
Funkcionári futbalového Slovana v
júli minulého roku avizovali, že v
decembri 2008 sa začne s búraním
Tehelného poľa. December prešiel, je
tu január, ale staručký štadión je stále
bez búracej techniky. O tom, či sa
Tehelné pole bude búrať, alebo ešte
nejaký mesiac vydrží, sme sa zhová-
rali s generálnym riaditeľov klubu
Dušanom TITTELOM.
- Pokračujú prípravné práce ohľadom
projektovej dokumentácie, búracích
povolení a finančného zabezpečenia
celej stavby. Objektívne musím pove-
dať, že nám nepomohla ani celosveto-
vá ekonomická kríza. Nie je teraz
ľahké po všetkých stránkach zabezpe-
čiť taký veľký projekt. Práce však
pokračujú a verím, že v priebehu dvoch
mesiacov by mala byť jasná definitívna
podoba štadiónu a to, ako bude stavba
financovaná. 

Znamená to, že minimálne dva
mesiace zostávate na Tehelnom poli?
- Pokiaľ nie je známy presný termín
búracích práč, nemalo by význam šta-
dión opúšťať. Nasleduje zimná prípra-
va, po nej budeme múdrejší a rozhod-
neme sa, či sa presťahujeme ešte pred
začiatkom jarnej časti, počas nej alebo
až pred novou sezónou. 
Je reálne, že na Tehelnom poli odo-
hráte aj jar?
- Neviem, či reálne, pretože na defini-
tívne rozhodnutie sú ešte dva mesiace.
Ak však odídeme, tak až vtedy, keď sa
naozaj začne búrať. Nemá význam sťa-
hovať sa už v marci a potom čakať do
mája - júna na nejaké búracie povole-
nia. Tu sme doma a ak by sme mali
čakať na nejaké povolenia, bolo by

škoda nevyužiť toto prostredie, v kto-
rom sa cítime najlepšie.
Koľko variantov prichádza v prípa-
de sťahovania do úvahy?
- Len Pasienky. Nielen z pohľadu slo-
venskej Corgoň ligy, ale aj pohárových
zápasov, pretože veríme, že od júla
bude Slovan v pohárovej Európe.
Chceme preto hrať na štadióne, kde
budeme mať najdomáckejšie prostre-
die a ktoré spĺňa medzinárodné krité-
ria. A jediným podobným bratislav-
ským štadiónom sú Pasienky.
Hrozí možnosť, že by sa na Tehel-
nom poli začala aj nová ligová jeseň?
- Verím, že už nie. Ekonomická kríza
síce môže veci skomplikovať, ale pre
Slovan aj divákov by bolo najlepšie,
keby sa so stavbou začalo čo najskôr.
Odloženie o rok by bolo pre klub aj pre
jeho fanúšikov zlou správou.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Plesová sezóna

sa už začala,

na webe máme

zoznam plesov
REDAKCIA
V sobotu 10. januára 2009 sa začala
bratislavská plesová sezóna. V tento
deň boli v Bratislave podľa dostup-
ných informácií hneď tri plesy - Ples
v opere, Ples matičiarov v Devínskej
Novej Vsi a Reprezentačný ples
Gymnázia Matky Alexie.
V zozname bratislavských plesov a
bálov sme už na našej webstránke
www.banoviny.sk zaregistrovali tak-
mer štyri desiatky plesov a bálov, ktoré
budú tento rok v hlavnom meste.
Ak organizujete ples alebo bál a chcete
ho spropagovať, pridajte ho k ďalším
podujatiam do Plesovej sezóny 2009
na www.banoviny.sk. Tento víkend
budú štyri plesy - v piatok 16. januára
Ples Slovenskej technickej univerzity a
v sobotu 17. januára Račištorfský bál,
Reprezentačný ples FTVŠ UK a Novo-
ročný ples Rusínov v Bratislave. (red)

Podnikateľov

vyjde vjazd do

pešej zóny viac
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto zvýšila
pre podnikateľov daň za vjazd a
zotrvanie v historickej časti mesta
na 15 € (451,89 Sk) za deň. Vlani to
bolo 300 Sk (9,96 €). Samospráva
tým chce ešte viac obmedziť vjazd
motorových vozidiel do pešej zóny.
Táto zvýšená sadzba dane sa týka práv-
nických osôb alebo fyzických osôb
oprávnených podnikať, ak preukážu
možnosť parkovania v garáži alebo v
dvornom priestore mimo verejného
priestranstva. Vyššia je aj paušálna
sadzba dane za vjazd a zotrvanie v his-
torickej časti mesta na kalendárny rok.
Kým vlani bola 65 750 Sk (2182,50 €)
tent rok je 3273 € (98 602,40 Sk).
Mestská časť považuje daň za vjazd a
zotrvanie v historickej časti mesta za
nástroj na reguláciu dopravnej premáv-
ky v pešej zóne. Už vlani po zvýšení
sadzieb tejto dane sa znížil v pešej zóne
počet vozidiel, od februára by ich pod-
ľa očakávania staromestskej samosprá-
vy malo byť ešte menej.
Paušálna ročná sadzba dane je totiž
porovnateľná s ročným poplatkom za
nerezervované miesto v podzemnej
Garáži Carlton (3153,42 € / 95 000 Sk
bez DPH) a garáži hotela Park Inn
(3476,07 € / 104 720 Sk bez DPH), do-
konca vyššia ako v Garáži Centrum na
Uršulínskej ulici (2589,13 € / 78 000 Sk
bez DPH) či v Garáži Opera na Jesen-
ského ulici (2249 € / 67 753,37 Sk bez
DPH). (ado)
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STARÉ MESTO
Od posledného dňa minulého roku
platí zákaz používania Starého
mosta pre individuálnu automobilo-
vú dopravu. Magistrát prijal toto
opatrenie na základe výsledkov
posúdenia statickej a dynamickej
únosnosti mostnej konštrukcie. 
Mestská hromadná doprava nie je
obmedzená, autobusy jazdia po Starom
moste naďalej. Počas prvých dní nové-
ho roku si to mnohí vodiči ešte neuve-
domili a napriek zákazu prechádzali
cez most. V tom čase ešte nebolo
výrazne umiestnené dopravné znače-
nie, ktoré by vodičov jasne varovalo. 
Dnes už je situácia iná. Napríklad na

Štúrovej ulici, okrem tabule zákaz
vjazdu a návestnej tabule, na ktorej je
jasne viditeľné zrušenie jazdného
pruhu, upozorňuje vodičov aj oranžová
tabuľa označujúca obchádzku do stre-
du Petržalky. Na križovatke navyše
bráni vjazdu na most z tejto ulice aj
prenosná zábrana. Jasný zákaz vjazdu
je z Vajanského nábrežia aj z Dostojev-
ského radu. Dopravné značky sú
neprehliadnuteľné, semafor na Dosto-
jevského rade, ako aj jazdný pruh, sú
zrušené.
Magistrát odporúča pre motoristov ako
náhradné trasy využiť Nový most a
Most Apollo. V smere do Petržalky
odporúča zo Štúrovej ulice odbočiť

vpravo na Vajanského a Rázusovo
nábrežie a ďalej cez Nový most. Z
Dostojevského radu je najlepšie ísť do
Petržalky cez Landererovu a Košickú
ulicu a cez Most Apollo.
Z Petržalky magistrát odporúča jazdiť
z Jantárovej cesty na Bosákovu a Dol-
nozemskú cestu cez Most Apollo. Z
Černyševského ulice je optimálne ísť
cez železničné priecestie na Einsteino-
vu a cez Most Apollo do centra mesta.
V pondelok 12. januára 2009 bola
doprava na Moste Apollo a Novom
moste mierne zhustená. Naopak menej
áut jazdí po Štúrovej ulici, ktorá býva-
la najmä v pracovné dni dopravné pre-
ťažená. (rob)

Vodiči si zvykajú aj bez Starého mosta
Na Starý most už vchádzajú len autobusy, pre individuálnu dopravu platí zákaz. FOTO - Oto Limpus

Je možné, že Tehelné pole prežije aj jar

Mesto sa proti

rozhodnutiu

ministerstva

odvolalo
BRATISLAVA
Proti rozhodnutiu ministerstva kul-
túry vyhlásiť niektoré časti Starého
mosta za kultúrne pamiatky sa
mesto Bratislava odvolalo a do 15.
decembra 2008 podalo tzv. rozklad.
Podľa našich informácií, rozklad bol
podaný najmä preto, lebo ministerstvo
kultúry nerešpektovalo žiadne pripo-
mienky hlavného mesta, na rozdiel od
ostatných zainteresovaných inštitúcií,
napríklad ministerstva dopravy. Po
tom, ako bude mať mesto stanovisko
ministerstva k rozkladu, bude jasné,
ako bude postupovať ďalej, vrátane
vyhlásenia architektonickej súťaže.
Ministerstvo v novembri rozhodlo, že
pamiatkami by mali byť len niektoré
časti mosta - jeden pilier, mýtne dom-
čeky so schodmi a kamenné oporné
múry. Minimálne musí dôjsť k posunu-
tiu, prípadne presunutiu mýtnych dom-
čekov. Napriek tomu chce mesto vo
svojom úsilí pokračovať tak, aby plá-
novaná električková rýchlodráha do
Petržalky začala po Starom moste pre-
mávať už v roku 2011. (sita, brn)

