
O novej službe bratislavského mest-
ského pohrebníctva Marianum,
ktorá umožní prostredníctvom
internetu vyhľadávať nezaplatené
hrobové miesta, sme sa pozhovárali s
riaditeľom pohrebníctva Marianum
Miloslavom HRÁDEKOM.
- V hlavnom meste máme v súčasnosti
asi 85-tisíc hrobových miest, z toho asi
20-tisíc hrobov nie je zaplatených, čo
je približne 23 až 25 percent. Preto pri-
chádzame s novinkou - na našej inter-
netovej stránke spúšťame v týchto
dňoch službu, ktorá umožní kontrolu
platby, respektíve prinesie zoznam
nezaplatených hrobov.
Ako sa možno k informáciám dostať
a ktoré údaje budú uverejnené?
- V prípade záujmu o tieto informácie
je potrebné zadať minimálne cintorín a
zadať aspoň prvé dve písmená prie-
zviska naposledy pochovanej zosnulej

osoby. Touto vylučovacou metódou je
možné zistiť, či hrobové miesto je pla-
tené alebo neplatené. Úmyselne sme
použili meno a priezvisko naposledy
pochovanej zosnulej osoby, pretože
toto je údaj, ktorý je bežne dostupný na
náhrobnom pomníku. Neporušujeme
teda zákon na ochranu osobných úda-
jov tým, že by sme uvádzali mená
nájomcov hrobu či iný údaj. Je tam
uvedený cintorín, meno, oddelenie a
číslo hrobu. Ak máme údaj aj o dátume
narodenia a úmrtia osoby, tak je tiež
uvedený.
Čo môže teda občan pri vyhľadaní
hrobového miesta zistiť?
- Občania budú môcť prostredníctvom
tejto stránky zistiť, či je hrob platený
alebo neplatený, a ak je platený, tak

dokedy. Hroby, ktoré sú platené, budú
osvetlené zelenou farbou, tie neplatené
červenou.
Čo si od tejto služby na internete
mestské pohrebníctvo sľubuje?
- Od rozšírenia našej pôvodnej stránky
si sľubujeme, že usporiadame nezapla-
tené hroby v meste. Oproti minulosti,
keď boli údaje o hroboch vedené len v
hrobových knihách a ťažko sa v nich
hľadalo, prinášame v rámci rozvoja
internetu možnosti jednoduchého a
rýchleho vyhľadávania. Informácie si
dnes bude môcť zistiť ktokoľvek a
kdekoľvek - či už v rámci Slovenska
alebo na celom svete. Občania sa môžu
vyhnúť tomu, že by ich miesto mohlo
byť v zmysle zákona o pohrebníctve
zrušené, respektíve, si usporiadajú
možné nedoplatky za hrobové miesto
voči správe cintorínov.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 197 600 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Registrácia č. 8/KÚB/248/13-8/98
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Pokojné Vianoce

a úspešný nový

rok všetkým

Bratislavčanom!
REDAKCIA
A opäť tu máme Vianoce. Ten čas,
keď kresťanský svet oslavuje naro-
denie Krista Pána, keď sa rodiny
stretávajú pri jednom stole, keď sme
k sebe lepší, keď túžime obdarovať
našich najbližších a sami sme nimi
obdarovaní.
Vianoce sú síce kresťanský sviatok,
svätia ho však aj tí, ktorí nenašli cestu
k Bohu. Pre všetkých je to sviatok
pokoja, šťastia a radosti. Niektorí sa
budú tešiť z drahých darov, pre iných
bude najväčším šťastím byť s tými naj-
bližšími.
Pri niektorých štedrovečerných stoloch
však tento rok zostane niektorá stolička
prázdna. Aj o tom je ľudský život. Je
príliš krátky na to, aby sme náš pozem-
ský čas mrhali hádkami, zvadami, ne-
vraživosťou. Buďme preto k sebe lepší,
aby sme sa raz, keď stratíme blízkeho
človeka, nemuseli trápiť výčitkami za
to, akí sme k sebe boli. Nezabúdajme,
prečo sme vlastne na svete. Buďme
preto k sebe lepší nielen cez Vianoce,
buďme k sebe lepší po celý rok.
Dovoľte, aby sme všetkým čitateľom
Bratislavských novín zaželali požehna-
né vianočné sviatky a v novom euro-
roku veľa zdravia, úspechov a šťastia.
To želá všetkým Bratislavčanom

Redakcia Bratislavských novín

Na webe je opäť

zoznam plesov

v Bratislave
REDAKCIA
Napriek tomu, že máme ešte pred
sebou Vianoce a oslavy Silvestra a
Nového roka, už teraz dávajú o sebe
vedieť organizátori budúcoročných
plesov.
Plesová sezóna v Bratislave sa začne
10. januára 2009 deviatym Plesom v
opere. Hostiteľom plesu bude opäť
spoločnosť Orange Slovensko a hlav-
nou hviezdou večera má byť americká
speváčka Gloria Gaynor.
Týždenník Bratislavské noviny aj ten-
toraz ponúka organizátorom bratislav-
ských plesov a bálov možnosť spropa-
govať ich podujatie prostredníctvom
tlačeného vydania a webstránky
www.banoviny.sk.
Medzi Praktickými informáciami sa už
teraz na našej webstránke objavila pod-
stránka Plesová sezóna 2009, kde
postupne pribudnú ďalšie plesy a bály,
ktoré budú v Bratislave počas fašian-
gov, teda od Troch kráľov (6. januára
2009) do Popolcovej stredy (25.
februára 2009). (red)
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STARÉ MESTO
To, čo Bratislavčanom stačilo v roku
1993, je po šestnástich rokoch málo.
To je aj prípad Vianočných trhov,
ktoré organizuje na Hlavnom ná-
mestí samospráva hlavného mesta.
Kto pravidelne navštevuje bratislavské
Vianočné trhy iste potvrdí, že ich úroveň
je z roka na rok nižšia. Pribúda síce pre-
dajných stánkov, ich sortiment je však
stále rovnaký. Platí to najmä o gastrono-
mickej časti trhov, kde je úpadok azda
najvýraznejší. V každom stánku tá istá
ponuka, kvalita spravidla nízka. Problé-
mom je, že z pohľadu magistrátu ako
organizátora Vianočných trhov ako aj
samotných trhovníkov prevažuje kvan-

tita nad kvalitou. Preto nečudo, že brati-
slavské trhy sú vyhľadávané stále viac
mimobratislavskými návštevníkmi ako
Bratislavčanmi.
Obyvatelia hlavného mesta sa tak v čase
adventu vydajú radšej do susednej Vied-
ne, kde sú Vianočné trhy na neporovna-
teľne vyššej úrovni. A to nielen tie
mestské na Radničnom námestí (Rat-
hausplatz), ale aj tie na Spittelbergu, na
zámku Schönbrunn, na Námestí Márie
Terézie (Maria-Theresien Platz) či na
zámku Belvedere.
Na nedostatky Vianočných trhov na
Hlavnom a Františkánskom námestí
upozorňujeme už niekoľko rokov. Pri-
mátor a vedenie magistrátu však sú, zdá

sa, s ich kvalitou spokojní. S tým, že sa
tu ľudia tlačia ako dobytok pri malých
stánkoch, kde ich obsluhujú spotení a
zafúľaní trhovníci so špinavými nechta-
mi a za nekresťanské ceny ponúkajú tre-
ťotriedne víno riedené vodou. Hlavne,
že magistrát na prenájme stánkov zaro-
bí 9 miliónov korún. Vianočné trhy by
však pre magistrát nemali byť zdrojom
príjmov, ale najmä službou verejnosti, a
to najmä tej bratislavskej.
Čoraz častejšie sa Bratislavčania nechá-
vajú počuť, že na Vianočné trhy na
Hlavnom námestí viac neprídu. A to im
možno ani nebolo nevoľno po pečenej
klobáse, ako sa to stalo minulý týždeň
nám. (pol)

Vianočné trhy sú z roka na rok horšie
Vianočné trhy po bratislavsky. Pre samotných Bratislavčanov čoraz menej príťažlivé. FOTO - Oto Limpus

O platbe za hroby informujú na webe

Mesto bude

hospodáriť

s vyrovnaným

rozpočtom
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili na rokovaní, ktoré sa usku-
točnilo 15. decembra 2008, vyrovna-
ný rozpočet hlavného mesta na rok
2009. Zo 70 poslancov hlasovalo za
rozpočet 62 poslancov, jeden bol
proti a siedmi sa zdržali.
Rozpočet mesta sa bude pohybovať vo
výške 10 miliárd korún. V kapitálovej
časti rozpočtu bolo pôvodne rezervo-
vaných 942 miliónov na obnovu Zim-
ného štadióna Ondreja Nepelu. Z nich
by chcelo mesto vyčleniť po prípadnej
dotácii od vlády 320 miliónov a zosta-
tok by sa použil na investičné projekty
mesta týkajúce sa bezpečnosti, dopra-
vy a zelene. 
Vyrovnaný rozpočet bolo možné posta-
viť aj na základe úsporných opatrení.
Šetriť sa bude v cestnom hospodárstve,
ale aj v doprave. Naopak, v rámci pre-
sunu peňazí mestskí poslanci súhlasili
s vyčlenením takmer piatich miliónov
korún na projektovú dokumentáciu, na
budovanie záchytných parkovísk v
rámci riešenia statickej dopravy v
meste. Jedenásť miliónov odklepli na
rozšírenie kruhového objazdu vo Vaj-
noroch. Táto suma sa bude týkať výku-
pu pozemkov pod diaľničným privá-
dzačom. 
Návrh na vytvorenie kruhového objaz-
du a nového riešenia námestia v Ru-
sovciach vo výške 30 miliónov korún
bol stiahnutý. Primátor Andrej Ďur-
kovský (KDH) totiž sľúbil, že mesto
pri riešení tohto problému síce pomô-
že, ale nie v navrhovanej sume. Na ha-
varijný stav budovy kláštora uršulínok
v centre mesta upozornil prvý námest-
ník primátora Milan Cílek (Občiansky
klub). Uviedol, že z budovy okrem
omietky padajú aj rôzne artefakty a je
potrebné ju zrekonštruovať. 
Mesto pripravilo návrh rozpočtu na
roky 2009 - 2011, pretože zákon pred-
pisuje samosprávam od roku 2007 pri-
pravovať rozpočet na tri roky dopredu.
Daň z príjmov fyzických osôb sa v roku
2009 očakáva vo výške 101 241 453
eur (3,050 miliardy Sk). Skutočný
výnos dane závisí od vývoja zamestna-
nosti a rastu miezd. Podiel na výnose
dane z príjmov fyzických osôb je 68
percent pre hlavné mesto a 32 percent
pre mestské časti.
V návrhu mestského rozpočtu bežných
výdavkov na roky 2009 až 2011 sa ráta
so zvýšením počtu mestských policaj-
tov o 27 v každom roku. Na ich sociál-
ny systém a ďalšie náklady na rok
2009 sa ráta s 53,5 milióna korún (1
775 874 eur). Kapitálové výdavky na
rok 2009 majú byť vo výške 2,25
miliardy korún. (rob)
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Na Hodžovom

námestí budú 

nakoniec stĺpiky
STARÉ MESTO
Hodžovo námestie pred Prezident-
ským palácom, na ktorom dlhé
mesiace drzo parkujú autá, bude
napokon pred vodičmi chránené
stĺpikmi. Tie zabránia vjazdu na plo-
chu námestia.
Prvý námestník primátora Milan Cílek
(Občiansky klub) uviedol, že pôvodne
malo dôjsť k rozšíreniu zóny s regulo-
vaním parkovaním - potom by samo-
správa mohla kontrolovať a usmerňo-
vať statickú dopravu na Hodžovom
námestí. „S poľutovaním musím kon-
štatovať, že nakoniec nedošlo k doho-
de medzi privátnou BPS Park, a.s., a
Mestským parkovacím systémom,
s.r.o.“ uviedol M. Cílek. 
BPS Park, a.s., mala podľa neho také
požiadavky na Mestský parkovací sys-
tém, ktoré neboli akceptovateľné. Kon-
štatoval, že po dohode s primátorom dá
mesto urobiť na námestí mechanické
zábrany podobné tým, aké sú pri Dóme
sv. Martina. Pôjde o liatinové stĺpiky s
reťazami. Upozornil, že je potrebné ve-
novať pozornosť dvom problémovým
bodom pri možnom vjazde na Hodžovo
námestie. Jeden je z Banskobystrickej
ulice, kde vchádzajú vozidlá ochranky
prezidenta republiky a druhým vjazd
pri zastávke MHD oproti Astórii Pala-
ce. V obidvoch prípadoch sa na týchto
miestach pravdepodobne osadia reťaze
s odomykateľným zámkom.
Inštalácia zábran by mohla byť urobe-
ná do konca februára 2009. Počas jari a
leta by mala na námestí pribudnúť aj
nová kvetinová výzdoba v kvetiná-
čoch, ale aj nové lavičky a smetné
koše.
Bratislavské noviny upozorňovali na
potrebu riešenia situácie na Hodžovom
námestí už dlhé mesiace. Nemožnosť
sankcionovania zdôvodňovala mestská
polícia zákonom, ktorý jej neumožňuje
postihovať vodičov parkujúcich na
chodníkoch mimo zóny s dopravným
obmedzením, teda regulovaným par-
kovaním.
Zdá sa teda, že situáciu s nelegálnym
parkovaním na Hodžovom námestí sa
skoro podarí vyriešiť. Navyše mestská
samospráva je bohatšia o ďalšiu nega-
tívnu skúsenosť s BPS Park, a.s., ktorá,
podľa všetkého, v tomto meste robí
vlastnú parkovaciu politiku. (rob, pol)

Niektoré dvory v tzv. vnútroblokoch

ukrývajú veľký neporiadok a chaos
STARÉ MESTO
S problémami organizovania života
vo dvoroch tzv. vnútroblokových
domov sa stretávajú mnohí obyvate-
lia Starého Mesta. Pohľad na množ-
stvo parkujúcich áut, neporiadok a
špinu je často deprimujúci.
Priestor tzv. vnútroblokov je mimo
dosahu ľudských očí - možno aj preto
sú mnohé zanedbané a nechané napos-
pas svojmu osudu. Jedným z takých
príkladov je vnútroblokový dvor na
Povrazníckej ulici, ktorá sa nachádza
medzi Mýtnou a Žilinskou ulicou.
Vchod a vjazd do dvora je umožnený
cez túto ulicu, ale peší sa tam dostanú
aj zo Šancovej ulice. 
Veľký dvor je denne doslova zaprataný
parkujúcim autami rôznych poznáva-
cích značiek. Mnohí mimobratislavskí
vodiči objavili dvory vo vnútroblokoch
ako vhodné miesta na celodenné bez-
platné parkovanie. Okrem áut je vo
dvore neustále špina, blato a váľajúci
sa odpad. Situácia okolo kontajnerov
pripomína skládku smetia. Svoje úto-
čiská si tu neraz nachádzajú aj bezdo-
movci, ktorí prespávajú pod oknami
bytov. Zarážajúce napríklad je, že prí-
slušná samospráva nezaviazala inves-
torov, ktorí nedávno dokončili výstav-
bu nových bytov v rámci nadstavby
domov, aby prispeli ku skrášleniu
dvora.
Z Miestneho úradu Staré Mesto nás
informovali, že staromestský starosta
Andrej Petrek (Občiansky klub) sa

stretol s niekoľkými mladými ľuďmi -
obyvateľmi domu z práve tohto vnú-
troblokového priestoru. „Sú nespokoj-
ní s výzorom prostredia, kde žijú. Sú to
invenční ľudia, niektorí z nich stáli
napr. pri zakladaní materského centra
Prešporkovo,“ uvádza miestny úrad. 
Starosta im predostrel projekt, ktorý
zhodnotili ako pekný (záhony, kvety),
ale nie praktický. Občania dostali radu,
aby vytvorili občianske združenie,
ktoré by sa stalo jeho partnerom pre
prípadné rokovania. „Informatívne o
ňom už hovoril so zástupcom Mestskej
parkovacej služby. Domnieva sa totiž,
že časť zaparkovaných vozidiel, ktoré
obsadzujú dve tretiny plochy vnútro-
bloku, by sa mohla umiestniť do nad-

zemnej garáže so zakladačom - tá by
mohla vyrásť pri štítovej stene jedného
z objektov,“ informoval miestny úrad.
Ide o starostov návrh, ktorý je možné
posúdiť medzi obyvateľmi. Zvyšná
časť vnútrobloku by sa dala esteticky
upraviť - zatrávniť, urobiť poriadok aj
s kontajnermi. Nedávno tu vznikla
čierna skládka - ľudia sem nahádzali
všetko, čo sa im už do bytov nezmesti-
lo a nehodilo. 
„Správcovia tunajších domov by sa
však mali postarať o to, aby sa situácia
neopakovala - musia prijať také opatre-
nia, aby vzniku skládky predišli,“ uvá-
dza v stanovisku staromestský miestny
úrad. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Na miestny úrad

po Vianociach

nechoďte
STARÉ MESTO
Miestny úrad mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto bude pred Viano-
cami naposledy otvorený 23. de-
cembra 2008 do 12.00 h. Po sviat-
koch budú zamestnanci úradu čer-
pať dovolenku až do Troch kráľov.
Na pracoviská sa vrátia 7. januára
2009. 
„Tradičnou výnimkou je staromestská
matrika, ktorá sídli na Heydukovej
ulici č. 25. Jej pracovníčka bude k dis-
pozícii medzi sviatkami iba tým obča-
nom, ktorí prídu ohlásiť úmrtie.
Matričný úrad bude otvorený v čase od
8.00 do 12.00 h v dňoch 29. decembra
2008, 30. decembra 2008 a 5. januára
2009,“ informovala hovorkyňa úradu
Alena Kopřivová. 
Ako ďalej upozornila, vodiči, ktorí sa
budú chcieť medzi sviatkami dostať s
motorovým vozidlom do pešej zóny v
čase od 9.00 do 6.00 h by si mali vyba-
viť povolenie na vjazd vopred - najne-
skôr do 23. decembra - do 12. h. „Vo
výnimočných situáciách môžu o súhlas
na vjazd požiadať v dňoch 29., 30. a
31. decembra 2008 a tiež 2. a 5. januá-
ra 2009 v čase od 6.00 do 9.00 h veli-
teľa Okresnej stanice Mestskej polície
Bratislava I,“ pokračovala Alena
Kopřivová.
Ročné povolenia na vjazd do pešej
zóny strácajú platnosť až 1. februára
2009, čo znamená, že v januári 2009
ich môžu vodiči používať, pričom
súčasne musia mestskú časť požiadať o
nové povolenie. (mm)

