
�17.00 - Staromešťanom, vianočný kon-
cert nielen pre obyvateľov Starého Mesta,
melódie a piesne od tradičných kolied až po
Bachovu-Goudonovu či Schubertovu Ave
Máriu, Kostol Klarisky
�18.00 - Večer moderného tanca, účin-
kuje: ZUŠ Železničná, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
�18.00 - Vianočná show Alkany, muzi-
kál, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Neřez, vianočný koncert, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - High life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 20.00 - Mempo Giardinelli: Žhavý
měsíc, erotický thriller, strhujúci psycho-
logický príbeh ktorý vás rozpáli, Śtúdio
12, Jakubovo námestie 12

ŠTVRTOK 18. decembra
�11.00 a 14.00 - Bratia Čapkovci: O psíč-
kovi a mačičke, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 19.00 - Jiří Suchý: Elektrická bom-
ba+vianočný prídavok, Divadlo Ívery,
Školská 14
� 20.00 - Art of vinyl - hip hop, Vec hos-
tia: Zverina + DJ A.M.O. Danosť + Gebod,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - O.B.D., vystúpenie skupiny,
ktorá sa po rokoch vracia na pódiá, Klub
Randal, (bývalá YMCA), Karpatská ul.

PIATOK 19. decembra
� 9.00 - Ars musica - koncert pre mládež,
Komorné štúdio SRo, Mýtna 1, vstup voľný
�9.00 a 11.00- Bratia Čapkovci: O psíč-
kovi a mačičke, pre deti od 3 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 a 19.00 - Per Olov Enquist: Noc
lesbičiek - verejná generálka, Freudovská
komédia, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Mária Čírová, Vanilla Club,
Fornax, Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábav-
né tanečné stretnutie staršej a strednej
generácie, DK Ružinov, Ružinovská 28
�18.00 - Vianočný klavírny koncert po-
slucháčov hudobných kurzov, DK Kra-
máre, Stromová 18
� 19.00 - Polemic, Koncert, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme Vám obec Telgárt, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

VÝSTAVY
� Jacopo Robusti Tintoretto (1518 -
1594) Cristo e ĺ Adultera (Kristus a cudzo-
ložnica) 1546 - 1548, dielo je prezentované
v stálej expozícii Stredoeurópskeho baro-
kového maliarstva a sochárstva, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske nám.11,
potrvá do 10. januára 2009
�Emil Fulka: Sondy a stopy, Dom ume-
nia, Nám. SNP č.12, potrvá do 30. de-
cembra
�Stano Pekár, výstava drevených plas-
tík a fotografií, SK BNM, Vajnorská 21,
potrvá do 17. decembra
� Svetozár Ilavský, Galéria moderného
umenia - Danubiana, Čunovo, potrvá do
8. marca 2009
�Recherchez la femme,E. Masaryková, K.
Lunterová-Patúcová, H. Lukášová, M. Pod-
manická, Z. Lednárová, Galéria Medium,
Hviezdoslavovo nám. 18, potrvá do 11. janu-
ára 2009
� Planéta na ktorej žijeme, Slovenské
národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,
potrvá do 30. júna 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
18. decembra 2008

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

Taký ako žiaden iný.
Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€
Kombinovaná spotreba: A 150 3-dv. aj 5-dv. 5,8 – 7,0 l/100 km, B 150 6,6 – 7,1 l/100 km, B 180 CDI 5,2 – 6,0 l/100 km, C 180 K 6,3 – 7,6 l/100 km, C 200 CDI 5,1 – 6,7 l/100 km, C 180 K T-Model 6,6 – 7,9 l/100 km, C 200 CDI T-Model 5,9 – 6,7 l/100 km. 
Emisie CO2 (kombinované): A 150 3-dv. aj 5-dv. 139 – 166 g/km, B 150 158 – 171 g/km, B 180 CDI 137 – 158 g/km, C 180 K 149 – 180 g/km, C 200 CDI 133 – 177 g/km, C 180 K T-Model 156 – 187 g/km, C 200 CDI T-Model 154 – 176.

Gratulujeme.
Hviezdy máte na dosah.

Ceny sú uvedené vrátane DPH a platia na vozidlá objednané od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008. 
Cena obsahuje 6 rokov/160 000 km ošetrenie a údržbu a možnosť doplniť záruku do 4 rokov/160 000 km.
Všetky modely, okrem limuzín C 180 Kompressor a C 200 CDI, je možné objednať aj vo verzii N1 
s odpočtom DPH.
Ku každému u nás zakúpenému autu dostanete ako bonus školu šmyku v DrivingCampe Pachfurth. 
Viac informácií na www.mercedes-benz.sk.

Gratulujeme! O chvíľu vstupuje Slovensko do eurozóny.
Materská automobilka Daimler AG pre vás pri tejto príležitosti vytvorila neopakovateľnú 
– limitovanú edíciu „Hviezdy na dosah“. Ešte nikdy nebol Mercedes-Benz tak blízko k vám:
1/2 ceny zaplatíte pri kúpe vozidla
1 rok okrem poistenia neplatíte nič
2. polovicu ceny bez navýšenia zaplatíte až po roku alebo začnete splácať výhodný lízing
A autá za ceny, pri ktorých netreba váhať. Lepšie už nikdy nebudú.