Telefónne búdky

sú oslobodené

od dane 
BRATISLAVA
Od 1. januára 2009 vstúpili do plat-
nosti všeobecne záväzné nariadenia
mesta a jednotlivých mestských častí
o miestnych daniach so sadzbami
prepočítanými na eurá. V niekto-
rých prípadoch však samosprávy
zmenili sadzby dane.
Ide napríklad o miestnu daň za užíva-
nie verejného priestranstva, kde hlavné
mesto Bratislava a mestská časť Staré
Mesto oslobodili od dane verejné tele-
fónne búdky, ktoré podľa zákona pre-
vádzkuje spoločnosť Slovak Telekom.
Doteraz boli telefónne búdky zdanené
sadzbou 10 Sk (0,33 €) za štvorcový
meter a deň, od januára obe samosprá-
vy sadzby za telefónne búdky zo všeo-
becne záväzných nariadení vypustili.
Naopak zdanené zostávajú telefónne
búdky s reklamou, ktoré v hlavnom
meste prevádzkuje spoločnosť Efektiv
Media, s.r.o. Mestská časť Staré Mesto
pre tento druh telefónnych búdiek
ponechala sadzbu 5 € (150 Sk) za štvor-
cový meter a deň ako v prípade reklam-
ných a propagačných zariadení. Hlavné
mesto doteraz telefónne búdky s re-
klamou nezdaňovalo, od 1. januára
2009 zaviedlo pre ne podstatne nižšiu
sadzbu ako v Starom Meste - 1 € (30
Sk) za štvorcový meter a deň. (brn)
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Obnova vozidiel

MHD pokračuje

aj v tomto roku
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava bude
tento rok pokračovať v obnove vozo-
vého parku. V týchto dňoch by mal
byť známy definitívny víťaz verejnej
medzinárodnej súťaže na dodávku
240 kĺbových autobusov pre brati-
slavskú MHD.
Mestský dopravca ráta s tým, že prvé
autobusy sa dostanú do služieb brati-
slavskej hromadnej dopravy ešte tento
rok. Do úzkeho finále sa dostali spoloč-
nosti Irisbus a Mercedes. 
Po presunutí termínu v minulom roku
sa tento rok začne rekonštrukcia elek-
tričkového tunela pod hradným bra-
lom, a to pravdepodobne už vo februá-
ri. Rekonštrukcia tunela je potrebná
kvôli jeho modernizácii a zlepšeniu
bezpečnosti.
Pokiaľ ide o premávku liniek, novin-
kou sú nové zastávky na linke číslo 32
(Janotova a Baníkova) a zánik linky
133. Linka 180 bude premávať po
upravenej trase Cintorín Petržalka,
Kaukazská, Dargovská, Gogoľova,
Údernícka, ŽST Petržalka, Kopčians-
ka, Bratská, Smolenická, Šintavská,
Holíčska.
Linka číslo 57 bude jazdiť cez ulice
Pribylinská a Staviteľská jednosmerne
len smerom k Stavivám. Odtiaľ pôjdu
spoje okružnou trasou okolo Kalného
jazera k spádovisku, na Zlaté piesky
(konečná električiek) a cez Starú Vaj-
norskú do Jurajovho dvora. (rob)

Výstavba protipovodňovej ochrany 

pokračuje v samotnom centre mesta
STARÉ MESTO
Druhá časť výstavby protipovodňo-
vého múru pokračuje v tomto roku
už v centre mesta. Ide o úsek od
Osobného prístavu Danubius až po
bývalé prístavisko pre Propeler.
Táto časť nábrežia by mala byť
hotová približne v máji.
Podľa informácií z bratislavského
závodu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku dôjde k zbúraniu
pôvodného múrika na nábreží a vybu-
dovaniu nového. Vznikne aj nová pod-
zemná stena, ktorá bude „držať“
nábrežie a zabráni presakovaniu spod-
ných vôd v prípade vysokej hladiny
Dunaja.
Intenzívne búracie práce, ktoré je
napriek mrazom možné vidieť na

nábreží, sú začiatkom novej líniovej
stavby protipovodňovej ochrany. Ide o
odstraňovanie starej stavby a vykopá-
vanie základov pre nový múr. Tie
musia byť podľa vodohospodárskeho
podniku dostatočne hlboké.
Potrebná hĺbka základov protipovod-
ňového múru bude súvisieť aj s tzv.
druhou úrovňou bratislavského nábre-
žia, ktorá má byť pod ním. Ide o pro-
jekt pešej zóny hlavného mesta na
úseku od Starého mosta po Nový most.
Snahou vodohospodárov je, aby nový
múr na tomto úseku bol dokončený v
máji, keď sa začína nová sezóna.
Výstavba sa už začala, ale zatiaľ bez
betonárskych prác. Samotné mrazy
však betónovaniu v podzemí aj tak
neprekážajú.

Určité obmedzenia pri výstavbe proti-
povodňového múru sa budú týkať
napríklad presunu pristávacích pontó-
nov, pretože sa prerábajú aj tzv. úväzis-
ká, teda zariadenia na uväzovanie lán,
ktoré držia pontóny a lode. Termín pro-
tipovodňových prác sa sústreďuje
najmä na zimné a jarné mesiace, keď je
útlm lodnej dopravy.
Celá dĺžka výstavby protipovodňovej
línie na bratislavskej strane má približ-
ne jeden kilometer a siaha od Starého
mosta až po Nový most. Stavba je roz-
delená na tri časti. Prvá, od Starého
mosta po osobné lodné prístavisko, je v
podstate hotová, chýbajú ešte zemné
práce a výsadba. Každá z troch častí
meria približne tristo metrov. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Predajňa lístkov

na Obchodnej

nevyhovovala
STARÉ MESTO
Mnohí bratislavskí cestujúci vyja-
drujú ľútosť nad zatvorením pre-
dajne Dopravného podniku Brati-
slava, a.s., na Obchodnej ulici. Do-
pravca zrušil predajňu cestovných
lístkov na Obchodnej ulici hneď po
znovuotvorení veľkej predajne v
podchode na Hodžovom námestí.
Dôvody likvidácie predajne na Ob-
chodnej ulici sú podľa predstaviteľov
DPB technické a organizačné. Hlav-
ným dôvodom je však sprístupnenie
predajného miesta s omnoho vyšším
komfortom nielen pre občanov, ale aj
pre zamestnancov, ktorí napríklad na
Obchodnej nemali ani toalety. 
V predajni v podchode na Hodžovom
námestí, vzdialenej len 200 metrov
od Obchodnej ulice, majú cestujúci k
dispozícii všetky potrebné služby.
Dopravca navyše predĺžil otvárací čas
vo všetkých jedenástich predajniach
na území mesta, ktorý sa väčšinou
končí okolo 18.00 h. Predajne majú
byť otvorené aj počas obedňajšej pre-
stávky. 
Nával a dlhší rad v podchode pod ná-
mestím začiatkom roka odôvodňuje
dopravca tým, že v januári je najväčší
záujem cestujúcich o kupovanie pred-
platných lístkov. Mnohí cestujúci si už
od polovice decembra kvôli sviatkom
nekupujú lístky, no a začiatkom januára
sa to odzrkadlí vo vysokom záujme o
návštevu predajní DPB.
Minulý rok zaznela na pôde mestské-
ho parlamentu výzva, aby dopravca
zriadil ďalšiu vlastnú predajňu v Petr-
žalke. Využitie jednej predajne pova-
žuje však DPB za dostatočné a prime-
rané. (rob) 

Električenky sa

budú predávať

aj cez internet
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava už
vlani rozšíril možnosti kúpy cestov-
ných lístkov bezhotovostným spô-
sobom.
Okrem pilotného projektu platenia ces-
tovného lístka pomocou SMS, ktorý sa
začal 17. novembra 2008 a skúšobne
potrvá do 28. februára 2009, pripravu-
je DPB aj internetový predaj predplat-
ných cestovných lístkov. Projekt by sa
mal skúšobne odštartovať 21. januára
2009.
Zakúpiť sa budú dať všetky typy pred-
platných cestovných lístkov okrem
toho s príplatkom na Bratislavskú inte-
grovanú dopravu. Podmienkou je vlast-
níctvo bezkontaktnej čipovej karty
registrovanej v DPB. Platbu za cestov-
ný lístok bude možné vykonať pomo-
cou systémov pre elektronické platby
SporoPay (Slovenská sporiteľňa),
TatraPay (Tatra banka), ePlatba (VÚB)
a tiež bankovým prevodom na účet cez
internet banking. (brn)