Lekárne budú

otvorené aj

počas sviatkov
BRATISLAVA
Pohotovostnú službu budú koncom
starého a začiatkom nového roku
zabezpečovať v jednotlivých brati-
slavských častiach nasledujúce
lekárne:
Bratislava I
Lekáreň pod Manderlom na Nám. SNP
20 v pracovných dňoch v čase od 7.30
do 20.00 h a cez víkendy a sviatky v
čase od 7.30 do 19.30 h. Na Nový rok,
1. januára 2009, od 8.00 do 18.00 h ju
bude zastupovať Lekáreň Central na
Kolárskej 6. 
Bratislava II
Univerzitná lekáreň, Ružinovská 12
nepretržite, 24 hodín denne. Na prelo-
me rokov, 31. decembra a 1. januára, ju
bude zastupovať Lekáreň Astra, a to od
18.00 do 6.00 h. 
Bratislava III 
Nepretržitú pohotovosť bude cez svia-
točné dni poskytovať Lekáreň Pokrok,
Račianske mýto 1/A. 
Bratislava IV
Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 57 od
pondelka do piatka v čase od 7.00 do
20.00 h, cez víkendy a sviatky v čase
od 8.00 do 20.00 h. Od 1. do 8. januá-
ra 2009 ju bude zastupovať Lekáreň
Fialka na Segnerovej 1, a to od 8.00 h
do 18.00 h. 
Bratislava V
Lekáreň 24, s.r.o., na Strečnianskej 13
v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00
h a počas víkendov a sviatkov od 8.00
do 21.00 h. (mm)

STARÉ MESTO
Keď Bratislavské noviny pred týžd-
ňom informovali o pozadí prekrytia
niektorých fontán v centre mesta a
umiestnení komerčnej reklamy po
ich obvode, nechala mestská organi-
zácia Paming tieto kryty aj s rekla-
mou odstrániť.
Podrobnosti sa nám do uzávierky tohto
vydania získať nepodarilo, podľa
neoficiálnych informácií však Paming
konal na podnet predstaviteľov magi-

strátu. Rozhodnutie odstrániť sporné
kryty zo staromestských fontán možno
privítať ako správne. Zostáva veriť, že
Paming ako mestský investor pamiat-
kovej obnovy sa v budúcnosti podob-
ných prešľapov vyvaruje.
Riaditeľa Pamingu volí a odvoláva
mestské zastupiteľstvo, táto funkcia je
teda vnímaná ako politická. Súčasný
riaditeľ Pamingu Ján Hrabina bol zvo-
lený pred rokom, keď vo funkcii nahra-
dil Cyrila Vaňa. O prekrytí Maximiliá-

novej fontány na Hlavnom námestí a
Gynamedovej fontány pred SND roz-
hodol ešte bývalý riaditeľ, ktorý na
tento účel minul vyše 2 milióny korún.
Súčasný riaditeľ tento rok plochu na
obvode krytov za nevýhodných pod-
mienok prenajal súkromnej reklamnej
spoločnosti, ktorá ju ďalej výhodne
komerčne prenajala svojim klientom.
Podobným spôsobom mali byť prekry-
té a reklamne využité aj ďalšie štyri
fontány v centre mesta. (ado)

Paming nechal odstrániť kryty fontán

STARÉ MESTO
Námestie Martina Benku už niekoľ-
ko týždňov patrí opäť iba chodcom.
Osadenie železných zábran po obvo-
de námestia a najmä na priechode
pre chodcov zo strany Krížnej ulice
vyriešilo problém s divokým parko-
vaním áut na námestí.
Niektorí čitatelia Bratislavských novín
v tejto súvislosti vyslovili názor, že
efektívnejšie ako osádzanie mechanic-
kých zábran by bolo zvýšenie kontrol-
nej činnosti mestskej polície, ktorá by
navyše na pokutách ešte aj zarobila.
Skúsenosti z Bratislavy a iných európ-

skych miest však ukazujú niečo iné -
najefektívnejšia ochrana chodcov na
chodníkoch sú práve mechanické zá-
brany. Ide totiž o jednorazovú investí-
ciu - v prípade Námestia Martina
Benku stálo cca 20 stĺpikov približne
40 000 Sk (2000 Sk za stĺpik). Naopak
hliadka mestskej polície stojí obecný
rozpočet ročne zhruba 516 000 korún
(priemerný mesačný plat mestského
policajta je 21 500 Sk) plus trinásty
plat, teda celkom 559 000 korún.
Ak by sme aj odrátali z nákladov na
mzdy mestských policajtov príjem z
pokút, stále vychádza ako lacnejšie rie-

šenie osadenie mechanických zábran.
Okrem toho si mestská polícia vzhľa-
dom na svoj poddimenzovaný stav
nemôže dovoliť vyčleniť jednu hliadku
iba na stráženie jedného námestia.
Treba oceniť, že samospráva mesta sa
rozhodla pre preventívne opatrenie,
ktorým je osadenie stĺpikov. Represia,
teda pokutovanie vodičov, sa totiž dlho-
dobo ukazuje ako neúčelné. Podobným
spôsobom chce magistrát riešiť pro-
blém s divokým parkovaním na Hodžo-
vom námestí a na chodníkoch v okolí
bývalej kaviarne Metropol - na Špitál-
skej a Mickiewiczovej ulici. (ado)

Námestie M. Benku opäť patrí chodcom

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU



Proti hotelu sa

nazbieralo už

2000 podpisov
NOVÉ MESTO
Petícia proti výstavbe hotelov v loka-
lite Železná studienka zaevidovala
od 1. novembra do 10. decembra
2008 1020 podpisov na petičných
hárkoch, 391 elektronických podpi-
sov na webovej stránke Strany zele-
ných a 539 elektronických podpisov
na www.changenet.sk. 
Presne 1950 podpísaných ľudí tak vy-
jadrilo svoj nesúhlas s postavením
hotela Snežienka a hotela Železná stu-
dienka v oddychovej lokalite bratislav-
ského lesoparku.
„Začiatkom budúceho roku plánujeme
predložiť túto petíciu primátorovi Bra-
tislavy Andrejovi Ďurkovskému a sta-
rostovi mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto Richardovi Frimmelovi a chce-
me, aby sa týmto problémom venovali
zastupiteľstvá,“ prezradil člen a člen
petičného výboru predsedníctva Strany
zelených Róbert Beňo. V petícii, ktorá
ďalej pokračuje, sú občania proti
výstavbe dvoch plánovaných hotelov -
Snežienka a projekt Rybárska reštaurá-
cia (s pracovným názvom Bratislava
Železná studienka - hotel). 
Začiatkom novembra 2008 iniciovali
členovia Strany zelených petičnú akciu
proti výstavbe týchto hotelov. Oficiál-
nymi listami oslovili primátora hlavné-
ho mesta Andreja Ďurkovského a sta-
rostu bratislavskej mestskej časti Nové
Mesto Richarda Frimmela a požiadali
ich o vydanie stanoviska k plánovanej
výstavbe.
Andrej Ďurkovský sa vyjadril, že hotel
Snežienka sa nebude stavať a uskutoční
sa iba rekonštrukcia reštaurácie. „Naďa-
lej však pretrváva obava, že, ako to zvy-
čajne býva na Slovensku a špeciálne v
Bratislave, investor dostane stavebné
povolenie na rekonštrukciu reštaurácie,
pred dokončením stavby požiada o
zmenu stavby pred ukončením a zaraz
sa z reštaurácie stane menšie ubytovacie
zariadenie, ktoré bez sprístupnenia auto-
mobilovej dopravy nemôže fungovať,“
vraví Róbert Beňo. 
„Strana zelených očakáva od hlavné-
ho mesta, ako aj od bratislavskej
mestskej časti Nové Mesto, že budú
stáť pri svojich voličoch, nedovolia
naplniť katastrofický scenár výstavby
hotelov a zachovajú pre nás a naše
deti Železnú studienku, ktorá ostane
miestom oddychu a symbolom zdra-
via,“ dodáva predseda strany Peter
Pilinský. (mm)
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Športoviská pre

Bratislavčanov

sú pripravené
BRATISLAVA
Všetkým, ktorí sú odhodlaní počas
nasledujúcich dní bojovať proti pri-
búdajúcim kilogramom, otvára
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení hlavného mesta Bra-
tislavy brány svojich zariadení.
Pre športujúcu a oddychujúcu verej-
nosť budú k dispozícii Zimný štadión
Ondreja Nepelu a zimný štadión v
Dúbravke, plaváreň Pasienky, Kúpele
Delfín, sauny Rosnička a Neptún,
posilňovňa na Drieňovej a športové
haly na Drieňovej a Harmincovej
ulici.
Zimný štadión O. Nepelu:
Utorok 23. 12. 2008: 14.00-16.00
24. - 26. 12. 2008: zatvorené
Sobota 27. 12. 2008: 10.00-12.00

14.00-16.00
Nedeľa 28. 12. 2008: 10.00-12.00

14.00-16.00
Pondelok 29. 12. 2008: 9.00-11.00

14.00-16.00 
Utorok 30. 12. 2008: 9.00-11.00

14.00-16.00
31. 12. 2008 - 1. 1. 2009: zatvorené
Piatok 2. 1. 2009: 9.00-11.00
Sobota 3. 1. 2009: 10.00-12.00

14.00-16.00
Nedeľa 4. 1. 2009: 10.00-12.00

14.00-16.00
Pondelok 5. 1. 2009: 9.00-11.00
Utorok 6. 1. 2009: 9.00-11.00
Streda 7. 1. 2009: 16.00-18.00

~     ~     ~
Zimný štadión v Dúbravke:
Pondelok 22. 12. 2008: 16.00 -17.30
Utorok 23. 12. 2008: 16.00-17.00
24. - 26. 12. 2008: zatvorené
Sobota 27. 12. 2008: 16.15-17.45

18.30-20.00
Nedeľa 28. 12. 2008: 15.00-16.30

17.30-19.00
Pondelok 29. 12. 2008: 16.00-17.30
Utorok 30. 12. 2008: 16.00-17.30
31. 12. 2008 - 1. 1. 2009: zatvorené
Piatok 2. 1. 2009: 16.00-17.30
Sobota 3. 1. 2009: 16.15-17.45

18.30-20.00
Nedeľa 4. 1. 2009: 15.00-16.30

17.30-19.00
Pondelok 5. 1. 2009: 16.00-17.30
Utorok 6. 1. 2009: 16.00-17.30
Streda 7. 1. 2009: 10.00-11.30

~     ~     ~
Krytá plaváreň na Pasienkoch:
Pondelok 22. 12. 2008: 12.00-22.00
Utorok 23. 12. 2008: 8.00-20.00
24. - 25. 12. 2008: zatvorené
Piatok 26. 12. 2008: 10.00-20.00
Sobota 27. 12. 2008: 8.00-20.00
Nedeľa 28. 12. 2008: 8.00-20.00
Pondelok 29. 12. 2008: 14.00-20.00
Utorok 30. 12. 2008: 8.00-20.00
31. 12. 2008 - 1. 1. 2009: zatvorené
Piatok 2. 1. 2009: 8.00-20.00
Sobota 3. 1. 2009: 8.00-20.00
Nedeľa 4. 1. 2009: 8.00-20.00
Pondelok 5. 1. 2009: 14.00-20.00
Utorok 6. 1. 2009: 8.00-20.00
Streda 7. 1. 2009: 6.00-22.00
Bližšie informácie nájdete na webstrán-
ke www.banoviny.sk (mm)

BRATISLAVA
Prevádzku aktivít v budove Divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava, chce
mesto poskytnúť záujemcom na
základe výberového konania. Magi-
strát ho vyhlásil v utorok 16. de-
cembra 2008.
Víťaz výberového konania sa stane pre-
vádzkovateľom divadla a bude sa starať
o umelecké, umelecko-technické a
organizačno-ekonomické činnosti. Pro-

jekty bude posudzovať osemčlenná
výberová komisia, ktorú menoval pri-
mátor Andrej Ďurkovský (KDH). Je
zložená z odborníkov na divadelné
umenie, divadelnú činnosť a poslancov
mestského zastupiteľstva. Predsedníč-
kou komisie, ktorá bude mať právo
dvoch hlasov je riaditeľka Divadelného
ústavu v Bratislave, Vladislava Fekete. 
Na tvorbu projektov majú právnické
osoby viac ako dva mesiace, posledný

termín prijímania projektov je 20.
február 2009. Podľa primátora vyčleni-
lo mesto na rekonštrukciu infraštruktú-
ry pre rok 2009 dvanásť miliónov
korún. Divadlo je vraj v zlom technic-
kom stave - bez fungujúcej kotolne,
vyriešiť sa musí napríklad aj únikový
východ z budovy. Mesto chce divadlo
odovzdať v apríli 2009 s tým, že od
mája by ho mohol nový prevádzkova-
teľ uviesť do divadelnej sezóny. (rob)

V divadle by sa mohlo začať hrať v máji

STARÉ MESTO
Napriek rôznym fámam o zatvorení
má mestská tržnica na Námestí SNP
fungovať aj v budúcom roku.
Pôvodnému prevádzkovateľovi trž-
nice nepredĺžilo mesto nájomnú
zmluvu, ktorá sa mu skončila v
novembri 2009.
Mestskí poslanci odmietli podporiť
zmluvu o dlhodobom prenájme na
októbrovom mestskom zastupiteľstve.
Mesto potom nevyhlásilo výberové ko-

nanie na prevádzkovateľa mestskej
tržnice tak, ako urobilo v prípade
Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.
(DPOH). Primátor Andrej Ďurkovský
to pre Bratislavské noviny odôvodnil
tým, že na zastupiteľstve sa ukázalo, že
samospráva nepokračuje v prenájme
tržnice. S jednotlivými prevádzkarmi
však mesto podľa neho uzatvorilo
zmluvy a „tržnica bude fungovať ako
tržnica“. 
„Chceme zrekonštruovať spodnú časť,

ale nebude to riešené veľkou zmluvou,
ani žiadnym dlhodobým nájmom,“
uviedol. Dodal, že priamym prevá-
dzkovateľom tržnice bude mesto.
Magistrát nám dohady o uzatvorení
tržnice nepotvrdil a mesto vraj nikdy
nepovedalo, že chce tržnicu zatvoriť.
Nový záujemca o prenájom Starej
tržnice chcel do nej v prípade získania
investovať približne 250 miliónov
korún. Išlo o developera s britskou
účasťou - Devel Gallery. (rob)

Stará tržnica by mala fungovať ďalej

S novým terminálom na letisku sa ráta

od roku 2012, postaví ho firma ZIPP
RUŽINOV
Verejnú súťaž na zhotoviteľa rekon-
štrukcie a dostavby terminálu Letis-
ka M. R. Štefánika vyhrala spoloč-
nosť ZIPP. O zákazku sa uchádzali
aj ďalšie dve spoločnosti - Metro-
stav, a.s., Praha a Trnavská stavebná
spoločnosť, a.s.
Komisia, podľa informácií hovorkyne
letiska Dany Madunickej, vylúčila
ponuku s najvyššou cenou, s ktorou
prišla Trnavská stavebná spoločnosť (3
051 543 093,00 Sk). Víťaz - spoloč-
nosť ZIPP - ponúkol najnižšiu cenu (2
588 324 038,00 Sk). 
Výstavba nového terminálu na brati-
slavskom letisku je rozdelená do troch
fáz. V súčasnosti sa robia prípravné
práce s tým, že nová hala by mala stáť
v roku 2012. V rámci prípravných prác,
ktoré sa začali v septembri a potrvajú
do apríla 2009, sa postavia aj nové
komunikácie na odklonenie verejnej
dopravy z priestorov pred budovou
letiska. 
Cesty budú súčasťou konečného do-
pravného riešenia v oblasti pred termi-
nálom. Prvá fáza investície je zamera-
ná na stavbu novej časti odletového ter-
minálu v priestore medzi terminálom A
a terminálom všeobecného letectva
(GAT). S plánovaným ukončením

výstavby sa ráta v máji 2010. Po jej
sprevádzkovaní a napojení na terminál
B, sa začne v rokoch 2011 a 2012
demolácia existujúceho odletového
terminálu A a stavba nového. Po do-
končení vznikne kompaktný celok leti-
skového komplexu s ročnou kapacitou
5 miliónov cestujúcich. 
Súčasťou výstavby nového terminálu
je aj zmena priestoru pred ním. Mali
by tu pribudnúť parkovací dom,
hotel, čerpacia stanica s umývačkou
áut, biznis centrum a nákupné cen-
trum. 