BRATISLAVA
Deklarované nezvyšovanie cestovné-
ho v MHD od roku 2009 má svoje
slabé miesta. Sú nimi jednorazové
cestovné lístky. Tí cestujúci, ktorým
doteraz stačili 10-minútový a 30-
minútový lístok, si priplatia.
Dopravca totiž od roku 2009 zrušil
obidva lístky. Nahradil ich neprestup-
nými 15-minútovým a 60-minútovým
lístkom. „To, že sa ruší 30-minútový
lístok sa ešte dá pochopiť, ale prečo sa
z 10-minútového, pardón - 15-minúto-
vého stal neprestupný lístok, už vôbec
nie,“ napísal nám Rastislav Mikuláš z
Petržalky. 
Podľa neho jedna z posledných refo-
riem liniek hovorila o tom, že niektoré
sú hlavné a iné linky majú cestujúcich
k tým hlavným prepraviť. Ako príklad
uvádza linku číslo 99 v Petržalke. „Do
predvčera som takýto prestup a presun
z Petržalky do mesta stíhal na 10-

minútový lístok, teraz si na to budem
musieť kupovať hodinový!“ 
Čitateľ tvrdí, že celá zmena spôsobí
neprehľadnosť systému a jej cieľom je
zvýšenie cestovného. Logika vraj zase
raz zostala mimo. „A to už ani nehovo-
rím o 70-minútovom SMS lístku
(prečo nemôže byť 60-minútový pre
jednotnosť?) a taktiež 90-minútovom
lístku pre nočný doplatok, čo je vlastne
to isté ako 60-minútový - ale to iba
zneprehľadňuje systém,“ napísal nám
R. Mikuláš.
Podľa stanoviska z Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., má cestovný lístok
na krátku cestu - neprestupný 15-minú-
tový a celosieťový prestupný 60-minú-
tový logiku a používa sa vo väčšine
okolitých veľkomiest. Filozofiou mest-
ského dopravcu bude vraj aj v budúc-
nosti ešte väčšie zvýhodňovanie cestu-
júcich s predplatnou čipovou kartou. 
Dopravca tvrdí, že v mnohých mestách

je dokonca lístok na krátku jazdu limi-
tovaný na obmedzený počet zastávok.
V hlavnom meste je podľa neho 15
minút veľkorysé riešenie. 
K 70-minútovému SMS lístku doprav-
ca uvádza, že ide o férový prístup k
cestujúcemu. Podľa neho 0,7 eura (21
Sk) je za 60 minút cesty a 0,8 eura za
70 minút. SMS lístok má vraj veľký
úspech a jeho predajnosť sa podľa pod-
niku denne blíži k číslu 5000. 
Dopravca pripomína, že tento rok bude
v meste viac ako 140 nových vozidiel, s
pripočítaním doterajších to už bude
pomaly 180 od nástupu nového manaž-
mentu. „Zmeny tarify nám reálne prine-
sú 2- až 3-percentný nárast tržieb, čo je
pri nákladoch 100 miliónov eur úplne
marginálne. Jednoznačne vieme dekla-
rovať, že hlavnou motiváciou bolo
zjednodušenie tarifného systému,“ uvá-
dza Dopravný podnik Bratislava, a.s., k
sťažnosti nášho čitateľa. (rob)

Cestujúcim najviac prekáža zrušenie

desaťminútového prestupného lístka

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

Cafe Grande
Hlavné námestie 3, Bratislava

domáce štrúdle, krémeše, veterníky,
gaštanové rezy, sendviče, toasty,

káva, horúca čokoláda, varené víno, čaj, grog



Priznanie dane

z nehnuteľnosti 

do 2. februára
BRATISLAVA
Aj tento rok sú Bratislavčania povin-
ní podať daňové priznanie z nehnu-
teľnosti. Podľa zákona sú povinní
urobiť tak do 31. januára príslušné-
ho roka, tento rok sa lehota predlžu-
je do 2. februára 2009.
Daňová povinnosť vzniká najmä tým
občanom, ktorí minulý rok získali neja-
kú nehnuteľnosť a v prípade, že daňov-
ník doteraz nepodal daňové priznanie z
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane
vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti 1.
januára bežného zdaňovacieho obdo-
bia, vzniká daňová povinnosť týmto
dňom. 
V zdaňovacom období roku 2009 po-
dávajú daňové priznanie daňovníci v
prípade, ak nastali zmeny, na základe
ktorých sú daňové priznanie povinný
urobiť. Zmenou nie je prechod na euro,
zmena sadzieb dane, hodnoty pôdy
alebo pozemku, oslobodenia od dane z
nehnuteľností, alebo zníženia dane z
nehnuteľností. Za zmenu sa tiež nepo-
važuje iná veková hranica občanov a
uplynutie lehôt na oslobodenie od dane
z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4
zákona.
Ak uplynie päťročná lehota na oslobo-
denie od dane u prvých vlastníkov
bytov - daňové priznanie na rok 2009
sa nepodáva. Ale len v prípade, ak už
podali daňové priznanie a v daňovom
priznaní požiadali o oslobodenie od
dane. Päťročná lehota na oslobodenie
od dane z bytov sa skončila 31.
decembra 2008 u tých prvých vlastní-
kov bytov, ktorí nadobudli byt v roku
2003, v roku 2004 podali daňové pri-
znanie k dani z nehnuteľností a päťroč-
ná lehota na oslobodenie od dane im
plynula v období rokov 2004-2008.
Hlavné mesto v decembri stanovilo
sadzby dane v eurách. Ročná sadzba
dane z bytov a nebytových priestorov
na území mestských častí Rusovce,
Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín,
Záhorská Bystrica, Lamač je 0,30 € (9
Sk) za štvorcový meter podlahovej plo-
chy bytu a 0,60 € (18 Sk) za štvorcový
meter nebytového priestoru.
Na území mestských častí Nové
Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova
Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves,
Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
je sadzba 0,33 € (10 Sk) za štvorcový
meter podlahovej plochy bytu a 0,66 €
(20 Sk) za štvorcový meter nebytového
priestoru.
Na území mestskej časti Staré Mesto je
je sadzba dane z nehnuteľnosti 0,40 €
(12 Sk) za štvorcový meter podlahovej
plochy bytu a 0,80 € (24 Sk) za štvor-
cový meter nebytového priestoru.
V súčasnosti má oddelenie miestnych
daní a poplatkov na Bazovej ulici 6
úradné hodiny v pondelok a stredu od
8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 17.00 h.
Pokladňa a podateľňa sú otvorené
každý deň. Tlačivá daňových priznaní
k dani z nehnuteľností sú aj na web-
stránke hlavného mesta. (rob)
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RUŽINOV
Na Bazovej ulici, na mieste bývalé-
ho mestského pozemku, má v
budúcností vyrásť nová polyfunk-
čná budova. V súčasnosti je v tomto
priestore medzi Bazovou ulicou a
Kulíškovou ulicou zberný dvor a
záchytné parkovisko mestskej
odťahovej služby.
Bytový dom má mať osem nadzem-
ných podlaží, pričom parter sa bude
využívať na obchodné priestory a služ-
by. Na ďalších poschodiach budú byty,
ôsme podlažie je ustúpené a menšie
oproti klasických podlažiam. V dome
budú byty od dvojizbových až po štvo-
rizbové.
Administratívna budova má mať štyri
podlažia, komunikačné jadro, ktoré
pokračuje k parkovaniu na prvé pod-

zemné podlažie. Parter sčasti zaberá
vyústenie obslužnej komunikácie,
ďalej vstup na vrchné podlažia,
obchodný priestor a vstup do vedľajšej
budovy. 
Z pohľadu chodca podjazd umožňuje
optický kontakt s bytovým domom a
tvorí určitú vstupnú bránu na poze-
mok a k ostatným prevádzkam, ktoré
budú v bytovom dome. Na ďalších
podlažiach budú administratívne
priestory, väčšina z nich je situova-
ných do Bazovej ulice. 
Štvrté podlažie administratívnej budo-
vy je ustúpené tak, aby netienilo priľa-
hlým domom. Exteriéry majú byť po
dokončení stavby zrekultivované,
investor vysadí novú zeleň vrátane
trávnika. 
Vstup na pozemok bude z južnej stra-

ny cez Kulíškovu ulicu a zo severnej
strany cez Bazovú. Za novou obsluž-
nou komunikáciou, ktorá umožní
vstup do domu, bude oddychová časť
so zeleňou, ktorá má slúžiť ako hluko-
vý a optický filter od Karadžičovej
ulice. 
Obslužná komunikácia bude ústiť do
Bazovej ulice podjazdom pod admi-
nistratívnou budovou. Vjazd do pod-
zemných garáží bude z Kulíškovej
ulice. V rámci zámeru má vzniknúť
vonkajšie parkovisko pre 52 osob-
ných áut a podzemná garáž s kapaci-
tou 227 miest.
Investorom je spoločnosť Gefamin,
s.r.o., ktorú zastupuje Tebodin Slova-
kia, s.r.o. So začiatkom výstavby sa
ráta v polovici roka 2009, s termínom
dokončenia v máji 2011. (brn)

Na Bazovej bude polyfunkčný dom

M. Lapšanský: Filharmónia pomohla 

sprofesionalizovať náš hudobný život
HUDBA
Slovenská filharmónia sa počas svo-
jej dlhoročnej existencie stala hudob-
ným fenoménom nielen v bratislav-
skej lokalite, ale aj v medzinárodnom
meradle. Tento rok vstupuje do jubi-
lejného 60. ročníka. O tom, aký bude,
sme sa porozprávali s generálnym
riaditeľom Slovenskej filharmónie
prof. MARIÁNOM LAPŠAN-
SKÝM.

~     ~     ~
Čo znamenala v minulosti a čo zna-
mená dnes pre Bratislavčanov Slo-
venská filharmónia.
- Jej založenie znamenalo veľký krok k
profesionalizácii slovenského a osobit-
ne bratislavského hudobného života.
Filharmónia od začiatku svojej existen-
cie vytvorila motivujúci priestor na
vznik novej tvorby. Premiérovala prak-
ticky všetky nové slovenské diela vrá-
tane takých skladateľských osobností
ako E. Suchoň, Ľ. Rajter a ďalší. Exis-
tencia veľkého symfonického profesio-
nálneho telesa významne ovplyvnila
rozvoj slovenského symfonizmu.
Zároveň vznikla potreba intenzívnejšie
rozvíjať profesionálne umelecké škol-
stvo. Slovenská filharmónia a jej kon-
certné cykly slúžili ako platforma na
prezentáciu najlepších slovenských i
zahraničných interpretov - dirigentov,
inštrumentalistov, spevákov a v tomto
duchu podnietila veľký rozmach inter-
pretačného umenia. Pomerne rýchlo sa
zaradila medzi vedúce orchestre stred-
nej Európy a toto postavenie si zacho-
váva dodnes.
Aký je váš osobný vzťah k Sloven-
skej filharmónii, aké sú vaše ďalšie
vízie jej napredovania?
- Filharmónia stála na začiatku kariéry
mnohých umelcov - zahraničných a,
samozrejme, aj domácich, vrátane mňa.
Po Štátnej filharmónii Košice to bola
práve Slovenská filharmónia, ktorá mi
dala veľkú koncertnú príležitosť a zna-
menala výrazný posun v mojej kariére.
Vo viacerých krajinách, kde koncertu-
jem dodnes, som sa predstavil prvýkrát
práve s filharmóniou. Preto môžem
skonštatovať, že bez jej pôsobenia by
zrejme nevyrástla taká silná generácia
inštrumentálnych sólistov - Toperczer,
Varínska, Podhoranský a mnohí ďalší -
ale aj desiatky komorných a orchestrál-
nych interpretov. Mojou snahou je
okrem zvyšovania umeleckej činnosti
telies a zlepšovania podmienok na ich

prácu aj udržať pozitívny vplyv na slo-
venskú hudobnú scénu.
Na aké koncerty sa môžu návštevníci
tešiť v jubilejnej koncertnej sezóne?
- Každý rok je niečím výnimočný.
Hneď pri otvorení sezóny uvedieme
napr. jedno zo základných diel
romantickej nemeckej literatúry -
Nemecké rekviem J. Brahmsa. Po-
dobných titulov symfonicko-vokál-
nych, ale aj koncertných nájdu poslu-
cháči v ponuke veľa. Veľmi ma teší,
že s podporou ministerstva kultúry
sme mohli začať vo svete zatiaľ oje-
dinelý projekt internetových preno-
sov našich koncertov či už on-line -
teda v priamom prenose, alebo na
záznam. Na stránkach www.classicli-
ve.com a na našej stránke www.fil-
harmonia.sk  je sprístupnená väčšina
našich koncertov divákom a poslu-
cháčom na celom svete. Od marca
tohto roku len na Slovensku naše
koncerty navštívilo viac ako 56-tisíc
internetových divákov.
Filharmónia má svoje renomé aj v
zahraničí. Ako ju tam vnímajú a -
naopak - ktoré hosťujúce umelecké
telesá považujete v doterajšej histó-
rii za umelecky najpôsobivejšie?

- Slovenská filharmónia má niektoré
tradičné destinácie ako Japonsko, Špa-
nielsko, Švajčiarsko, Nemecko atď.,
kde už má svoje publikum a kam chodí
pravidelne. Napríklad Japonsko od
svojho prvého zájazdu navštívil
Orchester Slovenskej filharmónie už
deväťkrát a vždy ho tam prijali mimo-
riadne srdečne. V silnej konkurencii
svetových orchestrov navštevujúcich
túto krajinu si zachováva rozhodne
viac než čestnú pozíciu. Svedčí to o
mimoriadnych interpretačných kvali-
tách orchestra, bez ktorých by sa neda-
lo rokovať o ďalších a ďalších hosťo-
vaniach, zvlášť v čase, keď ekonomic-
ká náročnosť takýchto turné neúprosne
rastie. Veľa si sľubujem aj od veľkého
zviditeľňovania súborov a ich kvalít
prostredníctvom internetu. Osvedčila
sa taktika postaviť našich umelcov do
čo najvýhodnejšej medzinárodnej kon-
kurencie, neuzatvárať sa doma. A preto
aj na Bratislavské hudobné slávnosti
pozývame tie najlepšie orchestre, sólis-
tov a dirigentov, akí sa len dajú získať.
Len v tvrdej konkurencii sa kryštalizu-
je kvalita.

Zhovárala sa Dáša Šebanová 
FOTO - archív SF

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

Rekonštrukcia 

objektov trvala 

od 80. rokov 
STARÉ MESTO
Historický objekt na Rudnayovom
námestí pod Dómom svätého Marti-
na sprístupní mestská samospráva v
januári 2009. Obnova objektov číslo
3 a 4 trvá od osemdesiatych rokov.
Zastavená bola v roku 1993.
Dôvodom prerušenia rekonštrukčných
prác boli reštitučné nároky cirkvi, po
skončení súdneho sporu v roku 2002
vydali časť objektu na Rudnayovom
námestí 3 novému vlastníkovi. Druhá
časť objektu pod číslo 4 zostala v majet-
ku mesta. Príprava obnovy objektu
patriaceho mestu sa začala v roku 2005.
Po vydaní stavebného povolenia v
januári 2006 bolo nutné riešiť problémy
so statikou domu, robil sa aj archeolo-
gický prieskum. 
Postup výstavby v roku 2006 brzdili sta-
tické problémy, ale aj archeologický
výskum počas zemných a búracích prác
na prízemí objektu, kde sa nachádzajú
zvyšky stredovekých hradieb mesta a
Vydrickej brány. Ide o barokový dvoj-
poschodový nárožný objekt pristavaný
v 18. storočí k hradbovému múru.
Obnova domu na Rudnayovom námes-
tí bola komplexná. Pribudli nové stro-
py, omietky a maľby, ale aj pamiatková
obnova fasády, nové okná a dvere.
Vyriešila sa vnútorná inštalácia vody,
kanalizácia, elektroinštalácia, ústredné
vykurovanie, vetranie a vzduchotech-
nika a prípojka inžinierskych sietí.
Došlo aj k umeleckej a remeselnej
obnove pamiatkových prvkov objektu.
Náklady vrátane projektov, zabudova-
ného interiéru zasadacej miestnosti K8,
prieskumov a autorského dohľadu sú
35 miliónov korún. (rob)

Výstava návrhov

Staromestskej 

do 31. januára
BRATISLAVA
Od 8. januára 2009 sú verejnosti k
dispozícii návrhy prác rôznych
architektov na urbanistické a archi-
tektonické riešenie Staromestskej
ulice. Občania si ich môžu pozrieť v
Primaciálnom paláci do 31. januára.
Výstava je otvorená denne od 14.00 do
19.00 h. Návrhy vzišli z minuloročné-
ho workshopu a niektoré nové pohľady
na riešenie Staromestskej ulice prinies-
li aj Bratislavské noviny.
Hlavný architekt mesta Štefan Šlachta
upozornil, že cieľom workshopu nebo-
lo nájsť konečné riešenie a žiadny z
prezentovaných návrhov nie je defini-
tívny. „Pristúpili sme k druhému
kroku, keď sa k tejto problematike
bude vyjadrovať verejnosť,“ uviedol Š.
Šlachta. 
Občania môžu svoje postrehy, pripo-
mienky či námety vyjadriť na interne-
tovej stránke www.bratislava.sk, alebo
napísať priamo do pripomienkovej
knihy na výstave. Na záver je k výsta-
ve plánovaná diskusia. (brn, rob)