Podľa informácií hovorkyne Letiska
Dany Madunickej, už v roku 2013 má
byť dobudované i železničné prepoje-
nie letiska s dnešnou bratislavskou
železničnou sieťou. V pláne je aj elek-
tričkové napojenie letiska. 
Letisko sa priebežne rozširuje aj počas
príprav na stavebný projekt rozšírenia
a rekonštrukcie osobného terminálu.
Vzniká prepojovací objekt v priestore
medzi príletovým a odletovým termi-
nálom. V krátkom čase poskytne cestu-
júcim širšie spektrum služieb. (rob)

VIZUALIZÁCIA - AGA Letiště

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
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Organizačný

chaos počas

Cirkusu na ľade
LIST ČITATEĽA
Chcela by som sa vyjadriť k pred-
staveniu Moskovského cirkusu na
ľade, ktorý sa konal 30. novembra
2008 na zimnom štadióne v brati-
slavskom Ružinove. 
Cenu lístku nebudem komentovať, aj
keď podľa mňa je nefér, aby detský lís-
tok stál 899 korún, čiže toľko čo lístok
pre dospelých. Navyše moje sedem-
ročné dieťa muselo stáť, aby videlo na
ľadovú plochu. Predstavenie bolo krás-
ne, ale mňa najviac zarazili organizač-
né chyby. Ako je možné ,aby fungoval
jeden bufet, v ktorom boli dvestoper-
centné prirážky? 
Pritom, ako všetci vieme, najviac sa na
takýchto akciách zarába na jedle, pre-
tože len čo si dieťa sadne a začne poze-
rať, prvá otázka je: mami, čo máme
jesť a všetko, čo je nabalené z domu,
mu prestane chutiť.
O toaletách sa radšej vyjadrovať nebu-
dem, ale najviac ma dorazilo, keď sa
predstavenie skončilo a my sme sa
všetci museli tlačiť von jediným
východom. Neviem presne, akú má
kapacitu ružinovský zimný štadión, no
na tomto predstavení bolo plno, čiže
nám trvalo asi takých 20 minút, kým
sme sa dostali k východu. 
Ženy si pred sebou chránili deti a
pomaly sa s nimi posúvali smerom k
východu, ale z chlapov sa zrazu stali
šprintéri na krátke trate. Vyskočili na
lavičky, ktoré boli popri uličke a ute-
kali o dušu k východu zo štadióna. Asi
ich vonku čakala medaila. Radšej si
nebudem predstavovať, čo by sa stalo,
keby v tej mase ľudí prišlo niekomu
zle, alebo nebodaj nejaká žena začala
predčasne rodiť. Asi by sme ich tam
ušliapali. 
Chcem ešte povedať, že ja sama som
bola s barlou (mala som výron členka),
a to tých ľudí asi dráždilo najviac.
Mladá a ešte k tomu s barlou a dieťa-
ťom, čiže ľudia niekoľkokrát skúšali,
či sa na tej barle udržím. Rada by som
vedela, kto teda zlyhal po organizačnej
stránke, pretože to isté predstavenie
bolo v Trenčíne a k dispozícii mali štyri
vchody, východy a množstvo bufetov,
kde ponúkali cigánsku, lokše, čaj, lan-
goše, živánsku a pod.

M. Pejchalová, Ružinov

Chaos na 

križovatke sa

stále zväčšuje
LIST ČITATEĽA
Opakovane som kritizoval nepre-
hľadnosť križovatky Kraskova -
Račianska. 
Napriek tomu, že je tam zákaz zastave-
nia (vonkajší okruh), vozidlá naďalej
bezohľadne parkujú na Račianskej
pred obchodmi smerom do mesta
(samozrejme za absolútneho nezáujmu
policajtov). Situácia sa nezlepšila ani
po expresnej rekonštrukcii križovatky
a celej Kraskovej ulice. Navyše je
nepochopiteľné, ako mohol niekto 20
metrov pred touto križovatkou znovu
povoliť parkovanie vozidiel taxíkov. Aj
tak dosť neprehľadná križovatka sa tak
stáva ešte neprehľadnejšou a pravidel-
ný chaos na nej sa ešte zvýrazňuje.

Dušan Tudík, Bratislava

Rastieme do

krásy alebo 

do stereotypu...
LIST ČITATEĽA
Bratislavčania uvítali rekonštrukciu
podchodu na Hodžovom námestí pri
Prezidentskom paláci. 
Investor s mestom vložili obrovské
finančné prostriedky do rekonštrukcie,
žiaľ, akosi dlho trvá kompletné otvore-
nie obchodných priestorov, no najmä
ich propagácia, a predovšetkým chýba
označenie vchodov a východov vedú-
cich do centra a tiež z centra mesta. Sta-
rým Bratislavčanom je poloha podcho-
du jasná, ale čo zahraničný turista alebo
návštevník z iného regiónu?
Chýba orientačná mapa mestskej
dopravy. Bilbordy veľkých obchod-
ných centier však osadili medzi prvý-
mi. Chýba aj reklama už fungujúcich
obchodov, je tu navyše rýchle občer-
stvenie, novinový stánok, reštaurácia.
Nezanedbateľným je fakt, že tu fungu-
je verejné WC. Takýchto zariadení je v
meste ako šafránu. Toto zabúda majiteľ
propagovať? Vari nie je jeho záujmom,
aby podchod prosperoval? O existencii
služieb (aj kaderníctva) by pri vcho-
doch do podchodu mohli byť infor-
mačné tabule.
Využiť by sa mohla aj plocha medzi
eskalátormi z Poštovej ulice, kde by
mohli byť postavené vyradené celoroč-
né stánky z vianočných trhov v Brati-
slave na predaj darčekových predme-
tov. Jednoducho dať podchodu život,
aby sa nestal útulkom pre bezdomov-
cov a vandalov. Aby sa nestal bratom
podchodu Vajnorská - Šancová.

Vladimír Šebánek, Bratislava

S Rhapsody prišla na Štúrovu kvalita
Ten, kto si pamätá starý Tulipán na
Štúrovej ulici, bude veľmi prekvape-
ný, ako sa zmenil. V zrekonštruova-
nej secesnej budove je dnes štvor-
hviezdičkový hotel, kaviareň prešla
radikálnou zmenou, ale najväčšou
novinkou je, že sa tu varí. V reštau-
rácii RHAPSODY.
Je situovaná v pivničných priestoroch a
vchádza sa do nej z kaviarne po toči-
tých schodoch s kovaným zábradlím.
Veľká pivničná miestnosť je z jednej
strany lemovaná dlhou lavicou, ku kto-
rej sú priložené stoly. Na druhej strane
sú pri stene so zrkadlami klasicky
usporiadané stoly so stoličkami.
Namiesto lavice je pod zarámovanými
zrkadlami dlhá polica s bielymi stolný-
mi lampami.
Na stoloch sú biele obrusy, úhľadne
naukladané vyleštené poháre a príbory.
Kontrastom k bielym stolom, lampám,
stenám, aj svetlej liatej podlahe sú
čokoládovo-hnedé pohodlné fotelky a
hnedá zadná stena. Tá je plná otvorov
pripomínajúcich ementál, v ktorých sú
naukladané fľaše s vínom, takže slúži
ako vinotéka. Viac farieb v interiéri nie
je. Určite sa tu na stenách neobjaví ani
zažltnutá omietka z cigaretového
dymu, pretože reštaurácia Rhapsody je
nefajčiarska. Prevádzkovatelia sa tak
rozhodli, napriek tomu, že je vybavená
účinnou vzduchotechnikou. Len vône
šíriace sa z tanierov.
Na tých sú servírované špeciality z rýb,
bravčového mäsa, hovädzieho, kura-
cieho, kačaciny, jahňaciny, cestoviny a
rizoto. Žiadny dlhý zoznam, reštaurá-

cia Rhapsody má moderný jedálny lís-
tok zameraný na kvalitné kuchárske
prevedenie každého pokrmu.
My sme z neho ochutnali ako predjed-
lo Mušle sv. Jakuba s krémovým hubo-
vým rizotom, parmezánom a hľúzko-
vým olejom (219 Sk) a Foie gras na lis-
tovom šaláte s francúzskou bagetou a
čerstvými figami (279 Sk). Škoda, že
výbornú paštétu z husacej pečene
nevyrobili priamo v reštaurácii, konf-
rontácia s francúzskym originálom by
bola iste zaujímavá. Mušle boli chutné,
zaujímavejšie však bolo hubové rizoto,
ktoré ich vhodne dopĺňalo.
Z troch polievok sme ochutnali všetky.
Silný slepačí vývar so zeleninovým
julienne a domácimi rezancami (99
Sk), Tekvicový krém zahustený zemia-
kom so zelerovými chipsami (129 Sk)
a Špenátovú krémovú polievku s kru-
tónmi, údeným lososom a strateným
vajíčkom (159 Sk). Všetky stoja za
ochutnanie, nám asi najviac chutila
špenátová.
Ako hlavný chod sme si vybrali Peče-
né bravčové kolienko na červenej
kapuste, so žemľovými knedličkami
(450 Sk), Kačacie prsia na špenátovej
polente, so špargľou, paradajkovým
tartarom a hoblinkami parmezánu (559
Sk), Gnocchi so zelenou špargľou,
hnedým maslom a parmezánom (260
Sk), z rýb Pečeného modrohlava (but-
terfish) s krevetovo-syrovou krustou,
na dusenom špenáte, s redukovanou

šafranovou omáčkou a pečenými
zemiakmi (359 Sk), Grilovaného tunia-
ka „Yellow fin“ na špargli s mrkvovým
brunoiss, hubovou omáčkou a varený-
mi zemiakmi s petržlenovým maslom
(629 Sk) a Mladú prepelicu s domácou
plnkou, pečenú so šalotkou a rozmarí-
nom, so zapečenou smotanovo-zelero-
vou kašou (489 Sk).
Útlocitné povahy by mali myslieť na
to, že v prípade prepeličky na tanieri
leží celé telíčko mladého vtáka. Chuti-
la výborne. Keby sme mali vybrať to
najlepšie, asi by to boli šťavnaté plátky
kačacích pŕs. Všetky jedlá však boli
nadpriemerné, chutné, podávané s ori-
ginálnymi prílohami.
Z dezertov sme ochutnali Cheesecake
(119 Sk) a Jahodový tartar (149 Sk).
Oba bez výhrad.
Žiadne výhrady sme nemali ani k per-
sonálu, profesionálny prístup je samo-
zrejmosťou, obsluha je nevtieravá, ale
pozorná. Dokázala nám poradiť s
výberom jedál aj vína. Na odporúčanie
čašníka sme ochutnali fľašu výborného
ružového Rosé couveé z Karpatskej
perly (460 Sk).
Reštaurácia Rhapsody priniesla na Štú-
rovu ulicu gastronomickú kvalitu. A za
kvalitu sa platí. Vyššie ceny asi neprilá-
kajú študentov z okolitých fakúlt, no
bola by škoda, keby zostala prázdna.
Zastaviť sa v nej sa určite oplatí. 
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Náhradu škody je potrebné zaplatiť včas
Slovenská obchodná inšpekcia sa
nedávno zaoberala podnetom spotre-
biteľa, ktorému bolo uprené právo na
náhradu škody v predpísanom časo-
vom limite. Išlo o úhradu nákladov za
letenku pre zrušenie letu.
Dňa 29. júla 2008 urobili inšpektori
SOI kontrolu v spoločnosti SkyEuro-
pe Airlines zameranú na prešetrenie
podnetu spotrebiteľa. Zistili, že bolo
upreté právo na náhradu škody, na
úhradu úplných nákladov za dve
letenky vo výške 1198 korún za zruše-
ný let na trase Bratislava - Praha -
Bratislava, z prevádzkových dôvodov
dopravcu. Spotrebiteľ bol o tom infor-
movaný 17. marca 2008, no k refun-
dácii peňazí došlo 29 júla. Došlo tým
k porušeniu ustanovení zákona o
ochrane spotrebiteľa.
V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa
má každý spotrebiteľ nárok na náhradu
škody. Podľa čl. 8 v nadväznosti na čl. 5
nariadenia (ES) č. 261/2004 EP a Rady,
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri

odmietnutí nástupu do lietadla, v prípa-
de zrušenia alebo veľkého meškania
letov má cestujúci nárok na úhradu
úplných nákladov na letenku v cene, za
ktorú bola kúpená, za časť alebo časti
nevykonanej cesty a za časť alebo časti
už vykonanej cesty, ak let už naďalej
neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému
cestovnému plánu cestujúceho, alebo v
spojení s ním, do siedmich dní. Spoloč-
nosť nárok na náhradu škody za zrušený
let, uplatnený e-mailom zo dňa 28.
marca 2008, nevyplatila spotrebiteľovi
v stanovenej lehote 7 dní, ale až dňa 29.
júla 2008. Spoločnosť dostala pokutu
100-tisíc korún.
Aj ďalší prípad sa týka porušenia pravi-
diel o vybavení reklamácie spotrebiteľa
zákonom stanoveným spôsobom. V
tomto prípade dostala pokutu 15-tisíc
korún spoločnosť AIR SLOVAKIA.
Dňa 7. augusta 2008 vykonali inšpekto-
ri SOI kontrolu v sídle tejto spoločnosti

na Pestovateľskej ulici na podnet spotre-
biteľa. Zistili, že spotrebiteľ z Košíc si
doporučeným listom z 21. novembra
2007 uplatnil reklamáciu poškodenej
batožiny pri lete z Taby do Bratislavy
16. novembra 2007. 
Letecký dopravca reklamáciu nevybavil
v zákonom stanovenej maximálnej le-
hote 30 dní. Priznaná suma vo výške
720 korún, ako náhrada za poškodenú
batožinu, mu bola vyplatená až v čase
kontroly, teda 7. augusta 2008. Preto
došlo k porušeniu zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Z hľadiska posudzovania miery zavi-
nenia orgán dozoru pri určovaní poku-
ty vzal do úvahy, že spoločnosť - ako
predávajúci, je povinná dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, resp. poskytovania
služieb, za dodržiavanie ktorých zod-
povedá objektívne, bez ohľadu na aké-
koľvek okolnosti, ktoré spôsobili ich
porušenie. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nu-tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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JOZEF SUROVČÍK (1957 - 2003) 
Podsvetie má prirodzenú základňu v
podnikoch a baroch všetkých kategó-
rií. Tam sa stretávajú, tam kujú
plány, z tých najľahšie žijú, tam aj po
sebe strieľajú. V tejto sfére v 90. ro-
hoch kraľoval Jozef Surovčík. Len v
Bratislave prevádzkoval viac ako
desať reštauračných zariadení zvuč-
ného mena. Od populárnej diskotéky
Laverna na Námestí SNP cez herňu
Alfa Bingo v Petržalke až po reštau-
rácie Jadran a Astra v Ružinove. 
Jeho meno figurovalo v obchodnom
registri v dvadsiatich piatich spoločnos-
tiach s celou škálou podnikateľských
aktivít: od prevádzkovania hazardných
hier cez pohostinské služby až po rôzne
poradenstvá. Spájali ho so skupinou tzv.
takáčovcov, proti čomu sa vo verejných
vyhláseniach vehementne bránil. V
posledných rokoch života vyvíjal najmä
legálnu činnosť. Pozoruhodné je aj to,
že koncom roka 1999 podal trestné
oznámenie proti častým zásahom kuklá-
čov v jeho petržalskej reštaurácii Alfa...
Surovčík bol veľmi priateľský muž,
ktorý sa rád zabával a navonok patril
medzi najmenej konfliktných, ale záro-
veň veľmi rešpektovaných členov pod-
svetia. Podľa denníka SME mal kon-
takty nielen s ľuďmi z politiky a podni-
kania, ale aj zo šoubiznisu. Na súkrom-
nej párty otvorenia jeho pubu v Ruži-
nove boli prítomné viaceré známe
osobnosti z tejto oblasti, rovnako na
otvorení diskotéky Laverna. Podľa
médií tam boli napríklad Peter Nagy i
Darina Rolincová.