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Chodci si musia

dávať pozor aj

na chodníku
LIST ČITATELA
Denne prechádzam po železničnom
priecestí s dvoma koľajami pri kri-
žovatke Jarošova-Račianska. Najmä
vodiči by vedeli o jamách na tomto
priecestí rozprávať. 
No nielen oni. Vozidlá, aby sa vyhli
jamám, zachádzajú až na chodník, čím
zase ohrozujú chodcov. Pritom koľaj
bližšie k Račianskej ulici je pred prie-
cestím a za ním odrezaná, pretože to
bola vlečka do dnes už zbúraného
mlynu. Zlepšeniu situácie by pomohlo
odstrániť zbytočnú koľaj na značne
rozbitom priecestí. 
Zaujímalo by ma, kto je za túto časť
železničného priecestia zodpovedný?
Kto by ho mal odstrániť, aby tam autá
nemuseli byť poškodzované a chodci
nemuseli byť opatrní ešte aj na chodní-
ku? Dalibor Pavolka, Bratislava 

Čo tak vymeniť 

Prístavný most

za Most Apollo?
LIST ČITATEĽA
Navrhujem zmeniť trasu MHD z
Prístavného mosta - na Most Apollo
a cez Plynárensku ulicu. Výhody
zmeny sú napríklad šetrenie času. 
Hlavne v čase rannej špičky je čas
potrebný na výjazd na Prístavný
most od Ekonomickej univerzity
podstatne dlhší než prejazd cez Most
Apollo. Zdržanie v zápche čakajúc
na výjazd na Prístavný most je 5
minút. Zápchy sú aj na Moste Apol-
lo, ale zdržanie je kratšie, autá sa
viac-menej plynule posúvajú, aj keď
pomaly.
Druhý dôvod - ušetrí sa na palive.
Výjazd na Prístavný most má výrazný
sklon a všetky autobusy sa každých pár
metrov rozbiehajú vždy znova a znova
do kopca, čo značne zvyšuje spotrebu
paliva. Cez Most Apollo je doprava aj
v zápche viac-menej plynulá, väčšinou
len spomalená.
Z oblasti Plynárenskej ulice sa po
dokončení ďalších etáp výstavby Apol-
lo Business Centier stáva jedno z naj-
väčších centier zamestnanosti v Brati-
slave na takej malej ploche. Navrhova-
né presmerovanie liniek by výrazne
zlepšilo obslužnosť tejto lokality z
Petržalky a v opačnom smere z mest-
skej časti Nové Mesto.
Navrhované zmeny by podľa môjho
názoru nepredĺžili čas cestovania a pri-
tom by sa zvýšila využívanosť týchto
liniek. Juraj Maron, Bratislava

Jeden pracoval,

traja ho z auta

povzbudzovali
LIST ČITATEĽA
Boli sme na prechádzke nad reštau-
ráciou Koliesko, keď sme pri treťom
jazierku začuli strašný hluk. Hovo-
rím, asi pília stromy, veď je pracov-
ný deň...
Čo to však bolo naozaj? Štyria pracov-
níci robili poriadok na chodníku nasle-
dujúcim spôsobom: Jeden išiel po
chodníku, v ruke mal akýsi veľký fén
alebo fúkač - a ním rozfukoval prach
na chodníku do strán - nejakú tú vetvič-
ku musel zdvihnúť rukou, lebo na tu
fén nestačil. Hluk pri tomto spôsobe
„zametania“ bol rovnaký ako pri pílení
stromov - teda 20 metrov pred a za tým
ste si nepočuli slovo, benzín smrdel
tiež doďaleka...
Ostatní traja pracovnici sedeli v bielej
dodávke, pričom auto sa krokom posú-
valo za pracovníkom, ktorý si vykračo-
val po chodníku a mal práve službu s
„giga-fénom“. Po približne 500 metroch
sa totiž striedali, aby sa asi v aute ohria-
li všetci. Smerom hore do doliny sa čata
pohybovala pri jazere približne o 11.00
h, krátko pred odchodom z Lesoparku
asi o 15.00 h sme ich stretli už v opač-
nom smere za Červeným mostom, kde
biela dodávka prekážala pri odchode áut
z parkoviska, no mali asi namierené až
k Vojenskej nemocnici.
Okrem toho, že tento spôsob uprato-
vania chodníka sa mi zdá maximálne
neekologický, tak bol aj dosť zbytoč-
ný, lebo na chodníkoch nebolo ani
lístie, ani nejako veľa prachu (mierne
mrzlo, takže bol tam iba drobný
prach, ktorý však poriadne vírili do
ovzdušia). 
Upratovacej čate pritom vôbec nepre-
kážalo, že napríklad na ceste na Kačín
a aj na iných vyasfaltovaných cestič-
kách bolo po decembrových vetroch
napadaných plno vetiev zo stromov,
ktoré však nikto ešte neodpratal a pre-
kážali cyklistom aj chodcom.
Naozaj by sa v oddychovej zóne mali na
chodníkoch radšej použiť obyčajné prú-
tené alebo iné metly, a možno by to
nemuselo byť ani v opisovanom režime
- traja oddychujú a jeden pracuje....

Eva Zimová, Bratislava

Reštaurácia L´Olive je drahá a pustá
Prvý päťhviezdičkový hotel v meste -
hotel Arkadia - síce otvorili pred vyše
poldruha rokom, jeho reštauráciu
L´Olive sme však navštívili až začiat-
kom tohto roka. Hotel sa nachádza v
pešej zóne na Františkánskej ulici,
reštaurácia je v zadnej časti hotela.
Ako sme sa presvedčili, dostať sa do
L´Olive môže byť niekedy problém - nie
je totiž otvorená po celý deň. Obedovať
je tu možné od 12.00 do 15.00 h, večerať
od 18.00 do 23.00 h. Vstup do hotela je
bezbariérový, interiér ako aj celý dom
bol zrekonštruovaný s rešpektom a
noblesou, pôvodne otvorené nádvorie
objektu s renesančnými arkádami je pre-
sklené efektnou vitrážou.
Samotnú reštauráciu tvorí jedna dlhá
úzka miestnosť bez okien. Interiér je
farebne ladený do bielej a krémovej, čo
v kombinácii s vhodnou ilumináciou
nahrádza aj cez deň prirodzené svetlo.
Na stenách a klenbovom strope sú
namaľované ornamenty, zadná stena je
zrejme z pôvodného kameňa, útulnosť
interiéru zvýrazňuje koberec, ktorý je
po celej ploche reštaurácie.
Reštaurácia L´Olive ponúka stredomor-
skú a medzinárodnú kuchyňu, originál-
nym spôsobom vyriešili ponuku denné-
ho obedové menu (19,58 € / 590,- Sk).
Business lunch je trojchodový (predjed-
lo/polievka, hlavné jedlo, dezert) a
každý deň je tématicky iný. Od pondel-
ka do piatku ponúkajú Dotyk stredomo-
ria, Národnú ruletu Francúzska, Mladú

slovenskú kuchyňu, Vegetariánske kreá-
cie a Výber z morí a riek. 
Pri našom hodnotení sme napokon
vyberali zo stáleho menu. Z predjedál
sme si dali Gratinované mušle svätého
Jakuba s mrkvovou penou, podávané s
filetami pomaranča na masle (14,94 € /
450 Sk), Opečené marínované kačacie
prsia s klíčkami shiso a penou z kozieho
syra a uhorkovým kokteilom (12,95 € /
390 Sk) a Husacie foie gras podávané s
pyré z maxifazulí, malinovou omáčkou
a pistáciami (16,27 € / 490 Sk). 
Z dvoch ponúkaných polievok sme
ochutnali obe - Vývar z holuba so zele-
ninovým julien a žeruchou (6,31 € / 190
Sk) a Krém z miešaných hríbov s roz-
marínovými krutónmi (6,31 € / 190 Sk).
Ani tu sme nemali žiadnu výhradu.
Z hlavných jedál sme si vybrali Maslo-
vú rybu s pomaly pečenými plátkami
cukety, rajčinovou maslovou omáčkou a
turnirovanými šafránovými zemiakmi
(29,54 € / 890 Sk), Jahňacie kotlety s
grilovanou zeleninou, grilovanými kré-
movými šampiónmi, tymiánovými pe-
čenými zemiakmi La Ratte a pestom z
rukoly (26,22 € / 790 Sk), Prsia z holu-
ba z oblasti Breton, podávané s grilova-
nou foie gras, baby šparglou, zapekaný-
mi rozmarinovými zemiakmi so syrom
Cantal entre deux a omáčkou z medové-
ho octu (22,90 € / 690 Sk) a Srnčí chrbát

na kuriatkach podávaný s konfitovanou
šalotkou, zemiakovými šúlancami a
omáčkou z vybraných bylín (29,54 € /
890 Sk).
Na záver sme neodolali dezertom -
Chrumkavým lasagne s lesným ovocím
a crème pâtissère (9,63 € / 290 Sk) a Par-
fait z lesného ovocia a jogurtu s omáč-
kou z passion fruit (9,63 € / 290 Sk). 
Všetky predjedlá, polievky a hlavné jed-
lá boli nielen efektne naaranžované, ale
aj aj veľmi chutné. Ocenili sme origina-
litu šéfkuchára pri tvorbe menu, napriek
pomerne skromnej ponuke jedál sme
totiž nemali problém vybrať si a boli
sme s výberom spokojní.
Personál bol pozorný, trochu mätúco na
nás pôsobilo, že sa čašníci pri našom
stole striedali. Možno preto, že sme boli
v reštaurácii jediní.
Určite každého, kto číta tieto riadky,
zaujali ceny uvádzaných jedál. Ohromi-
li veru aj nás, na bratislavské pomery sú
skutočne neprimerane vysoké. Dovolí-
me si dokonca konštatovať, že sú v Bra-
tislave najvyššie. Možno aj preto nie je
pri návšteve reštaurácie L´Olive potreb-
né rezervovať si stôl. Vždy je tu totiž
dosť voľného miesta. Porovnateľnú
kvalitu totiž v tomto meste dostať aj za
podstatne nižšie ceny.
Naše hodnotenie: �����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Aj drobné sú normálnymi peniazmi
Keď dostanete toto číslo našich
novín, bude už prakticky koniec
možností platenia korunou v obcho-
de a v službách. Od soboty sa defini-
tívne začína éra eura.
Takže: vitaj euro - zbohom koruna.
Duálny obeh, ktorého sa mnohí tak
obávali, je úspešne za nami. Na poču-
dovanie, nebola som svedkom žiad-
nych väčších rozruchov. Naopak, brati-
slavskí spotrebitelia boli nezvyčajne
ústretoví. Žiadne hádky v radoch pri
pokladnici, žiadne nadávky na adresu
pokladníkov. Jednoducho: Pohoda.
Veď sa aj prominenti patrične potľapká-
vali po pleciach, akí sme úžasní - teda
hlavne oni. Normálni spotrebitelia sa
radšej venovali silvestrovskej zábave.
V tom všeobecnom chválenkárstve tak-
mer zanikli náznaky budúcich problé-
mov.
Napríklad pri ankete v nákupnom stre-
disku na východe Slovenska sa niekoľ-
ko ľudí vytešovalo, aké sú ceny fantas-
ticky nízke. A mňa zamrazilo. 
Prečo? Pretože deň predtým som bola v
diskontnej predajni vo Viedni svedkom
nákupu rôznych zbytočností za pár
„šupov“, ktoré pri pokladnici dali

konečnú sumu 52 eur. Dotyčná dvojica
s dvoma deťmi, ktorá dovtedy blaho-
sklonne tolerovala plnenie košíka, sa
zrazu začala hádať, čo všetko nepotre-
buje - a k zdeseniu pokladníčky vykla-
dať viac ako polovicu nákupu.
Prečo to píšem? Ruku na srdci. Nie
každý je dôverne oboznámený s
rýchlopočítaním, a tak mu môže ujsť
skutočnosť, že napríklad k dôchodku
300 eur je takýchto 50 eur vysoká
suma. A pretože Slováci sa neradi
strápňujú, zbytočný tovar pravdepo-
dobne nevyhodia.
A potom môže nasledovať poznatok,
taktiež z ankety - ale zo západného Slo-
venska - kde niekoľko spotrebiteliek
nahnevane vykrikuje, že za tak málo
peňazí, čo dostali, bude bieda a hlad.
Pravdupovediac, obe reakcie, či už z
východu, alebo zo západu, sú dosť
nebezpečné, ak sa spotrebitelia včas
nespamätajú. Naše začlenenie do euro-
zóny je síce fajn a predovšetkým mlá-
deži a ľuďom s vyšším vzdelaním uľah-
čí život. Naša kampaň na zavedenie

eura by však mala práve teraz nabrať na
obrátkach. 
Fakt, že všetky kontrolné organizácie sa
sústreďujú iba na kontrolu cien, je
zásadnou chybou. Je absolútne potreb-
né vysvetľovať ľuďom, ako zaobchá-
dzať s novou menou. Po slovensky
povedané: Naučiť ich napríklad „obál-
kovej“ metóde. Aby si peniaze rozdeli-
li - a v polovici mesiaca neplakali nad
prázdnou peňaženkou a nevyplatenými
účtami za bývanie a energie.
Medzi nami povedané - ani v Slovinsku
neboli problémy s eurom hneď po
zavedení, ale až po nejakých týždňoch
či mesiacoch. 
Dosť už kuvikania. Náš národ ,našťas-
tie, nie je negramotný, a preto dúfam,
že moje zlé očakávania sa nenaplnia.
Nakoniec ešte praktické rady: Neberte
si zbytočné pôžičky - všetky musíte
splatiť. Nerozmieňajte papierové ban-
kovky na malé nákupy - dajte si tú
námahu, aby ste sa zbavovali mincí.
Naučte sa dávať tzv. sprepitné v prime-
ranej hodnote - veď už 40 centov je
bývalých 12 korún. A celkove prehod-
noťte svoj vzťah k drobným.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

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

€
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JOZEF SVOBODA (1956 - 2004)
Jozef Svoboda bol typickým príkla-
dom bývalého aktívneho športovca,
ktorý sa dal na krivé chodníčky. Ako
zápasnícky šampión sa dobre poznal
s Jozefom Surovčíkom a ďalšími. Na
rozdiel od nich však športu zostal
verný, aj keď už začal byť považova-
ný za typického predstaviteľa tak-
zvaných bielych golierov podsvetia. 
Do októbra 2002 bol predsedom Slo-
venského zápasníckeho zväzu. Po
abdikácii v tomto športe ďalej pôsobil
vo funkcii viceprezidenta Európskeho
výboru zápasenia. V apríli 2004 na 25.
valnom zhromaždení Slovenského
olympijského výboru ocenili jeho
prácu v zápasníckom hnutí bronzový-
mi kruhmi SOV.
Jozef Svoboda sa okrem zápasenia
aktívne zapájal aj do futbalového hnu-
tia. Do januára 2004 figuroval v Dozor-
nej rade Športového klubu Slovan Bra-
tislava a bol aj členom výkonného
výboru. Tento klub aj finančne dotoval
a bol jeho vášnivým fanúšikom.
Ako bývalý reprezentant v zápasení
ostal členom zápasníckeho klubu a istý
čas chodieval denne do posilňovne
vládneho hotela Forum, pod ktorým
vlastnil časť pozemku.

AKO SA TO ZAČALO
Svoboda so svojou prvou manželkou
emigroval v 80. rokoch zo socialistic-
kého Československa do Švédska.
Údajne tam nezačal najlepšie, lebo sa
dostal do väzenia za pašovanie drog.
Úspešnejší bol pri podnikaní v reštau-
račných službách a po návrate z emi-
grácie sa vrhol na kasína. Začal v hote-
li Forum, neskôr mu patrila aj známa
bratislavská kaviareň Alžbetka. 
Jeho aktivity a kontakty boli veľmi
široké najmä v oblasti hazardných hier,
ale pôsobil aj v iných spoločnostiach.
Hoci sa často pohyboval na hranici
zákona, polícia sa k žiadnemu obvine-
niu nedopracovala. Podľa exministra
spravodlivosti Daniela Lipšica však
figuroval vo viacerých súdnych kau-
zách. Nepochybne mu pri ich zvládaní

pomáhali bohaté kontakty v politike a
zrejme aj na polícii.

DRUHÁ STRANA MINCE
Pod touto spoločensky noblesnou fasá-
dou žil Jozef Svoboda celkom iný
život. Viedol skupinu, ktorú v podsvetí
hlavného mesta považovali za najsil-
nejšiu. Na rozdiel od „sýkoriek“ či
„takáčovcov“ jej aktivity boli o čosi
premyslenejšie a menej násilné.
Možno aj preto mal Svoboda v podsve-
tí rešpekt a uspel aj ako urovnávač spo-
rov medzi znepriatelenými skupinami.
Ochotne sa však priživil aj na obyčaj-
nom výpalnom.
Osem rokov Dzurindovej vlády Svo-
bodovým kšeftom neprialo tak, ako bol
zvyknutý, a postupne sa začal dostávať
do problémov. Podľa informácií SME
Svoboda dokonca zanechal svojej žene
dlhy, čo sama opakovane potvrdila.
Pritom ho svojho času zaraďovali do
tridsiatky miliardárov na Slovensku.
Len Jozefovi Surovčíkovi mal podľa
ich spoločných známych dlhovať 80
miliónov ako províziu za sprostredko-
vanie predaja pozemku pod hotelom
Forum, ktorý Svoboda na Surovčíka
fiktívne prepísal. 
Svoboda sa teda so svojou druhou
manželkou a synom pomaly pripravo-
val na ústup do bezpečia vily vo fran-
cúzskom Nice. To sa mu aj podarilo.