KONFLIKT V JADRANE
V noci na 20. júna 2003 explodoval
juhoslovanský ručný granát na Fedino-
vej ulici v Petržalke na parkovisku pred
reštauráciou Alfa, a súčasne podobný aj
vo Veľkom Bieli pred vchodom do mo-
tela Kotva. Majiteľovi, ktorým bol Jozef
Surovčík, patril aj erotický salón Kotva
v Podunajských Biskupiciach, pri kto-
rom vybuchol rovnaký typ granátu nie-
koľko dní predtým. Štvrtý výbuch sa
ozval krátko pred pol druhou v noci na
chodníku na bratislavskej križovatke

Rožňavskej a Tomášikovej ulice pred
budovou, kde sídli viacero firiem. Nikto
nebol zranený, ale správa to bola jasná.
Ďalšia vojna v podsvetí začala.
Toto vyhlásenie nepriateľstva malo
svoju predohru. Surovčík sa ešte na jar
roku 2001 dostal do konfliktu s albáns-
kou skupinou podsvetia, ktorá ho obvi-
nila z toho, že do ich barov v nákupnom
stredisku Jadran poslal komando mužov
vyholených hláv. Zhruba dvadsať
ozbrojených mužov, vydávajúcich sa za
takzvaných kukláčov, predstieralo poli-
cajnú raziu. Bejzbalovými palicami zni-
čili zariadenie podnikov. Päť hostí bolo
zranených. Majiteľ jedného zo zdemo-
lovaných podnikov, kosovský Albánec,
verejne hovoril o pomste. Jozef Surov-
čík vtedy pre Plus 7 dní povedal: „Je
poľutovaniahodné, že som bol zatiahnu-
tý do týchto praktík. Prevádzkovateľ
jednej zo zničených reštaurácií v Jadra-
ne albánskeho pôvodu obvinil v
médiách moju osobu z konkurenčného
boja. Som podnikateľ v oblasti gastro-
nómie, jeho vyhláseniam o odvete a
pomste nerozumiem a od tohto človeka
sa dištancujem.“ 
Lenže odveta prišla. Najskôr neúspešne.
V marci 2001 chcel istý Marko K. z
Bosny a Hercegoviny hodiť ručný gra-
nát do reštaurácie vo vlastníctve Jozefa
Surovčíka. Granát mu však ešte pred-
tým, ako ho stihol odhodiť, vybuchol v
rukách a zabil ho. Nato desať svalnáčov
vážne dobilo dvoch Albáncov, ktorí
sedeli v bare Regina v centre Bratislavy.

Z tridsiatich prítomných zákazníkov ani
jeden nepodal svedectvo. Ani nemusel,
lebo Albánci odmietli podať na nezná-
mych útočníkov trestné oznámenie. Oni
si vraj takéto spory riešia inak.... Potom
bol chvíľu pokoj. Ale o dva roky prišla
séria štyroch granátových útokov a v
septembri 2003 padli osudné výstrely.

V ÚSTRETY SMRTI
Pre túto garnitúru mafiánskych bossov
je typické, že na rozdiel od svojich
predchodcov z čias divokého začiatku
kapitalizmu u nás, nechcú na seba upo-
zorňovať a to ani okázalou ochrankou.
A tak v to septembrové ráno - bol
štvrtok 25. septembra 2003 - sa Jozef
Surovčík vybral na červenom horskom
bicykli so svojím labradorom na pre-
chádzku popri Seneckých jazerách ako
bežný smrteľník. Nič nenasvedčovalo,
že by sa malo schyľovať k nejakej
dráme. Muž si nijaké nebezpečie nepri-
púšťal, konal podľa zaužívaného den-
ného programu a z rodinného domu
vyrazil po ôsmej hodine.
O hodinu neskôr našiel okoloidúci
údržbár z blízkeho hotela v jarku pri
ceste dostrieľané telo muža. Na sebe
mal tmavé rifle, tričko a tenisky. Vedľa
neho sedel pes. Sedem zásahov z pišto-
le ukončilo život Jozefa Surovčíka. Len
tri mesiace po násilnej smrti Jána Taká-
ča... Gustáv Murín

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

FOTO - archív

Cyklistický 

stánok hnevá

Lamačanov
LAMAČ
V Lamači má vyrásť cyklistický šta-
dión, ale mnohí obyvatelia tejto časti
Bratislavy si stále myslia, že to nie je
vhodné miesto pre takýto stánok.
Čitateľ Štefan Machaj pripomína, že s
plánovanou výstavbou občania naďalej
nesúhlasia. „Keďže ide o značný zásah
do životného prostredia, obyvatelia
dotknutej lokality by mali mať právo
vyjadriť sa a to formou ďalšej diskusie
k tejto problematike, prípadne formou
petície,“ tvrdí náš čitateľ.
Podľa jeho názoru, „verejná diskusia
(bola by správnym krokom) sa k tomu-
to investičnému zámeru nekonala. Ob-
čania, ktorých sa výstavba bezpro-
stredne dotýka, sa preto vyjadrili pro-
testnou petíciou. Dnešný stav dokazuje
skutočnosť, že vyjadriť sa môže každý,
či však bude jeho názor a oprávnené
požiadavky vypočuté, ostáva otázkou“.
Štefan Machaj nesúhlasí s názorom, že
s výstavbou nesúhlasí iba časť obča-
nov. „Neobstojí názor, že približne 500
občanov nesúhlasí s výstavbou, ale
ostatní áno. Kto sú ostatní? Sú to obča-
nia, ktorým je to jedno, respektíve sa
ich to bytostne nedotýka. V opačnom
prípade by boli tiež proti,“ tvrdí a pri-
pomína, že viacúčelová hala by bola
prínosom, ale „v prístupnejšej lokalite
a nie na malom, sčasti bytovými doma-
mi ohraničenom, priestore“. (mm)

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) VI.

Kráľ barov a podnikov: Jozef Surovčík

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

Bankomaty

chceli, banky

ich však nedali
AD: BANKOMATY NEMAJÚ,
VSTUPNÉ PÝTAJÚ (BN 43/2008)
Náš čitateľ sa nedávno pozastavoval
nad tým, že v Inchebe počas vianoč-
ných trhov nenašiel jediný funkčný
bankomat, z ktorého by si mohol
vybrať peniaze.
Reakciu Incheby poslala jej hovorky-
ňa Martina Štofaniková: „Bankomat
bol v piatok prevádzkovateľom
vyhodnotený ako plný. Vysokým
záujmom o hotovosť počas soboty a
nedele predpoludním došlo k jeho
vyprázdneniu. Po zistení stavu sme
kontaktovali banku, ktorej bankomat
patrí - a tí ho v pondelok ráno doplni-
li - žiaľ, túto službu počas víkendov
neposkytujú.“
Čitateľ sa čudoval aj nad tým, že v
celom areáli je jediný bankomat a ak je
nefunkčný, musí sa ísť do neďalekej
Billy alebo Auparku. „Incheba má vo
svojom areáli jeden bankomat preto, že
v rozsahu 200 metrov od výstaviska sa
nachádzajú ďalšie minimálne štyri
bankomaty, takže ich samotní prevá-
dzkovatelia odmietli inštalovať v In-
chebe ďalšie mobilné bankomaty,“
vysvetľuje Martina Štofaniková.
„Prevádzkovateľov Incheba oslovila,
ponuku však zamietli. Z toho dôvodu
má Incheba v areáli umiestnený len
jeden bankomat,“ tvrdí hovorkyňa
Incheby.
Na margo čitateľovho údivu nad vybe-
raním vstupného M. Štofaniková doda-
la: „Dni Vianoc sú predajná výstava,
nie je to trhovisko. Aj keď je tematikou
blízka vianočným trhom, nie sú to trhy,
ani trhovisko. Každá nami usporiadaná
výstava má stanovené vstupné a prí-
padné parkovné. V tomto prípade sme
sa rozhodli pre symbolické vstupné 20
korún, zľavnené vstupné je 10 korún.
Parkovanie v areáli Incheby je zdarma.
Okrem toho sme rozdistribuovali po
Bratislave približne 200-tisíc pozvá-
nok, ktoré platili ako voľná vstupen-
ka.“ (mm)

Na Chalupkovej

platí stavebná

uzávera
STARÉ MESTO
Stavebná uzávera, ktorú nedávno
vyhlásil staromestský miestny úrad
na lokalitu Chalupkovej ulice a oko-
lia znamená, že na vymedzenom
území je dočasne zakázaná alebo
obmedzená stavebná činnosť. 
V zóne Chalupkova ohraničenej ulica-
mi Košická, Mlynské nivy, Dostojev-
ského rad, Čulenova a Landererova,
má stáť napríklad rozsiahly projekt
Twin City spoločnosti HB Reavis
Group, ktorá však zatiaľ nemá územné
rozhodnutie.
Stavebná uzávera súvisí s prípravou
územného plánu zóny, na zadaní ktoré-
ho sa pracuje. Zrejme začiatkom budú-
ceho roka by o ňom mali rokovať staro-
mestskí miestni poslanci.
Obmedzenia a zákaz výstavby sa v
rámci stavebnej uzávery zóny Chalup-
kova nevzťahujú na stavby s platným
územným rozhodnutím a stavebným
povolením. Námietkam účastníkov
konania staromestský stavebný úrad
nevyhovel. (brn)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?

K Ú P I M
stavebný pozemok, 

prípadne so starým domom, 
na zbúranie. 

Len v Bratislave. Platba v hotovosti.

Kontakt: 0903 707 305
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Program 

Silvestrovských

osláv 2008
STARÉ MESTO
KONCERTNÁ ZÓNA (18.30 - 01.30)
Hlavné námestie
�� 18.30 Polemic - Rovnako ako v lete
na koncertoch po celom Slovensku, aj
na Silvestra v Bratislave ponúknu divá-
kom to najlepšie z ich dvadsaťročnej
kariéry. 
�� 20.00 Peter Lipa - Všetky známe
hity Petra Lipu, tentoraz v dixielando-
vom predvedení.
�� 21.00 Puding pani Elvisovej - Chy-
tľavá tanečná hudba a texty plné netra-
dičných slovných hračiek. To všetko
svedčí o zmysle pre recesiu, ktorou je
skupina Puding pani Elvisovej dobre
známa.
�� 22.00 Para - Jedna z najlepších slo-
venských koncertných skupín súčas-
nosti. Energiou nabitá hudba, notoric-
ky známe texty, originálny prejav spe-
váka Laskyho a skvelá zábava.
�� 23.00 Hex - Stálica nielen na sloven-
skej hudobnej scéne, ale aj v programe
bratislavských silvestrovských osláv.
Kto iný by sa mohol na Hlavnom
námestí rozlúčiť s rokom 2008, ak nie
jedna z najbratislavskejších skupín?
�� 00.15 I.M.T. Smile - V Bratislave na
Silvestra vystúpia po prvýkrát a ich
koncert, plný najväčších hitov, bude
určite naozajstným vyvrcholením sil-
vestrovskej noci. 
�� od 19.30 Muž naložený v ľade - Po-
kus o zápis do Guinnessovej knihy re-
kordov. Otužilec Tibor Birčák vlezie
do 500-litrového suda, asistenti ho za-
sypú až po krk ľadom s teplotou -18oC.
Takto plánuje zotrvať čo najdlhšie,
maximálne však do takého času, aby
mu neklesla telesná teplota o viac ako
štyri stupne Celzia. Verí, že vydrží v
ľade viac ako hodinu!

~     ~     ~
PARTY ZÓNA (16.00 - 02.30)
Hviezdoslavovo námestie
�� 17.00 Mária Podhradská a Ri-
chard Čanaky - Miláčikovia našich
detičiek. Napriek tomu, že ich nie je
často vídať v televíziách, ich koncerty
sú väčšinou beznádejne vypredané. Po
čase opäť zalovili v archívoch a sta-
rých knižkách a aj na vaše odporúča-
nia nahrali prednedávnom známe
ľudové i zľudovelé piesne, ktoré sme
si i my rodičia spievali, keď sme boli
ešte deťmi. 
�� 19.00 Azúcar Cubana - Tanečné
rytmy salsy, merengues, cha-cha, cum-
bie, rumby, bachaty a bolera v podaní
kubánskych hudobníčok a speváčok.
Pravý kubánsky cukríček v sychravom
stredoeurópskom počasí!
�� 20.00 Jackpot Band - Dobre nala-
dené struny, dobre naladení členovia
kapely a dobre naladené publikum. O
prvé dve veci sa postará kapela, tretia
je úplne jednoduchá: stačí prísť a
nechať sa chytiť na dokonalé cover
verzie hitov od Erica Claptona až po
Depeche Mode.
�� 21.30 Jana Kocianová and Tradi-
tional Club - Speváčka bluesu, džezu
aj gospelu, nositeľka troch zlatých Bra-
tislavských lýr. Účinkovala v bratislav-
skej Tatrarevue, spievala v programoch
Karla Gotta. Jana Kocianová má na
svojom konte takmer desiatku dlhohra-
júcich platní. Na jej koncerte zahodíte
všetky starosti. 
�� 22.30 Tradičná silvestrovská
diskotéka pod holým nebom (brn)

Vrcholom osláv

bude polnočný

ohňostroj
STARÉ MESTO
POLNOČNÁ ZÓNA (23.30 - 00.15)
Námestie Ľ. Štúra a nábrežie 
�� 23.30 Mauna Kea - Žonglovanie a
tanec s ohňom v podaní žilinskej skupi-
ny vznikol podľa havajskej sopky
Mauna Kea. Fungujú ako profesionálne
divadlo, vo svojich predstaveniach spá-
jajú oheň, tanec a originálnu hudbu. 
�� 23.45 Cigánski Diabli - Súbor
Cigánski diabli tvoria spolu so sólistom
- husľovým virtuózom Štefanom
Banyákom, všetci hudobníci známi zo
súboru Diabolské husle. Virtuózne
výkony Ernesta Šarköziho, cimbalové-
ho kúzelníka, krásne farby violončela
jeho manželky Silvie alebo klarinetové
majstrovstvo Zoltána Grunzu sú záru-
kou kvalitného hudobného zážitku.
��00.00 polnočný ohňostroj na Dunaji
- Vyvrcholením večera bude tradičná,
hudobno-pyrotechnická show na Duna-
ji. Odpočítavanie posledných minút a
sekúnd roka 2008 spojených s privíta-
ním európskej meny sa začne presne o
23.55 h. Hudobný sprievod k ohňo-
stroju obstarajú naživo Cigánski diabli.
Ohňostroj bude odpaľovaný z plavidla
ukotveného uprostred Dunaja, najlepšie
miesto na jeho pozorovanie bude z Rá-
zusovho nábrežia - medzi osobným prí-
stavom a Novým mostom, z Námestia
Ľ. Štúra a z petržalského brehu. (brn)

V centre mesta

budú dopravné

obmedzenia
STARÉ MESTO
Počas silvestrovského programu
budú v centre Starého Mesta platiť
niektoré dopravné obmedzenia. 
� Osobným vozidlám nebude vstup do
jednotlivých zón zábavy umožnený od
9.00 h ráno 31. decembra 2008 do 3.00 h
1. januára 2009. Vozidlá, ktoré v tomto
čase budú parkovať na uličných státiach
v zóne, budú odtiahnuté. 
� Pešia zóna bude uzatvorená aj pre
vjazd zásobovacích vozidiel, ktoré majú
inak vjazd povolený, od 17.00 h 31.
decembra 2008 až do ranných hodín
nasledujúceho dňa.
�Pre potreby technického zázemia pro-
gramu bude uzatvorená Klobučnícka
ulica od Primaciálneho námestia po
Nedbalovu ulicu v čase 17.00 - 4.00 h. 
�Dňa 31. decembra 2008 od 19.00 h do
3.00 h nasledujúceho dňa bude taktiež
úplne uzatvorená Mostová ulica, vráta-
ne električkovej dopravy.
� Dňa 31. decembra 2008 od 23.00 h
bude tiež vylúčená električková doprava
z Rázusovho a z Vajanského nábrežia.
Premávka električiek bude obnovená
dňa 1. januára 2009 ráno podľa platných
cestovných poriadkov.
� Nábrežná komunikácia pre indivi-
duálnu dopravu od Nového mosta po
Šafárikovo námestie bude uzatvorená od
23.00 do cca 02.00 h kvôli polnočnému
ohňostroju a následnému upratovaniu.
� Prístup do garáží Hotela Radisson
SAS Carlton bude zabezpečený cez
Kúpeľnú a Palackého ulicu.
�Mestská polícia bude dôrazne kontro-
lovať premávku na vozovke Nového
mosta pred a počas konania polnočného
ohňostroja, aby zabránila vstupu peších
na vozovku na moste. (brn)

STARÉ MESTO
Bratislava sa v posledných rokoch
bez väčších problémov zaradila
medzi tie veľké európske a svetové
mestá, v ktorých existuje spoločenská
tradícia veľkolepých osláv príchodu
nového roku v uliciach mesta. 
Oslavy začínali takmer z ničoho, veď
ešte do roku 1998 tu nebolo na čo nad-
viazať. Odvtedy však organizátori doká-
zali do ulíc historického centra prilákať
desaťtisíce Bratislavčanov a návštevní-
kov hlavného mesta atraktívnym pro-
gramom, v ktorom vždy účinkujú špič-
koví reprezentanti aktuálnej slovenskej
popovej kultúry. 
Organizátori sľubujú, že tohtoročné
oslavy v ničom nezaostanú za predchá-
dzajúcimi úspešnými ročníkmi. 
Centrom osláv bude opäť Hlavné
námestie s viachodinovým koncertom.
Ten sa začne o 18.30 h a potrvá približ-
ne do pol druhej hodiny po polnoci. Už

od skorého popoludnia sa prostredníc-
tvom veľkoplošnej obrazovky budú
môcť návštevníci osláv na Hlavnom
námestí stať účastníkmi polnočných
okamihov v iných svetových metropo-
lách a v rôznych časových pásmach.
Hviezdoslavovo námestie je svojou roz-
lohou aj polohou predurčené na veľkú
diskotéku, ktorá bude tancuchtivých
návštevníkov lákať od 22.30 h do tak-
mer tretej hodiny po polnoci. Už od
17.00 h tu však budú koncertovať
žánrovo veľmi pestré hudobné formá-
cie, pričom program je určený pre det-
ských divákov, aj pre staršiu generáciu.
Vyvrcholením tohtoročných silvestrov-
ských osláv bude pôsobivá polnočná
multimediálna šou, ktorá sa bude niesť
v znamení témy prijatia spoločnej
európskej meny. Jej súčasťou bude nie-
len polnočný 12-minútový ohňostroj
nad hladinou Dunaja odpaľovaný z tlač-
ných remorkérov ukotvených uprostred

rieky medzi Starým a Novým mostom,
ale aj mega obrazovka s efektnou ani-
máciou a odpočítavaním posledných
minút starého roka, a podporné svetelné
efekty, prevažne vo farbách slovenskej
trikolóry a Európskej únie. Dejiskom
tejto emotívnej šou bude úsek Rázusov-
ho nábrežia od budovy Slovenského
národného múzea po Nový most, pri-
čom sledovať sa bude dať z oboch bre-
hov Dunaja.
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov. Na
realizáciu multimediálneho programu
okolo polnoci, venovanému vstupu Slo-
venska do eurozóny, prispela finančne
aj Národná banka Slovenska. Hlavné
mesto SR Bratislava finančne zabezpe-
čuje predovšetkým organizáciu verejné-
ho poriadku, vrátane posilnenej MHD,
upratovania, zdravotnej a bezpečnostnej
služby. (brn)

Jubilejná oslava Silvestra bude skvelou

zábavou v znamení vítania novej meny

STARÉ MESTO
Hlavným cieľom silvestrovských
osláv v centre Bratislavy je od ich
vzniku ponúknuť ľuďom v posled-
ných hodinách starého roka zábavu
prežitú v bezpečnom prostredí.
Preto aj napriek tomu, že až doteraz sa
celý projekt obišiel bez významnejšieho
incidentu, organizátori pripravili pre
účastníkov jednoznačné bezpečnostné
pokyny, ktoré vychádzajú z organizácie
podobných kultúrnych alebo športových
podujatí vo svete.
KONTROLOVANÉ VSTUPY
Do zón zábavy bude možné vstúpiť iba
cez určené vstupy z Michalskej ulice,
Ventúrskej ulice, Mostovej ulice, Gorké-
ho ulice, Jesenského ulice, Laurinskej
ulice a z Františkánskej ulice od budovy
Hlavnej pošty. 
Na vstupoch do centra osláv budú uspo-
riadatelia v čase od 19.00 h robiť preven-
tívne kontroly. Návštevníci osláv by
nemali mať so sebou sklenené fľaše,
kovové a drevené tyče a pyrotechnické
prvky. Vstup nebude umožnený ani oso-
bám pod zrejmým vplyvom alkoholu a
psychotropných látok. 
Pevné uzávery bez vstupu návštevníkov

osláv budú na Kostolnej a Uršulínskej
ulici. Blokované vstupy pre obsluhu a
technické zázemie programu budú navy-
še na Klobučníckej a Nedbalovej ulici,
Radničnej ulici a Primaciálnom námestí.
USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA
Nad organizáciou a bezpečnosťou podu-
jatia bude v uliciach dohliadať niekoľko
sto usporiadateľov, vrátane policajtov.
Sídlom organizačného štábu bude Pri-
maciálny palác. Stan rýchlej pomoci a
ošetrovňa Slovenského Červeného kríža
budú umiestnené na Palackého ulici v
susedstve s verejnými WC. V pohoto-
vosti budú sanitné vozidlá rýchlej zdra-
votnej pomoci, ktoré budú na Hviezdo-
slavovom a na Primaciálnom námestí a
v spodnej časti Michalskej ulice. 
O požiarnu bezpečnosť sa bude starať
10-členná jednotka Dobrovoľného
hasičského zboru mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto. 
OBČERSTVENIE
Dve hlavné občerstvovacie zóny budú na
Hviezdoslavovom námestí a v západnej
časti Hlavného námestia. Novinkou gas-
troscény bude Heinekene Cheer zone na
Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom ná-
mestí a na Námestí Ľ. Štúra. Okrem toho

organizátori predpokladajú, že majitelia
reštaurácií a iných stravovacích prevá-
dzok na trase Korza, najmä na Michal-
skej, Ventúrskej, Panskej a na Laurinskej
ulici, využijú silvestrovský program na
ambulantný predaj vareného vína, čaju a
rozlievaného sektu v priebehu večera.
UPRATOVANIE
Organizátori zabezpečili 30 ks ekolo-
gických WC, ktoré budú na Františkán-
skom a na Hviezdoslavovom námestí.
Okrem toho budú v prevádzke verejné
hygienické zariadenia na Uršulínskej a
na Palackého ulici. Okrem bežných
odpadkových nádob budú počas silves-
trovskej noci v zóne zábavy umiestnené
veľkokapacitné kontajnery na odpad od
spoločnosti OLO. O čistotu zóny sa
bude starať niekoľko desiatok zamest-
nancov dodávateľov údržby a čistenia
komunikácií.
DOPRAVA
Organizátori odporúčajú návštevníkom
osláv, aby pri ceste do centra použili
najmä MHD. Prevádzka verejnej dopra-
vy bude 31. decembra 2008 večer a 1.
januára 2009 v skorých ranných hodi-
nách posilnená z jednotlivých častí
mesta do centra a z centra. (brn)

Bezpečnosť a organizácia poriadku



STARÉ MESTO
Ďalšími autormi návrhov nového
riešenia Staromestskej ulice sú Vla-
dimír Zigo, Marusia Zigová a Ľubi-
ca Zemanová. Podobne ako iní auto-
ri hľadajú spôsob, ako rozdelenie
mesta v týchto končinách zrušiť a
vrátiť mu „mestskosť“. 
Autori hovoria, že je to časovo i
finančne náročný projekt - riešenie je
preto rozdelené do troch etáp. V prvej
ide o rozšírenie chodníkov na Židov-
skej ulici vykonzolovaním. Ďalej o
prepojenie územia pešími plochami s
polyfunkčným sezónnym využitím,
použitie urbanistického mobiliáru,
dizajnu a materiálov v parteri urbanis-
tického priestoru (lavičky, osvetlenie,
zábradlia, umenie, dlažba). V druhej
etape má ísť o zúženie Staromestskej
ulice - „prestropenie“ a jej zastavanie
od dómu až po Kapucínsku ulicu. 
Je potrebné vytvoriť primeranú
občiansku vybavenosť - od hotela cez
rezidenčné bývanie, galériu, informač-

no-polyfunkčný objekt či komorné
námestia v dotyku s múrmi. V posled-
nej etape by došlo k zapusteniu Staro-
mestskej ulice od Kapucínskej až po
Hodžovo námestie. Územie by sa

vhodne doplnilo objektmi a zeleňou -
došlo by k návratu k historicky opod-
statnenému prepojeniu mesta. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Vladimír Zigo,
Marusia Zigová, Ľubica Zemanová
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STARÉ MESTO
Ďalším z autorov, ktorí prezentovali
svoje návrhy na workshope k rieše-
niu Staromestskej ulice, je dvojica
architektov Bobovský a Koštial.
Súčasnú ulicu vnímajú ako bariéru,
prerušenie spojenia mesto - Hrad.
Architekti sa podľa vlastných slov sna-
žia o prepojenie mesta a Hradu pomo-
cou znovuzrodenej ulice tak, aby sa z
mesta, Hradu a Podhradia stala jedna
homogénna štruktúra ulíc a námestí.
„Plynulo zapúšťame Staromestskú uli-
cu a prekrývame ju približne od miesta
začiatku hradieb pri dóme. Prekrytie
zároveň umožní doplnenie jednostran-
ného torza Židovskej ulice na plnohod-
notnú mestskú ulicu,“ uvádzajú. 
Židovská ulica má mať urbanistický a
výrazový vzhľad stredovekej ulice.
Hradby zostávajú vnímané ako jedineč-
ný artefakt zachovaný v súčasnej dĺžke i
stvárnení. Oživenie prekrytia a parkové
úpravy v mieste priekopy zatraktívni ich
sprístupnenie a nové využívanie. 
„Pri električkovej trati - premostení,

umiestňujeme parkovací dom, ktorý
odbremení dopravne preťažené cen-
trum. V priestore medzi Kapucínskou
ulicou a Hodžovým námestím navrhu-
jeme dopravnú trasu zapustiť pod zem
v pokračovaní Staromestskej,“ tvrdia
architekti Bobovský a Koštial. Podľa

nich to umožní vybudovanie parku na
povrchu a oživenie prerušených ulíc
Zochova, Kozia a Veterná. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Daniel Bobovský
a Jozef Koštial

Ďalšie vizualizácie všetkých návrhov
nájdete na www.banoviny.sk

Ide o znovuzrodenie Staromestskej ulice

STARÉ MESTO
Návrh v rámci riešenia Staromest-
skej ulice prezentovala na worksho-
pe za kolektív aj architektka Lucia
Trajterová. Zapustenú ulicu navrhu-
je preklenúť a urbanizovať dotvore-
ním uličnej zástavby vytvárajúcej
profil Židovskej ulice.
Vznikla by tak promenáda medzi
novou zástavbou a hradbami s peším
napojením priamo na hradby. V prie-
store pod novou zástavbou je možné
vybudovať potrebné parkovacie garáže
a obmedziť vjazd do Židovskej ulice
len pre obsluhu. 
Zúžením profilu Staromestskej ulice na
12,5 metra sa vytvára pozdĺž Židovskej
ulice rozšírený priestor či už pre terén,
na ktorom je možné urobiť parkovú
zeleň, alebo preklenúť priestor medzi
dómom a Domom U dobrého pastiera,
či už lávkou alebo vytvorením námes-
tia. Návrh zahŕňa aj revitalizáciu zde-
vastovaných blokov tejto ulice, kde je
možné v rámci ich dostavby realizovať
nové prepojenie na hradby a do pešej
zóny Židovskej ulice.
„Snažíme sa hradby, aj keď nedotknu-
té, priamo integrovať do pešej zóny

ako teleso, ktoré je súčasťou a spojni-
cou hradného kopca a historického
centra,“ uvádza L. Trajterová. 
Prestavbou uzlového priestoru, zapus-
tením a výstavbou zodpovedajúcej
autobusovej stanice pod Novým mos-
tom sa otvára rozľahlé územie dnes
prázdnej Vydrice. Tu navrhujú podľa
nej pokračovanie pešej zóny z Hviez-
doslavovho námestia cez Rudnayovo

námestie, spájajúce sa so Židovskou
ulicou s možnosťou napojenia aj cez
prebudovaný priestor autobusovej sta-
nice. Keďže tento priestor je oddelený
dopravnou stavbou, navrhujú ho riešiť
so samostatným námestím a parkom s
priamym napojením na nábrežnú pro-
menádu. Hlavnou dominantou tejto
zóny by mala byť Vodná veža. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Lucia Trajterova

Chcú dostavať prepojenia na hradby

Návrat historického spojenia s mestom

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

Tel.: 0905 243 357, 0905 243 358
02/ 5556 4583

Navrhovateľ Bernina Real, v.o.s., Bratislava
predložil zámer 

KARIMPOL PARK
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 12.
do 30. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFI-
CE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnu-
tiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný sys-
tém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného prostredia v Bra-
tislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
30. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5788/1, 5789/6-10 v lokalite na Kopčianskej ulici, k. ú.
a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Južnú hranicu pozemku tvorí Kopčianska ulica, západnú
hranicu tvorí areál so skladovými halami a zo severu
susedí s areálom Matador-u.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba pozostávajú-
ca z troch blokov. Budovy majú mať 4 nadzemné a
jedno podzemné, čiastočne zapustené podlažie. V pod-
zemnom podlaží je navrhnuté parkovanie, 1.NP je tvo-
rené veľkou halou predurčenou na výrobné prevádzky a
skladovanie výrobkov (výroba bude orientovaná predo-
všetkým na ľahkú montáž elektronických zariadení z
dovezených komodít), 2.- 4.NP obsahujú priestory pre
vývoj a testovanie softvéru, ale aj konštruktérske kance-
lárie, prezentačné priestory „showrooms“ výroby, ako aj
pre kancelárske priestory pre vedenie a ekonomické
oddelenie výrobných firiem s príslušným zázemím. Pod-
zemné podlažie je zapustené do 2,5 m hĺbky p.t. a v
celom svojom rozsahu slúži ako priestor pre parkovaciu
garáž s 242 parkovacími stojiskami. Zámer je riešený v
2 variantoch:.
Variant č.1 je na povrchu uvažovaných 149 parkovacích
stojísk (p.s.) pre osobné automobily a 10 p.s. pre
nákladné automobily, t.j. spolu 159 p.s.
Variant č.2 je pre osobnú dopravu určených 125 p. s.
pre osobné automobily a 10 p.s. pre nákladné automo-
bily, t.j. spolu 135 p.s.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3-4 Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 2011

Navrhovateľ Kaufland SR v.o.s., Bratislava
predložil zámer

PARKOVACÍ DOM - KAUFLAND,
Trnavská cesta

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 12.
do 25. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
25. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15138/58 v lokalite na Trnavskej ceste, k. ú. a MČ Bra-
tislava - Nové mesto, územný obvod Bratislava III.
Severnú časť dotknutého územia ohraničuje za obslužnou
komunikáciou dvojpodlažný objekt s tenisovou halou, zo
západu hranicu parkoviska lemuje areálová komunikácia
napojená na vjazd a výjazd na Trnavskú cestu. Účelom
navrhovaného zámeru je výstavba parkovacieho domu
na ploche existujúceho parkoviska nákupného centra
Kaufland s rešpektovaním existujúcej dopravnej obsluhy
nákupného centra. Trojpodlažný parkovací dom zvýši
kapacitu parkovacích stojísk z pôvodného počtu 220 sto-
jísk na 432. Ďalšie parkovacie stojiská v počte 67 sú
umiestnené pozdĺž obslužných komunikácii, okolo nákup-
ného centra a administratívnej budovy Kaufland. Tieto zos-
tanú navrhovanou činnosťou nedotknuté.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4/2010

Navrhovateľ Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer

Rekonštrukcia Etylénovej jednotky,
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 12.
do 25. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.envi-
roportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.