Preto mnohých prekvapilo, že sa po
vražde Jozefa Surovčíka vrátil a začal
svoj majetok vymáhať späť exekúciou.
Do Bratislavy prišiel údajne aj kvôli
svojej svokre, ktorá bývala v dome v
Podunajských Biskupiciach. V posled-
ný deň jeho života mali ísť s manžel-
kou Karin na obed do obľúbeného
Rybárskeho cechu. Ešte predtým zašiel
do stávkovej kancelárie v Podunaj-
ských Biskupiciach, kde si bol
vyzdvihnúť výhru. Tá mu však už šťas-
tie nepriniesla.

POSLEDNÝ ZNÁMY BOSS 
BRATISLAVY ODCHÁDZA
V pondelok 28. júna 2004 krátko pred
pol dvanástou vyšiel Jozef Svoboda zo
stávkovej kancelárie na Podunajskej
ulici 28. Zazvonil mu mobil, ktorý
odpútal jeho pozornosť. Nevšimol si
teda dvoch nemaskovaných mužov,
ktorí k nemu pristúpili odzadu a začali
okamžite paľbu. Padlo celkove 17 rán,
z toho tri do hlavy, ostatné do chrbta.
Jozef Svoboda padá mŕtvy do kaluže
krvi, páchatelia unikajú v tmavej
dodávke. Konštatovanie polície:
„Vražda bola profesionálna, nič nepo-
nechali na náhodu.“

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

FOTO - TASR

OLO začalo zber

vianočných

stromčekov 
STARÉ MESTO
Keďže ešte stále sú v Bratislave
domácnosti, kde majú vianočné
stromčeky, priestory pri kontajne-
roch zostávajú zapratané ihličnatou
spomienkou na Vianoce.
V Bratislave má ich odvoz na starosti
spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu,
a.s., a tá má presne určené dni, kedy ich
zbiera v jednotlivých častiach Bratisla-
vy a odváža ich na spracovanie. 
Staré Mesto prichádza na rad vždy v
pondelok, mestské časti patriace do
druhého bratislavského okresu (Ruži-
nov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa)
každý utorok, mestské časti v treťom
bratislavskom okrese (Nové Mesto,
Rača, Vajnory) v stredu, mestské časti
vo štvrtom bratislavskom okrese (Kar-
lova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska
Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica)
vo štvrtok a mestské časti v piatom bra-
tislavskom okrese (Petržalka, Jarovce,
Rusovce, Čunovo) v piatok.
OLO žiada všetkých obyvateľov, ktorí
sa zbavujú stromčekov, aby ich ukla-
dali ku kontajnerovým statiam (alebo
na zvyčajné priestory) a zbytočne ich
neroznášali po celom okolí. Pracovní-
ci OLO budú zbierať vianočné strom-
čeky až do ich úplnej likvidácie, čo
znamená ešte niekoľko najbližších
týždňov. (mm)

Ples zrušili

pre nezáujem

a málo peňazí
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V sobotu 24. januára 2009 mali mať
v Devínskej Novej Vsi 10. reprezen-
tačný benefičný ples. Desať dní pred
akciou však prišla pre záujemcov
šokujúca správa. Ples nebude!
Ako hlavný dôvod sa uvádza, že medzi
stabilnými návštevníkmi akcie bol
menší záujem, než v minulosti, a navy-
še organizátori nezískali dostatok
finančných prostriedkov. Podľa telefo-
nického zisťovania záujmov sa vraj
organizátori dozvedeli, že by na ples
možno neprišli ani samotní poslanci
miestneho zastupiteľstva. (kah)

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) VII.
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

PETRŽALKA
Na podozrenie zo znečisťovania
jazera Draždiak v Petržalke vypúš-
ťaním odpadových vôd, nás upozor-
nil čitateľ Ján. Podľa neho blízky
hotel vypúšťa odpad už vyše roka a
kompetentné orgány stále nereagu-
jú.
Podľa čitateľa v roku 2007 začala voda
do jazera vytekať z dvoch rúr vedúcich
od hotela priamo k hladine jazera. V
decembri bola podľa neho urobená
nová šachta a trubice čiastočne ukryli
pod trávnikom. „Zrejme je v pláne uro-
biť hlbší výkop k Draždiaku, aby vyte-
kanie vody nebolo viditeľné okom,“
myslí si čitateľ z Petržalky.
Z odboru štátnej vodnej správy Obvod-
ného úradu životného prostredia v Bra-
tislave nás informovali, že podnetom
sa zaoberali a dvakrát ho prešetrovali.
Sťažovateľa informovali, že nejde o
odpadovú vodu. 
„Na opakovaný podnet sme znovu
vykonali vodoochranný dozor už za
účasti regionálneho hygienika a Slo-
venského vodohospodárskeho podniku
pričom sa opätovne konštatovalo, že sa

nejde o odpadovú vodu. Občasný
výtok vody je spôsobený vypúšťaním
čerpanej podzemnej vody pre tepelné
čerpadlá, ktorá sú po odbere časti tepla
opätovne v nezmenenej kvalite vypúš-
ťa prostredníctvom vsakovacieho
zariadenia späť do podzemných vôd,“
píše sa v stanovisku odboru životného
prostredia pre Bratislavské noviny. 
Podľa informácie úradu sa v čase väč-

šieho odberu môže stať, že voda zo
vsakovacieho zariadenia vyviera pri
brehu. Ide však o podzemnú vodu
vypúšťanú bez kvalitatívnych zmien.
Správca hotela podľa úradu urobil v
decembri 2008 úpravy na vsakova-
com zariadení, ktoré by mali zame-
dziť aj spomínanému menšiemu vyte-
kaniu. (rob)

FOTO - archív

Vypúšťaná voda je vraj len podzemná

V Starom Meste

vyzbierali 15 ton

elektroodpadu
STARÉ MESTO
Zberová akcia v Starom Meste,
počas ktorej obyvatelia odovzdávali
elektroodpad, mala úspech.
„Staromešťania odovzdali takmer 100
starých či nefungujúcich televízorov,
54 monitorov, 52 chladničiek, 35 počí-
tačov, 33 práčok a 16 mrazničiek. V
troch etapách sa odviezlo 15 ton elek-
troodpadu, v ktorom nechýbali ani
vysávače, žehličky či rádiá,“ informo-
vala hovorkyňa referátu komunikácie s
verejnosťou Alena Kopřivová.
Starých a nepotrebných vecí sa zbavilo
takmer 200 domácností. „Samospráva
v minulom roku dvakrát umožnila
tunajším obyvateľom naložiť s elektro-
odpadom tak, aby neublížili životnému
prostrediu,“ dodala Alena Kopřivová.
Najväčší záujem o odovzdanie elektro-
odpadu mali obyvatelia ulíc Fraňa
Kráľa, Flöglovej, Lermontovovej, Pali-
sád, Ľubinskej, Javorinskej, Svetlej,
Továrenskej, Mýtnej, Bernolákovej a
Krížnej. (mm)

Riaditeľ Spojenej školy 
na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave

Vás pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 28. januára 
v čase od 1100 do 1715 h
Súčasne oznamuje, že Spojená škola 
otvorí v školskom roku 2009/2010 

triedy 1. ročníkov 
v nasledovných študijných odboroch:

8298 6 odevný dizajn - talentové
skúšky v marci 2009

8283 6 reklamná tvorba - talentové
skúšky v marci 2009

7902 5 81 gymnázium - umelecká
výchova - nenáročné talentové
skúšky v marci 2009

3158 6 styling a marketing - prijí-
macie konanie bez prijímacích
skúšok

Bl ižš ie  informácie nájdete na 

www.dizajngym.sk!

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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BRATISLAVA
Projekt Mestské zásahy je spojenie
nápadov architektov s vôľou inves-
torov finančne podporiť originálne a
zmysluplné návrhy v meste. Autormi
projektu sú architekti Matúš Vallo a
Oliver Sadovský.
Bratislavské noviny budú postupne
uverejňovať návrhy a nápady projektu,
ktoré by mohli zaujať aj obyvateľov
mesta. 
Mestské zásahy vytvárajú priestor, kde
sa stretávajú záujmy mestských úradní-

kov, špičkových odborníkov a obyva-
teľov Bratislavy. Do projektu sa zapo-
jili rôzni autori a architektonické kan-
celárie. Hlavnou myšlienkou projektu
Mestské zásahy je nájsť miesta a situá-
cie v meste, ktoré nefungujú tak, ako
by mali, alebo neposkytujú obyvate-
ľom dostatočný úžitok. 
Sú to miesta, na ktoré každý rezignoval
a nikto v nich nenašiel možnosť profi-
tu. Ide najmä o verejné priestory, na
ktoré sa v poslednom čase veľmi často
zabúda. 