24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné
stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostre-
dia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 25. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v areáli
SPC, ktorý je súčasťou SLOVNAFT, a.s. v lokalite Vlčie
hrdlo, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod
Bratislava II. Účelom navrhovaného zámeru je rekon-
štrukcia a intenzifikácia výroby už existujúcej výrobnej
jednotky, ktorá bude umiestnená na pôvodnom mieste
bl.č.85. V rámci projektu rekonštrukcie etylénovej jed-
notky (EJ) budú dobudované 2 prevádzkové celky s
novými zariadeniami - zásobník etylénu, ktorý bude
umiestnený na bl. 71 v areáli SPC a technológia pre
hydrogenáciu C4/C5 frakcie, ktorá bude umiestnená v
rámci EJ na bloku 85. Jednotlivé bloky EJ sa nachádza-
jú na nasledovných blokoch areálu: 
Na bloku 85 Rekonštruovaná časť EJ

Hydrogenácia C4/C5 frakcií
Na bloku 71 Plánovaný zásobník etylénu
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 10/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 3/2012

Navrhovateľ DANUBIA INVEST, Bratislava
predložil správu o hodnotení navrhovanej činnosti

DANUBIA PARK, Čunovo
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 4. 12. do 2. 1. 2009 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
do 2. 1. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
747/17-19, 747/37, 747/84-85, 747/87-88,
747/130, 747/138, 848/84, 1344/6 a 1338/17 v
lokalite Hrušovskej zdrže, k. ú. a MČ Bratislava - Čuno-
vo, územný obvod Bratislava V. Miestom realizácie
navrhovaného zámeru sú pozemky na pravom brehu
zdrže Hrušov od rkm 1854,0 po líniu prehradenia a na
pravostrannom brehu pod stupňom Čunovo až po hra-
nicu s Maďarskou republikou po rkm 1850,5.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba nového
medzinárodného strediska športu, rekreácie a cestov-
ného ruchu, s cieľom zvýšiť kapacitu služieb pre verej-
nosť, turistov, obyvateľov regiónu ako aj vrcholových
športovcov. Účelom je tiež využitie jedinečnej polohy
lokality vzhľadom na medzinárodné väzby Slovensko -
Maďarsko - Rakúsko. V dokumentácii sú hodnotené
dva varianty. Variant A vychádza z pôvodného zámeru
investora a ekonomickej štúdie optimálneho využitia
územia a variant B vychádza z pripomienok a stanovísk
v zmysle rozsahu hodnotenia ako aj z návrhu ÚPN zóny.
Lokalizácia investičného zámeru, ako i rozčlenenie na
sektory C, D, E, F, H je pre oba varianty rovnaká, roz-
diel je v ich funkčnom využití, vnútrosektorovom dispo-
zičnom a technickom riešení. Sektory konkrétne:
Sektor C - vybudovanie športovo - kultúrno - spoločen-
ského centra Danubia parku, sektor má byť rozdelený
na viacero poprepájaných funkčných zón: ubytovanie,
letné kúpalisko - Aquapark, multišportové centrum,
hlavná ulica s parkovou úpravou, promenáda so služ-
bami, prístav pre malé plavidlá a multikultúrne centrum. 
Sektor D - rekreácia v prírodnom prostredí tvorený funk-
ciami: šport, detský zábavný park, jazdecký klub, bio
farma a živý skanzen. 
Sektor E - má tvoriť hraničné pásmo. 
Sektor F - rekreácia a šport v prírodnom prostredí, s
ubytovacími zariadeniami chatového typu, polyfunkč-
ným objektom pre zásobovanie a cykloturistická prírod-
ná dráha pre vodákov a vodné športy. Sektor H - v sek-
tore sa navrhuje vybudovať športovo - rekreačný areál,
ktorý má byť delený na funkčné priestory: ubytovací,
rehabilitačno-relaxačný, kultúrno-spoločenský a športo-
vý (verejná pláž a lodenica). 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 2015
� � � � � � � �

Oznamujeme, že v spolupráci s mestskou časťou
Čunovo a navrhovateľom Danubia Invest, a.s.,

sa uskutoční verejné prerokovanie
dňa 17. 12. 2008 (streda) o 1700

na Miestnom úrade v Čunove.
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RUSOVCE
NA RUSOVSKEJ CESTE kontrolo-
vali príslušníci Pohotovostnej motorizo-
vanej jednotky Krajského riaditeľstva
PZ BM riadené 26-ročným Petrom.
Počas prehliadky objavili v aute, kde
sedel aj 20-ročný Pavol, väčšie množ-
stvo podozrivého materiálu. Samotní
mladíci sa priznali, že ide o heroín, extá-
zu a liečivá na výrobu pervitínu. Policaj-
ti ich predviedli na oddelenie, vrecka s
obsahom hnedého prášku spolu s vrec-
kom s obsahom žltých tabliet policajti
zaslali na expertízu. 

DEVÍN
NA CESTE NA DEVÍN zadržali poli-
cajti dvoch mužov podozrivých zo spá-
chania závažného zločinu. Jozef H. a
Mário H. boli obvinení pre trestný čin
vydierania, ktorého sa mali dopustiť
začiatkom decembra. Obaja násilím
odvliekli 20-ročného muža do záhrad-
kárskej osady pri kameňolome v Brati-
slave. Vyzliekli ho do spodnej bielizne,
pripútali o strom a vyhrážali sa, že ho
zabijú. Keď sa únoscovia na chvíľu
vzdialili, mužovi sa podarilo ujsť. Dvo-
jici hrozí obvinenie za vydieranie. 

PETRŽALKA
NA STAROHÁJSKEJ ULICI mali v
jednom z pohostinstiev nevítanú návšte-
vu. Neznámy páchateľ tu ukradol LCD
televízor a peniaze z hracích automatov.
Do miestnosti sa dostal tak, že rozbil
sklenú náplň na dverách. Z troch auto-
matov potom vybral 50-tisíc korún a
navyše si odniesol aj televízor. Celková
škoda z krádeže a z poškodenia zariade-
nia sa dostala k hranici 100-tisíc korún. 
NA PANKÚCHOVEJ ULICI horeli
dve autá. V utorok večer podpálili
neznámi páchatelia vozidlo značky
BMW 318d. Požiar spôsobili dosiaľ
nezisteným spôsobom, oheň okrem
toho auta poškodil aj vedľa stojace
vozidlo značky Hyundai. Škodu pred-
bežne odhadli na 800 tisíc korún.

VRAKUŇA
NA KRIŽOVATKE ULÍC Jedľová a
Železničná zaregistrovali policajti auto
Mitsubishi Lancer, ktoré malo byť
ukradnuté v Podunajských Biskupi-
ciach. Keď ho chceli zastaviť, vodič
začal unikať v smere na Bebravskú
ulicu. Počas jazdy porušoval dopravné
predpisy a ohrozoval bezpečnosť pre-
mávky. Policajtom sa podarilo vozidlo
zastaviť na Bebravského ulici, kde
vodič vystúpil a začal utekať, pričom
ohrozoval hliadku zbraňou. Vybehol na
schodište, ale keď zistil, že schody ďalej
nepokračujú, skočil zo štvormetrovej
výšky. Po páde utrpel zranenie a hoci
stále kládol odpor, policajti ho zadržali.
Vodičom bol 25-ročný M. M. z Bratisla-
vy, hrozí mu trestné stíhanie za útok na
verejného činiteľa a nedovolené ozbro-
jovanie. (mm)

Slobodný život

učiteľov trval

len tri roky
Po porážke nacistického Nemecka a
likvidácii klérofašistického režimu na
jar 1945 sa začal do roku 1948 slo-
bodný život pre učiteľov. V obnove-
nej ČSR sa tešili, že budú našu mlá-
dež vychovávať v duchu ľudovej
demokracie. 
Prvou úlohou školskej správy bolo lik-
vidovať reakčné opatrenia zavedené
klérofašistickou školskou politikou
(najmä pocirkevnenie škôl, reakčné
reformy na všetkých druhoch škôl, roz-
lišovanie škôl a učiteľov podľa politic-
kej príslušnosti a konfesií, či vylúčenie
žien z vysokoškolského štúdia alebo je-
ho obmedzenie pre ne).
Významným krokom k tomu bolo
nariadenie SNR zo 6. septembra 1944 o
poštátnení škôl a zrušení zákazu koedu-
kácie v školách. Aj v Košickom vlád-
nom programe zo 4. apríla 1945 sa zdô-
razňuje dôsledná demokratizácia škôl
tak, aby školy slúžili v plnom rozsahu
ľudu a národu. V roku 1947 bol v Brati-
slave zriadený celoslovenský Štátny
pedagogický ústav, ktorý výrazne
ovplyvnil pedagogický systém vzdelá-
vania a zmenu učebných plánov a osnov
všetkých druhov škôl.
V rokoch 1945-48 nastal u nás nebýva-
lý rozvoj škôl a vzdelávania, ktorý
zabrzdilo a zdeformovalo tzv. februáro-
vé víťazstvo pracujúceho ľudu. Školská
politika sa podriadila politike KSČ aj na
Slovensku, hoci tu sa stala víťaznou vo
voľbách Demokratická strana. Bratisla-
va sa stala v roku 1945 sídlom Povere-
níctva školstva a osvety, ktoré zabezpe-
čovalo reorganizáciu vzdelávania a
školského systému. 
Táto školská správa venovala po roku
1945 prvoradú pozornosť budovaniu
zariadení na výchovu a vzdelávanie
učňov, žiakov, študentov a poslucháčov
všetkých stupňov škôl. V roku 1946 sa
zriadila na UK pedagogická fakulta, na
ktorej sa otvoril študijný smer na prípra-
vu učiteľov prvého až tretieho stupňa a
Vysoká škola obchodná sa pretvorila na
Vysokú školu ekonomickú. Po roku
1945 sa umožnilo štúdium na vysokých
školách aj absolventom odborných
stredných škôl. Od roku 1945 sa začala
výstavba moderných školských budov,
internátov, školských jedální, telocviční
a pod. Medzi najmodernejšie areály pat-
ria areál v Mlynskej doline, v Horskom
parku a SVŠT na bývalom Gottwaldo-
vom námestí.

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Koniec)

V dome býval veliteľ hradnej kasárne
Na historických fotografických
záberoch na areál Bratislavského
hradu z južného brehu Dunaja
vyniká v popredí pred (vlastne pod)
vyhoreným hradným palácom ná-
padne svetlá stavba s vysokou man-
zardovou strechou. Dnes by sme ju
márne hľadali. Objekt stál na vnú-
tornom múre hradného opevnenia,
ktorý sa tiahne od gotickej Zigmun-
dovej brány smerom hore, na zá-
pad. 
Dom postavili v 18. storočí, keď bol už
múr z vnútornej strany prisypaný a
podopieral terasu, ktorá za ním vznikla
a ktorá niesla na strane k mestu malú
barokovú záhradu. Múr od Zigmundo-
vej brány pokračoval k Leopoldovej
bráne, ale pri južnom hrotitom bastione
zo 17. storočia bol prerušený, aby
umožňoval pritiahnuť tam delá. 
Z pomerne úzkeho koridoru nad Zig-
mundovou bránou sa dalo prejsť do
vyššie položeného priestoru terasy len
malou bránkou pre peších. Bránka bola
situovaná len niekoľko krokov od spo-
mínaného objektu. Na starších plánoch
bol objekt označený ako „dôstojnícke
byty”. Na juh, k Dunaju, bolo jeho prí-
zemie (ale z južnej strany to vyzeralo

ako prvé poschodie) osvetlené pôvod-
ne piatimi oknami. 
Na veľmi starých snímkach sa zdá, že v
19. storočí bol dom zakrytý bežnou val-
bovou strechou, ale na pohľadniciach zo
začiatku 20. storočia (jedna z nich bola
poslaná v roku 1910) má už stavba man-
zardovú strechu. Vtedy bol celý areál
Hradu uzavretou kasárňou, a dá sa pred-
pokladať, že v dome býval veliteľ hrad-
nej kasárne. Dom býval udržiavaný
oveľa lepšie než iné stavby v hradnom
areáli. Po roku 1938 dom čiastočne pre-
stavali, takže dostal výzor na hradnom
opevnení stojacej vily. Prostredné tri
okná z piatich zrušili a namiesto nich
prerazili do čelného múra fasády dva
široké romantické oblúky podobné tým
na prízemí budovy fary Najsvätejšej
Trojice oproti Michalskej bráne. 
Pilier medzi oblúkmi stál na mieste
pôvodného prostredného okna. Tvar
strechy ani počet okien podkrovných
miestností (3) sa počas prestavby
nezmenili. Z izieb za oblúkmi kus
ubrali, aby vznikli na juh otvorené
lodžie. Možno tým z izieb ubudlo tro-

chu svetla, ale lodžie, prístupné z izieb
veľkými presklenými dverami, posky-
tovali v letnom období veľmi príjemné
posedenie. 
Dom bol podpivničený a na strane k
hradnému palácu mal malý uzavretý
dvorček. Počas rekonštrukcie Hradu v
70. rokoch sa ukázali na stavbe statické
poruchy. Základy domu a jeho južnú
fasádu, spočívajúcu na ešte stredove-
kom múre, preto draho staticky zabez-
pečovali. 
Dom mal slúžiť ako služobný byt pre
riaditeľa Slovenského národného
múzea. Nakoniec sa ho však rozhodlo
ako bezcenný zbúrať a jeho suterén
zasypali stavebným materiálom z
búračky. Miesto, kde dom stál, je dote-
raz dobre badateľné. Zachovalo sa jeho
zamurované pivničné okienko a na
múre je viditeľná stopa po zapustenej
klieštine, ktorá mala zabezpečiť statiku
čelnej fasády. Na mieste odstráneného
domu je dnes málo používaný chodník. 
Aj tento dom s bytmi dôstojníkov bol
organickou súčasťou zástavby hradné-
ho areálu. Obnoviť ho by nemal byť
problém. Existujú nielen plány, ale aj
fotografie. Štefan Holčík 

FOTO - archív 

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



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 44/2008

Slovan si zahrá

na halovom

turnaji v Prahe
FUTBAL
Aj keď futbalisti Slovana by mali
začať prípravu na jarnú časť naj-
vyššej súťaže až 8. januára, už pár
dní na to sa predstavia na zaujíma-
vom podujatí v Prahe. Budú tam
jedným z ôsmich účastníkov 3. roč-
níka halového turnaja Fortuna
Víkend šampiónov.
Hrá sa druhý januárový víkend, 10. a 11.
januára 2009, belasí sa vo svojej skupi-
ne postupne stretnú so Spartou, Mladou
Boleslavou a Viktoriou Žižkov. Stretnu-
tia sú na programe v sobotu 10. januára,
o deň neskôr sa bude bojovať o konečné
umiestnenie. Prvé dve mužstvá čaká
krížový semifinálový súboj o postup do
finále, posledné tímy zo skupín budú
hrať o 7. miesto, tretie o 5. priečku.
Slovanisti, ale aj zvyšných sedem klu-
bov, budú bojovať o celkovú odmenu
milión českých korún. Víťazovi je urče-
ná polovica, finalistovi 250-tisíc. Slovan
strávi prípravu na štyroch hlavných
miestach. Sústredenia absolvuje vo
Vyhniach a v Turecku, časť zimy bude
trénovať v domácom prostredí a dvakrát
- z toho raz na spomínaný turnaj - vyce-
stuje do Prahy. (mm)

Prehry v prvých

šestnásťfinále

Challenge Cupu
VOLEJBAL
Slávia UK a Doprastav sa minulý
týždeň predstavili v úvodných zápa-
soch šestnásťfinále Challenge Cupu,
čo je tretia najdôležitejšia pohárová
súťaž volejbalistiek v Európe.
Obidvom bratislavským klubom stáli v
ceste tímy patriace na starom kontinen-
te k tomu najlepšiemu a podľa toho sa
prvé duely aj skončili. Slávia UK
Kúpele Dudince Bratislava prehrala s
favorizovaným talianskym družstvom
Monte Schiavo Jesi a 0:3 a Doprastav
podľahol francúzskemu Istres Ouvest
Provence Volley-Ball 1:3. Odvety sa
hrali 17. decembra. (mm)

FUTBAL
Futbalisti Interu majú za sebou
druhú prvoligovú jeseň, ktorá sa
vďaka víťazstvu nad Rimavskou
Sobotou v záverečnom kole nakoniec
skončila úspešne. Žlto-čierni prezi-
mujú na vedúcej priečke a majú tak
nakročené k návratu do najvyššej
súťaže. Či to však interisti myslia s
postupom naozaj vážne, o tom vie iba
úzke vedenie klubu...
Zverenci Vladimíra Koníka neprešli
jeseňou bez zakolísania. Dve prehry a
niekoľko zbytočných nerozhodných
výsledkov im ubralo zopár bodov, na
druhej strane je zaujímavé, že Pasienky
sa stali takmer nedobytnou pevnosťou,
čo bolo určite pozoruhodné, keďže inte-
risti sa nemohli spoľahnúť na nejakú
výnimočnú podporu tribún.
„Rátali sme, že niektoré zápasy zvlád-
neme lepšie, no súčasne boli aj stretnu-
tia, keď sme získali body v samotných
záveroch,“ vraví V. Koník. Podľa jeho
slov interisti s výnimkou možno dvoch
duelov v zostávajúcich dominovali.
Doplácali však na zlú koncovku. „Často
sme mali už do 20. minúty tri-štyri vylo-
žené šance. Keď sme ich nepremenili,
stúpla nervozita a nezvládli sme niekto-
ré ďalšie kľúčové momenty. Súperom
sme tým navyše pomohli, aby sa dosta-
li do zápasu,“ tvrdí V. Koník. 
Pre súperov boli pritom stretnutia s Inte-
rom šlágrami. „Často dokonca zápasmi
jesene. Hrali v nich na 150 percent,
výsledok tohto jediného duelu boli dôle-
žitejšie než tri nasledujúce,“ vraví kor-
midelník žlto-čiernych. 
Predseda predstavenstva klubu Ľubomír
Chrenko v rozhovore pre internetovú
stránku klubu vyhlásil, že je spokojný
na 50-60 percent. Jeho predstava bola
získať na jeseň z 54 možných bodov 43
a viac. „Inter má zo všetkých mužstiev
I. ligy najvyšší rozpočet. Na tento rok je
to 60 miliónov Sk, s čím by patril medzi
priemer aj v Corgoň lige. Od mužstva
som preto čakal väčší hlad po víťaz-
stvách,“ tvrdil Ľubomír Chrenko. Vladi-
mír Koník však oponuje: „Možno sme
mali na to, aby sme mali o tri-štyri body
viac, nie však o desať.“ 

Pre fanúšikov Interu teraz nastávajú dni,
počas ktorých sa bude klub spomínať v
rôznych súvislostiach. Najviac zarezo-
nujú tie, v ktorých sa bude rozoberať ich
ďalší domov. „Slovan sa presťahuje na
Pasienky a obidva kluby sa budú pripra-
vovať na tomto štadióne. Pripraví sa
harmonogram tréningov a keďže máme
dostatok kvalitných tréningových
ihrísk, všetky tímy budú mať zabezpe-
čené dobré podmienky na zimnú prípra-
vu. Prvoligové áčko bude síce hrávať na
štadióne ŠKP, ale väčšiu časť tréningov
absolvuje tiež na Pasienkoch,“ tvrdil
Ľubomír Chrenko. Predseda predsta-
venstva Interu navyše oznámil, že „po
skončení ročníka 2008/2009 by mohlo
prísť k spojeniu Interu a ŠKP“.
Samotný Vladimír Koník pripúšťa viac
alternatív: „Počul som už množstvo
zaručených správ, sám však neviem, čo
bude v januári. Inter sa už mal spojiť s
takmer všetkými bratislavskými klub-
mi. Čo som ešte nezaregistroval, je fakt,
či bude Inter ako klub ďalej fungovať!“
Podľa jeho slov, dôležité je aj to, že vo
vnútri klubu sa stále nevyjasnilo, či je
vôbec záujem, aby žlto-čierni postúpili
do Corgoň ligy...
Predpokladaný odchod do Dúbravky by
totiž naozaj mohol znamenať, že Inter
sa už nemusí na Pasienky vrátiť. Do
areálu pri Kuchajde sa chystá Slovan a
stále neistý je osud Petržalky. V súvi-
slosti s ňou sa vraj uvažovalo aj o presu-

ne do Senca, no vzhľadom na funkcio-
nárske a majiteľské prepojenie oboch
klubov je pravdepodobnejšia verzia, že
Slovan a Petržalka zostanú na Pasien-
koch a Inter ako „nechceného“ súroden-
ca odsunú do Dúbravky. Oficiálne naj-
skôr len dočasne, neskôr už nastálo. 
„Stále netušíme, na čom sme, s akými
hráčmi môžeme na jar rátať. Minimálne
ôsmim sa v zime končia zmluvy a
nevieme, či zostanú,“ vraví Vladimír
Koník a pokračuje: „Keď sme sa lúčili,
hráčom som zaželal, aby sme sa takto
stretli aj v januári. Ktovie, či sa to splní.
Je navyše celkom pravdepodobné, že tu
už nebude debata o postupe, ale o tom,
či sa súťaž vôbec dohrá. Posledné jesen-
né stretnutie s Rimavskou Sobotou bolo
možno interistickou derniérou a jar
dohrajú juniori či dorastenci.“
Tréner žlto-čiernych pritom tvrdí, že
mužstvo má na postup: „Som presved-
čený, že ak by káder zostal na 90 per-
cent pokope, tak súťaž vyhráme. Pod-
mienky, ktoré sme mali, kabínu zomkli
a chlapci chcú vrátiť Interu najvyššiu
súťaž. Bojím sa však, že sú v tejto túžbe
sami.“ Pre bratislavský futbal nie je prí-
pad Interu výnimočným. Známe sú peri-
petie Petržalky, ktorá prišla o niekoľ-
kých hráčov aj štadión, a putuje po Bra-
tislave i jej okolí ako bezdomovec. Kto-
vie, či podobný osud teraz nečaká aj
Inter!? Dušan Blaško 

FOTO - TASR

Vydarená séria,

štyri stretnutia,

štyri víťazstvá
HOKEJ
Zápas za zápasom, približne každý
druhý deň stretnutie. Hokejisti Slo-
vana mali aj v posledných dňoch
nabitý program.
Začali ho hladkým víťazstvom 5:1 nad
Martinom, po ktorom tréner Róbert
Pukalovič konštatoval: „Škoda, že sme
o výsledku nerozhodli už v prvej tretine.
Vypracovali sme si dostatok príležitostí,
ale slabšia koncentrácia nám nedovolila
získať dostatočný náskok. Zlepšilo sa to
v záverečnej časti hry, keď hráči splnili,
čo sme od nich čakali.“
Majstrovi vyšiel aj druhý duel. V
Poprade si od začiatku udržiaval
tesný náskok a napokon vyhral 4:2.
Róbert Pukalovič potvrdil, že prí-
prava na stretnutie bola špeciálnej-
šia. „Vedeli sme, že domáci si zvyk-
li na užšiu plochu, takže sme sa
museli prispôsobiť.“ Za jednu z hlav-
ných príčin zisku troch bodov označil
vydarený úvod. „Odohrali sme ho
podľa predstáv a získali sme upokoju-
júci náskok. V druhej tretine sme síce
poľavili a domácim ponúkli niekoľko
šancí, ale v záverečnej časti sme kon-
trolovali vývoj.“
Náročnú sériu ukončil nedeľňajší
zápas so Žilinou, v ktorom Bratislavča-
nia vyhrali aj do tretice, ale tentoraz 4:3
až po samostatných nájazdoch. Tie sa
stali už tradičnou slovanistickou kon-
covkou, v ktorej len ťažko hľadajú pre-
možiteľa. „Nie je to len o šťastí, ale aj
o streleckom rytme,“ potvrdil Róbert
Pukalovič. Podľa jeho slov už pred
duelom vedel, že nebude mať jasný
priebeh. „Vedeli sme, že hostia price-
stujú s kvalitnou defenzívou, takže sa
nedalo očakávať, že vysoko vyhráme.“
O deň neskôr vyhral Slovan nad B.
Bystricou 6:1 a po dlhom čase sa tak
prebojoval na druhú priečku, hneď za
vedúce Košice. (mm)

Nad Interom sa už stmieva, klub vedie

prvú ligu, ale pomaly možno aj končí

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Posledná výzva pre milovníkov kultúry

Viedeň > Malta
Spiatočná 
letenka 
pre jednu 
osobu  149 €

4525 Sk

K dispozícii je obmedzený počet miest
Vrátane daní a poplatkov
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Viac?

powered by Slovanet

internet

mobil
za 1Sk 

+ O Fér bez viazanosti 
2

Neobmedzene rýchly optický

(0,03 EUR)

a k tomu

> Líščie údolie 23,
Bratislava

> Tel.: 02/6542 1144
> www.robur.sk

Fotografia je ilustračná, konečná farebnosť mobilného telefónu
môže byť iná. Na ponuku sa vzťahujú všeobecné obchodné pod-
mienky, tarify a cenové výmery spoločnosti Robur. Službu je
možné zriaďovať všade tam, kde je dostupná. Dostupnosť služby
si overte na webovej stránke www.robur.sk. Všetky uvedené ceny
sú vrátane DPH. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

OZNÁMENIE 
O VÝBEROVOM KONANÍ
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BRATISLAVA
vyhlasuje výberové konanie

na predloženie projektu:
Divadelnej činnosti 

Divadla Pavla Országha
Hviezdoslava 

samostatnou spoločnosťou
PREDMET:
• výber projektu za účelom divadelnej čin-

nosti (ako súhrn umeleckých, umelecko-
technických a organizačno-ekonomických
aktivít) Divadla Pavla Országha Hviezdo-
slava (DPOH) samostatnou spoločnosťou,
zameranou na divadelnú činnosť

INFORMÁCIE:
• podklady k spracovaniu projektu je

možné získať:
1. na internetovej stránke: www.brati-
slava.sk
2. na základe písomnej žiadosti (viď
kontakty)

UZÁVIERKA:  
• projekt treba doručiť najneskôr do 23.

1. 2009 do 13.00 h poštou alebo
osobne do podateľne na prízemí budo-
vy Magistrátu

• rozhodujúcim je dátum doručenia pro-
jektu

• na obálku je nevyhnutné uviesť:
1. výrazným spôsobom heslo: 
DPOH-VK a slovo: NEOTVÁRAŤ!
2. adresáta
3. odosielateľa

KONTAKTY:
• s
• adresát: Hlavné mesto SR Bratislava

JUDr. Eva Bakalárová
koordinátorka projektu
Kancelária primátora 
Primaciálne nám. č. 1, 
814 90 Bratislava 1

• web: www.bratislava.sk 
• kontaktná osoba: JUDr. Eva Bakalárová 

tel.: +421 2 59 356 295, 
mobil: +421 902 985 871

• e-mail: eva.bakalarova@bratislava.sk

Navrhovateľ EKO - Betón, spol. s r.o., Bratislava
predložil zámer

Betonáreň 94000t/rok Bratislava -
Ružinov a Prevádzkovo - sociálne

zariadenie pre špedičné služby
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 12.
do 25. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.envi-
roportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písom-
né stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Brati-
slava 4 do 25. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3544/81 a 91 na nezastavaných plochách nadväzujú-
cich na Lúčnu ulicu, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov,
územný obvod Bratislava II.
Zo severu je územie ohraničené areálom spoločnosti
CARGO, zo západu a juhu súkromnými pozemkami. 
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie novej
betonárne a nového prevádzkovo-sociálneho zariadenia
firmy EKO-BETON. Architektonickým riešením navrhova-
nej činnosti budú 2 samostatné zariadenia - betonáreň a
prevádzkovo-sociálny objekt s PREFA garážami pre osob-
né autá. Tieto dva areály bude oddeľovať Lúčna ulica.
Betonáreň má slúžiť na výrobu stavebných hmôt pre sta-
vebné firmy a je stavbou dočasnou (na 10 rokov). Úče-
lom prevádzkovo-sociálneho zariadenia pre špedičné
služby je zabezpečenie administratívnych priestorov pre
vedenie firmy, komplexného zabezpečenia jej špeditérskej
činnosti, pohotovostných ubytovacích priestorov (10
lôžok) pre migrujúcich vodičov a sčasti aj skladovacích
priestorov prevádzkového materiálu. Objekt má byť dvoj-
podlažný, nepodpivničený, z väčšej časti pôdorysu však
jednopodlažný. Areál betonárne bude napojený na
Lúčnu ulicu, ktorá je napojená na Slovnaftskú cestu. Pred
areálom betonárne majú byť 4 parkovacie stojiská. Desať
parkovacích stojísk bude v areáli prevádzkovo-sociálne-
ho zariadenia pre špedičné služby. V areáli budú taktiež
situované aj 4 garáže pre osobné vozidlá. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4/2010

Mesto bude

overovať 

euro bankovky
BRATISLAVA
Už len dni delia Slovensko od precho-
du na euro a na postupný koniec
koruny a nástup novej meny sa pri-
pravuje aj hlavné mesto. Bratislavský
magistrát zorganizoval prezentáciu
prístrojov na kontrolu pravosti ban-
koviek, na ktorej sa zúčastnili zástup-
covia magistrátu, ale aj príspevko-
vých a rozpočtových organizácií.
„Prístroje na kontrolu pravosti banko-
viek boli objednané a postupne sa
dodajú do jednotlivých organizácií.
Kúpili sme napríklad 87 kusov prístro-
jov na overovanie pravosti bankoviek,
24 kusov prístrojov na triedenie a spo-
čítavanie euro mincí, pokladničky a
mincovníky. Pre magistrát sme kúpili 8
kusov prístrojov na overovanie pravos-
ti bankoviek, 6 kusov triedičiek mincí,
5 kusov pokladničiek a 6 kusov min-
covníkov,“ informovala hovorkyňa
magistrátu Eva Chudinová.
Oddelenie zakúpilo aj dva frankovacie
stroje pre podateľňu magistrátu a poda-
teľňu oddelenia miestnych daní a
poplatkov. Staré frankovacie stroje sa
totiž nedajú upraviť na použitie eura.
Súčasne pokračuje inventarizácia
mestského majetku, aby sa ukončila ku
dňu konverzie. 
Ekonomické systémy všetkých mest-
ských organizácií budú pripravené na
konverziu 16. januára 2009. „Magistrát
zabezpečuje zmenu všeobecne záväz-
ných nariadení v súlade so zákonom
Ministerstva financií SR, ktorým mení
zákony v pôsobnosti ministerstva
financií v súvislosti s prechodom na
euro. Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
ktorý sa vyrubuje dokladom na úhradu
(nie rozhodnutím), je v období duálne-
ho zobrazovania prepočítavaný na euro
a uvádzaný informatívne na doklade na
úhradu,“ dodala Eva Chudinová.
V korešpondencii s občanmi pri ná-
jomných zmluvách, ako aj v samot-
ných nájomných zmluvách, kde prena-
jímateľom sú fyzické osoby ako vlast-
níci pozemkov pod komunikáciami a
inými verejnými priestranstvami, sa
uvádzajú ceny v Sk a v eurách. Ceny v
korunách aj v eurách sú uvádzané aj v
kúpnych zmluvách, kde sú kupujúcim
fyzické osoby. (mm)

Rómske talenty

sa predstavia 

na internete
BRATISLAVA
Do 23. decembra 2008 môžete cez
internet získať netradičný a hodnot-
ný darček a zároveň podporiť nádej-
ných mladých umelcov z programu
na podporu rómskych talentov. 
Do elektronickej aukcie sú zaradené
diela šiestich najväčších výtvarných
talentov z programu Divé maky. Cie-
ľom akcie je charitatívna dražba diel
mladých výtvarníkov od 10 do 17
rokov. 
Vyvolávacia cena každého obrázku je
symbolická 1 koruna. Stačí prísť na
stránku www.divemaky.sk, kliknúť na
vybraný obrázok a potom sa už iba
zapojiť do aukcie. Získané peniaze
chcú Divé maky využiť na pripravova-
né aktivity budúceho roku. (dš)

DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka napokon do
konca tohto roka neodhalí pamätnú
tabuľu Gustávovi Husákovi. Potvr-
dila to hovorkyňa dúbravskej samo-
správy Lucia Balajová.
Dúbravské zastupiteľstvo schválilo
umiestnenie tabule Husákovi na budove
miestneho úradu 9. decembra 2008.
Rozhodnutie dúbravských poslancov
vyvolalo nesúhlas Dúbravčanov aj oby-
vateľov ďalších mestských častí.
Čitateľ Ivan Orlický, nám napísal: „S
hrôzou a pohoršením som sa práve dočí-
tal o obludnom a obete komunizmu zne-
važujúcom rozhodnutí poslancov Dú-
bravky o umiestnení pamätnej tabule
boľševickému prezidentovi Českoslo-
venska Dr. Husákovi.“ V mojich očiach

sa títo „páni poslanci“ priznávajú buď to
k tomu, že by radšej boli „súdruhmi
poslancami“ alebo k strate pamäte a
súdnosti,“ uvádza I. Orlický.
Nesúhlas s rozhodnutím zastupiteľstva
umiestniť pamätnú tabuľu bývalému
prezidentovi Československej socialis-
tickej republiky a generálnemu tajomní-
kovi ÚV KSČ Gustávovi Husákovi na
budove úradu vyjadril aj miestny zväz
SDKÚ-DS v Dúbravke. Považuje za
neprijateľné umiestňovať na verejné
priestranstvá pamätníky a pamätné
tabule oslavujúce predstaviteľov totalit-
ných režimov.
„Je absurdné a nepochopiteľné, keď sa
viac ako 19 rokov po páde komunizmu
vracajú komunistické pamätníky do ulíc
našich miest,“ uviedol predseda dúbrav-

ského zväzu SDKÚ-DS Milan Trsten-
ský.
O umiestnenie tabule na dúbravský
miestny úrad požiadala Komunistická
strana Slovenska (KSS) pri príležitosti
nedožitých 95. narodenín G. Husáka,
rodáka z Dúbravky. Pôvodne chceli
komunisti tabuľu osadiť na Husákov
rodný dom, jeho majiteľ s tým však
nesúhlasil.
Dúbravský miestny úrad sa bráni tým,
že „miestne zastupiteľstvo nehodnotí
osobu JUDr. Gustáva Husáka a jeho
činnosť historicky a politicky, ale pristu-
puje k nej ako rodákovi z Dúbravky,
ktorý sa okrem iného podieľal na zacho-
vaní starej Dúbravky.
Na www.changenet.sk je proti osadeniu
tabule protestná petícia. (brn)

Osadenie Husákovej tabule sa odkladá
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Svetozár Ilavský

vystavuje 

v Danubiane 
VÝSTAVA
Pri príležitosti nedávneho životné-
ho jubilea (50) otvorili v Galérii
moderného umenia - Danubiana v
Čunove zaujímavú výstavu Sveto-
zára Ilavského.
Svetozár Ilavský sa venuje maľbe,
kresbe, grafike, soche, architektúrnej
tvorbe, scénografii a intermediálnym
projektom, najmä v spojení s elektro-
akustickou hudbou. Patrí ku skupine
výtvarníkov, ktorá vstúpila na scénu v
polovici osemdesiatych rokov minulé-
ho storočia, poučená aktuálnymi vývo-
jovými tendenciami svetového ume-
nia. Do pokojných slovenských ume-
leckých vôd vniesla postmoderné ten-
dencie. Odvtedy sa umelec zaraďuje k
profilovým osobnostiam súčasného
výtvarného umenia na Slovensku. 
Obrazy a sochy Svetozára Ilavského sú
zastúpené vo významných verejných
zbierkach na Slovensku (Slovenská
národná galéria, Galéria mesta Brati-
slavy a ďalšie), aj v zahraničí (Museum
of Art Tucson - USA, Stadtgalerie
Augsburg - Nemecko, a ďalšie) a v sú-
kromných zbierkach po celom svete. 
Väčšina diel, ktoré sú prezentované na
výstave v Galérii Danubiana, vznikla
pri príležitosti tejto výstavy a pre jej
konkrétny priestor. Výstava potrvá do
8. marca 2009. (dš)

F. Chopin

nielen v hudbe,

ale aj v listoch
HUDBA, PREDNES
Prvú nedeľu po novom roku, 4.
januára 2009 o 10.30 h sa v rámci
podujatia Nedeľné matiné - pravi-
delných dopoludňajších koncertov v
Mirbachovom paláci, uskutočni kla-
vírny koncert Eleny Letňanovej.
Pod názvom Chopin v hudbe a v lis-
toch odohrá klavírna umelkyňa diela
Frederyka Chopina, sprievodného
slova, ktoré bude takisto čerpať z
bohatého umeleckého prejavu majstra
Chopina, sa zmocní herečka Emília
Vášáryová. Hudobno-slovné dopo-
ludnie sa uskutoční v GMB Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí 11. (dš)

Sviatočná

ponuka vážnej

hudby v Redute
HUDBA
Okrem vianočných kolied a vinšov,
ktoré vás v tomto období stretávajú
na každom kroku, prináša sviatočnú
atmosféru aj Slovenská filharmónia
prostredníctvom vianočných, silves-
trovských a novoročných koncertov
vážnej hudby. 
V sobotu 20. decembra 2008 o 16.00 h
bude v Koncertnej sieni Slovenskej fil-
harmónie podujatie pre deti, ich rodi-
čov či starých rodičov. Na programe je
detská opera Betlehem slovenského
skladateľa Víťazoslava Kubičku, ktorú
skomponoval v roku 2007. Koncert
ukončia tombolou, v ktorej deti získajú
pekné odmeny a všetci odídu s malým
sladkým prekvapením.
V nedeľu 21. decembra a v pondelok
22. decembra o 19.00 h odohrajú v
Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie Symfóniu 7 A dur op. 92 Lud-
wiga van Beethovena a Vianočné
koledy. Obľúbené Vianočné koncerty
Slovenskej filharmónie a Bratislav-
ského chlapčenského zboru (zbormaj-
sterka Magdaléna Rovňáková) bude
dirigovať mladý slovenský dirigent
Marián Lejava. 
Predsilvestrovský koncert odznie v
Koncertnej sieni SF v utorok 30.
decembra. Predstaví sa na ňom Sloven-
ský komorný orchester Bohdana War-
chala s umeleckým vedúcim Ewaldom
Danelom a Pacora Trio. 
Silvestrovský a novoročný koncert
zaznie v stredu 31. decembra o 16.00 h
a vo štvrtok 1. januára 2009 o 19.00 h
v Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie. Oba ponúkajú lákavý program
v interpretácii troch špičkových sólis-
tov. 
Slovenská filharmónia, Slovenský fil-
harmonický zbor (zbormajsterka
Blanka Juhaňáková), hviezdne spe-
vácke trio - Pavol Bršlík, tenor, Eva
Jenisová, soprán a Dalibor Jenis,
barytón, uvedú Koncert operných árií
a zborov, ktorý zaznie pod taktovkou
šéfdirigenta Slovenskej filharmónie
Petra Feranca. (dš)

DIVADLO
Bábkové predstavenie Petruška je
výnimočné. Má potešiť a obohatiť
najmä opustené a hendikepované
deti v detských domovoch, krízo-
vých centrách a v diagnostických
ústavoch.
Na motívy baletu Igora Stravinského
pripravili študenti tretieho ročníka
katedry bábkarskej tvorby VŠMU pod
pedagogickým vedením prof. Andreja
Pachingera bábkové predstavenie,
ktoré sa musí zmestiť do kufra osobné-
ho auta. Po januárových predstave-
niach v Bratislave totiž s týmto nákla-
dom precestujú celé Slovensko, aby
potešili opustené a postihmuté deti.
Svojou umeleckou tvorbou sa budú
snažiť mierniť negatívne dosahy ich
odlišnosti na detskú dušičku. 

V jedálňach detských domov či diag-
nostických centier tak študenti rozbalia
svoje „fidlátka“ a predvedú deťom
bábkovú hru o láske jarmočného šaša
Petrušku ku krásnej tanečnici Colom-
bíne. Do harmonického a nežného
vzťahu svojou zúrivosťou a žiarlivos-
ťou vstupuje čierny Mauro a snaží sa
ho rozbiť, pričom sa neštíti ani vraždy.
Dobro a láska nakoniec zvíťazia nad
zlom a nenávisťou, tak ako pohoda a
radosť zavládnu v prostredí, do ktorého
toto divadlo zavíta. 
Po každom predstavení sa deti zapája-
jú do tvorivých ateliérov, kde rozvíjajú
vlastnú fantáziu a hľadajú odpoveď na
témy, ktoré sa ich dotýkajú. Divadelné
predstavenie Petruška je piatym ume-
leckým vstupom, ktoré bolo pripravené
v spolupráci slovensko-francúzskeho

občianskeho združenia Deti Dunaja a
študentov VŠMU. Na scéne sa predsta-
vujú Patra Hulínová, Ivana Hoštáková,
Ľubica Lettrichová, Vladimíra Lichne-
rová a Martin Weis. Variabilnú scénu a
kostýmy pripravila Kristína Hroznová. 
V budúcnosti sa organizátori pri uve-
dení podobných projektov nebránia
ani užšej spolupráci so širokou verej-
nosťou. Podľa slov pedagóga Andreja
Pachingera by predstavenie Petruška,
vzhľadom na krátke časové trvanie
(40 minút) a výšku vstupného okolo
30 korún, pred verejnosťou neobstá-
lo. Dovolíme si oponovať, pretože
najmenšie deti dlhšie sedieť nevydr-
žia a 30 korún je cena desaťstupňové-
ho piva v lacnej vieche. Divadlo
Petruška má nepochybne vyššiu hod-
notu. Dáša Šebanová

Petruška, hra pre hendikepované deti

VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy v Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí 11 otvorili výstavu projektov
Mateja Kréna, ktorý získal význam-
né medzinárodné renomé. 
Výstava prezentuje päť pôsobivých
projektov, pre ktoré je charakteristické
ich uhrančivé ohnisko - kniha. Nároč-
nosť a nekompromisnosť prístupu
Mateja Kréna k tvorbe umožňuje
návštevníkom objaviť jedny z najobdi-
vovanejších a najfascinujúcejších diel

súčasného výtvarného umenia. Virtuál-
na kamenná záhrada pochádza z rokov
1995-1996 a na Slovensku ešte nebola
vystavená. Dejiny umenia (Druhé
vydanie) a olejomaľba Kužeľ sú pre-
zentované po prvýkrát, rovnako ako
monumentálna inštalácia z kníh Scan-
ner a projekt Okno (tónického priesto-
ru) adaptované pre daný priestor.
Pre tvorbu Mateja Kréna je charakteris-
tické hľadanie obsahovej komplexnosti
vyjadrenej lapidárnou a zrozumiteľnou
rečou. V jeho prácach súčasne nachá-

dzame aj veľmi originálnu a vyhranenú
podobu súčasného umenia. Jeho tvorba
je nezameniteľná nielen pojatím ume-
leckého diela, výtvarným stvárnením a
netradičnou technológiou, ale aj spôso-
bom, akým sa dotýka širokého spektra
tém. Kurátorom výstavy je Ivan Jančár,
riaditeľ Galérie mesta Bratislavy, ktorý
na margo výstavy skonštatoval, že
„autor odkrýva úžasnú a nečakanú
hĺbku zmenou vnímania nášho fyzické-
ho a psychického priestoru“. Výstava
potrvá do 8. marca 2009. (dš)

Unikátna Introspektíva Mateja Kréna 

Petruška je predstavenie, ktoré sa musí zmestiť do kufra osobného auta. FOTO - Matúš Budinský 

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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SOBOTA 20. decembra
� 8.00 - 12.00 - Bratislavský včelársky
klub, stretnutie členov a záujemcov o po-
radenské služby a predaj včelích produk-
tov, SK BNM, Vajnorská 21
� 10.00 - 18.00 - Vianočné trhy, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�14.30 - Bratia Čapkovci: O psíčkovi a
mačičke, pre deti od 3 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Víťazoslav Kubička: Betle-
hem, detská opera op. 181, Slovenský ko-
morný orchester Bohdana Warchala, Det-
ský spevácky zbor Slovenského rozhlasu,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2
� 16.00 - Dohviezdny večer, vianočná
rozprávka s Elou a Hopom, DK Kramáre,
Stromová 18
� 16.00 - Detský folklórny súbor
Čečinka, Detské baletné štúdio Školská
14, Detský folklórny súbor Vienok,
Socha P. O. Hviezdoslava, Hviezdosla-
vovo námestie
� 17.00 - Vianočný čaj i punč o piatej s
HS Fortuna, SK BNM, Vajnorská 21
�18.00 - Šanca tanca, tanečný večer, DK
Ružinov, Ružinovská 28
�18.00 - Vianoce s Hájenkou a Jarabin-
kou, hosť: Prvosienka, vystúpenie det-
ských folklórnych súborov, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
�18.00 - Folk-blues session, 8. ročník fes-
tivalu, Ján Litecký-Šveda - st./ml., Tóno
Hornák & Blues Social ClubTrnava + Pe-
ter Bonzo Radványi, René Lacko, Erich
Boboš Procházka & Sitra Achra, DK Lú-
ky, Vigľašská 1

� 19.00 - Next 2008, hudobný festival,
Sound Lab Show: Ferenc (CZ) + Szabó
(HU),Bagdasarov (ARM/CZ) + Šubrtová
(SK/UK) ... Phil Minton & Feral Choir
(UK, SK), Brötzmann + Pliakas + Wertmül-
ler (D, CH), A4 Nultý priestor, Námestie
SNP12
� 19.00 - J. Robbins, A.Laurents,, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Gregorian, koncert interpretov
gregoriánskeho chorálu, Incheba Expo
Aréna, Viedenská cesta 7

� 20.00 - Ventil RG, SkaPra Šupina,
Randal Klub, (bývalá YMCA) Karpat-
ská ulica

NEDEĽA 21. decembra
�9.00 - Nože, výstava nožov a chladných
zbraní, DK Ružinov, Ružinovská 28
�10.00 a 14.30 - Bratia Čapkovci: O
psíčkovi a mačičke, pre deti od 3 ro-
kov, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, koncert,
Zuzana Paulechová - Štiasna (klavír), pro-
gram: Eugen Suchoň, Maurice Ravel,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Prvý ako anjelik, Divadlo
Dunajka, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 15.30 - Adventný organový kon-
cert, Claus-Erhard Heinrich, Halber-
stadt, Nemecko, program: Chorál Nun
komm, der Heiden Heiland - Príď, Spa-
senie pohanov, Th. Tallis, M. Praeto-
rius, S. Scheidt, M. Reger, A. Mendels-
sohn, S. Reda, J. N. David, C. E. Hein-
rich, Veľký evanjelický kostol, Panens-
ká ul. 
� 16.00 - Zimná rozprávka, príbeh na
motívy slovenskej rozprávky O dvanástich
mesiačikoch, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Vianočný koncert Orchestra
Bratislava Hot Serenaders, hudba v štýle
20. a 30. rokov; Spoločenský dom Nivy,
Súťažná 18
�19.00 - Ludwig van Beethoven Symfó-
nia č.7 A dur op. 92, Vianočné koledy,
Slovenská filharmónia, Bratislavský
chlapčenský zbor, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie, Reduta, Palackého 2 
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtner: Na skle
maľované, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 20.00 - Metrom vs. Ethereal Pande-
monium, Randal Klub, (bývalá YMCA)
Karpatská ulica

PONDELOK 22. decembra
� 19.00 - Kompletný Shakespeare
zhltnutý za 120 minút, účinkujú: členovia
zredukovanej shakespearovskej spoloč-
nosti, Divadlo Heineken Tower Stage, Pri-
binova 25
� 19.30 - Bluesový pondelok, predvia-
nočný koncert, účinkujú: J. Turtev, J. Litec-
ký-Šveda, Veteráni zo Salon Doré, Karlo-
veské centrum kultúry - Kamel klub Mole-
cova ulica, vstup voľný

UTOROK 23. decembra
�16.00 - ĽH bratov Kuštárovcov, Socha
P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo ná-
mestie

STREDA 24. decembra
�24.00 - Polnočné sväté omše
� 24.00 - Sv. omša v Kostole Svätého
kríža, Podunajské Biskupice, celebrant
Vdp.ThLic Daniel Dian, šéfredaktor časopi-
su Duchovný pastier, Podunajské Biskupice

ŠTVRTOK 25. decembra
� 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slo-
venské, Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho 5

PIATOK 26. decembra
�17.00 - Štefanská zábava so skupinou
Saturn, SK BNM, Vajnorská 21
�19.00 - Fontána pre Zuzanu, pôvodný
slovenský muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie

SOBOTA 27. decembra
� 15.00 a 19.00 - Fontána pre Zuzanu,
pôvodný slovenský muzikál, Divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slo-
venské, Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho 5

NEDEĽA 28. decembra
� 10.30 - Dráčik Ohniváčik s kamarát-
mi, účinkuje O. Hoffmannová, DK Dú-
bravka, Saratovská 2/A
� 15.00 a 19.00 - Fontána pre Zuzanu,
pôvodný slovenský muzikál, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slo-
venské, Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho 5

PONDELOK 29. decembra
�10.00 - Ľadová záhrada, tvorivé dopo-
ludnie pre deti, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 a 14.00 - Klub moderných spo-
ločenských hier, turnaj v hraní Osadníkov,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 19.00 - Jááánošííík (po 30 rokoch),
Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5

UTOROK 30. decembra
�10.00 - Ľadová záhrada, tvorivé dopo-
ludnie pre deti, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám,
prázdninové zábavné dopoludnie, M Klub,
Rovniankova 3

� 10.00 a 14.00 - Klub moderných spo-
ločenských hier, turnaj v hraní Osadníkov,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 16.00 - Sv. omša v Kostole Svätého
kríža, celebrant Mons. Ján Formánek,
generálny vikár, Podunajské Biskupice 
�19.00 - Predsilvestrovský koncert, Kon-
certná sieň SF
� 19.00 - Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala, Pacora Trio, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie, Redu-
ta, Palackého 2
�19.00 - Fontána pre Zuzanu, pôvodný
slovenský muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie

STREDA 31. decembra
� 16.00 - Silvestrovský koncert, Sloven-
ská filharmónia, Slovenský filharmonický
zbor Koncertná sieň Slovenskej filharmó-
nie, Reduta, Palackého 2
�17.00 - Fontána pre Zuzanu, pôvodný
slovenský muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Veľké ilúzie, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.30 - Silvester 2008, do tanca hrá sku-
pina : Gin-tonic, moderuje : Jozef Benedik,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�20.00 - Silvester 2008 s pestrým kultúr-
nym programom, SK BNM, Vajnorská 21 
�20.00 - Jazzový Silvester, vystúpi kape-
la Radovana Tarišku s hosťami - koncert +
jam session, Hlava XXII., Bazová 9 

ŠTVRTOK 1. januára
� 19.00 - Novoročný koncert, Slovenská
filharmónia, Slovenský filharmonický zbor
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2

VÝSTAVY
� Jan Saudek: Portréty osobností a iné
fotografie, Galéria Michalský dvor, Mi-
chalská 3, potrvá do 11. januára 2009
� Jacopo Robusti Tintoretto (1518 -
1594) Cristo e ĺ Adultera (Kristus a cudzo-
ložnica) 1546 - 1548, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske nám. 11, potrvá do
10. januára 2009
�Keltská mincovňa v Bratislave, GMB,
Pálffyho palác, Panská 19
�Martin Augustín: 40, výstava grafík,
Galéria Byzant, Ventúrska 9, potrvá do 31.
decembra 2008 
�Matej Krén: Introspektíva, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske nám. 11,
potrvá do 8. marca 2009

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

vyjdú opäť o 4 týždne
15. januára 2009

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.