Výsledkom projektu je zapojenie tak-
mer štyroch desiatok architektonic-
kých ateliérov a jednotlivcov, ktorí pri-
niesli spolu 49 architektonických
návrhov. Projekt je výzvou aj pre
mestskú samosprávu a samosprávy
mestských častí.
Výstava návrhov je sprístupnená do
15. marca 2009 v Slovenskej národ-
nej galérii, ktorá je spoluorganizáto-
rom projektu. Generálnym partnerom
projektu je developerská skupina
Grunt. (rob)

Mestské zásahy chcú nielen inšpirovať, 

ale aj motivovať ľudí k lepšiemu mestu

BRATISLAVA
Daňové priznanie pre cestnú daň za
rok 2008 (tzv. vyúčtovacie) je potreb-
né podať do 2. februára 2009, keďže
31. január pripadá na sobotu. Bude
ešte v SKK okrem výnimky - pred-
pokladanej dane na rok 2009 (ria-
dok 52).
Od 1. januára 2009 je účinný zákon č.
465/2008 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v
súvislosti so zavedením meny euro v
SR, v rámci ktorého je zmenený a
doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady v znení neskorších predpisov,
časť daň z motorových vozidiel.
Sadzby dane pre osobné automobily
v Bratislave zostávajú nezmenené:
do 900 m3 vrátane 1760 Sk/58,42 eura
do 1200 m3 vrátane 2310 Sk/76,68 eura
do 1500 m3 vrátane 3190 Sk/105,89 eura
do 2000 m3 vrátane 4070 Sk/135,10 eura

do 3000 m3 vrátane 5170 Sk/171,61 eura
nad 3000 m3 6160 Sk/204,47 eura
Sadzby cestnej dane pre všetky druhy
motorových vozidiel určuje Všeobecne
záväzné nariadenie Bratislavského
samosprávneho kraja č. 13/2006.
Daňovník, ktorého predpokladaná daň
v roku 2009 u jedného správcu dane
presiahne 660 eur a nepresiahne 8292
eur, je povinný platiť štvrťročné pred-
davky na daň na bežné zdaňovacie
obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny
predpokladanej dane. 
Daňovník, ktorého predpokladaná daň
u jedného správcu dane presiahne 8292
eur, je povinný platiť mesačné pred-
davky na daň na bežné zdaňovacie
obdobie, a to vo výške jednej dvanásti-
ny predpokladanej dane. 
Daňovník, ktorého predpokladaná daň
u jedného správcu dane nepresiahne
660 eur, preddavky na daň na zdaňova-
cie obdobie neplatí.
Predpokladaná daň je súčet ročnej

sadzby dane určenej vyšším územným
celkom vo všeobecne záväznom naria-
dení platnom na rok 2009, a to za
každé vozidlo, ktoré je predmetom da-
ne k 1. januáru 2009 u jedného správcu
dane, vrátane vozidla, na ktoré je všeo-
becne záväzným nariadením znížená
daň. Do predpokladanej dane sa neza-
počítava sadzba dane za tie vozidlá,
ktoré sú všeobecne záväzným nariade-
ním oslobodené od dane. 
Predpokladanú daň na rok 2009 uvedie
daňovník v daňovom priznaní za rok
2008 na riadku 52 bez ohľadu na výšku
predpokladanej dane. Sumu tejto dane
uvedie daňovník v eurách.
Cestná daň je priamym daňovým príj-
mom krajskej samosprávy, v Bratislave
je teda príjmom Bratislavského samo-
správneho kraja. Vyberá ju však daňo-
vé riaditeľstvo v príslušných daňových
úradoch. Čísla účtov daňových úradov
zostali nezmenené. Nájdete ich na
www.banoviny.sk (brn)

STARÉ MESTO
Prvým z množstva návrhov v rámci
projektu Mestské zásahy má názov
Svinský kút (Pig Sty) a jeho autormi
sú Radoslav Buzinkay, Andrej
Ferenčík a Jakub Viskupič. Návrh sa
zaoberá schodmi na Kapucínskej
ulici.
Schody na Klariskú ulicu sú frekvento-
vanou pešou trasou a jednou z pomy-
selných brán do historického jadra
mesta. Podľa autorov sú však v dezo-
látnom stave. Ich dimenzia a blízkosť

mestskej knižnice pritom predurčuje
podľa nich toto miesto na jedinečnú
mestskú funkciu. 
„Nezmyselnú podestu vo vrchnej časti
navrhujeme prestavať na pobytové
schody s vedľajšou funkciou exteriéro-
vej letnej čitárne pre mestskú knižnicu
a príležitostného kina,“ mienia autori
návrhu.
Klariská ulica vznikla v 13. storočí
vedľa kláštora cisterciánok. Dolný
roh ulice za palácom uhorskej kráľov-
skej komory sa volal Pieskový kút,

alebo Sandwinkel. Horná časť Klari-
skej pri hradbách mesta, sa nazývala
Svinský kút - možno kvôli nečistote.
Popri hradbách mali prevádzky reme-
selníci. Tie vraj premiestnili zo stredu
mesta kvôli zápachu. Po zbúraní
mestských hradieb bol prechod na
Kapucínsku vyriešený schodmi. Pod-
chod pod Kapucínskou v smere na
Staromestskú bol vybudovaný v roku
1985. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Beef - 
R. Buzinkay, A. Ferenčík, J. Viskupič

Cestnú daň treba zaplatiť do 2. februára

Zo Svinského kúta by mohlo byť aj kino

Navrhovateľ Peter Cvik, Bratislava 
predložil zámer 

Výkup farebných kovov 
a železného šrotu

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 7. 1.
do 28. 1. 2009 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej 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
28. 1. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
13601/17, 24, 66-67 v lokalite na Vajnorskej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Areál je ohraničený zo SZ strany areálom firmy Istrochem
Reality, a.s., a areálom skladov viacerých firiem, z JZ stra-
ny susedí s areálom firmy UNIONTEXT TRADE, s.r.o., JV
časť ohraničuje areál firmy Ľubica a prístupová komuniká-
cia k hodnotenej činnosti.
Účelom navrhovaného zámeru je výkup, zber, zhromažďo-
vanie, triedenie a skladovanie vyzbieraných kovových odpa-
dov a ich následný predaj spracovateľom a vývozcom.
Zberný dvor má slúžiť pre zhromažďovanie ( dočasné ulože-
nie) vyseparovaných zložiek kovových odpadov. Do priesto-
ru zberného dvora budú dovážané odpady, ktoré budú trie-
dené a do ich odvozu uložené vo veľkokapacitných kontaj-
neroch. S odpadmi sa nakladá podľa príslušných predpisov,
za dodržania prevádzkového poriadku zariadenia. Odpa-
dy/suroviny sa ukladajú selektívne. Prísun kovového odpa-
du do zberne je zabezpečený obyvateľmi a drobnými firma-
mi. Pre prevádzkové a sociálne zabezpečenie zberne majú
slúžiť dve Unimo bunky ako kancelária, vrátnica a sociálne
zariadenie pre zamestnancov. Maximálne uložené množ-
stvo je 100 t jednorázovo, 450 t/mesiac, alebo 5 000t/rok.
Zámer je riešený variantne. Variantnosť zámeru spočíva v
rozdielnom usporiadaní manipulačných plôch pre sklado-
vanie kovových odpadov vo vnútri zberného dvora.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: neurčený

Navrhovateľ Opera SL Group, a.s., Bratislava 
predložil zámer 

Obytná zóna Krče - Záhorská
Bystrica - sektory 

a subsektory H1, H21, H22,
H23, H3, E, F4, F2-3-park

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 7. 1.
do 28. 1. 2009 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej 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 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 do 28. 1. 2008.
Miestom realizácie zámeru majú byť pozemky vymedzené
cestou I/2, Tatranskou, Donskou ulicou a Vápenickým
potokom, v lokalite Krče, k. ú. a MČ Bratislava - Záhors-
ká Bystrica, územný obvod Bratislava IV.
Činnosť je umiestnená južne od rodinných domov umiest-
nených okolo Tatranskej ulice, západne od rodinných
domov postavených okolo ulice Donská, severne od ulice
Pri Vápenickom potoku a východne od areálu futbalové-
ho ihriska.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného
súboru, v ktorom má byť poskytnuté kvalitné bývanie v
nadštandardným vybavení s doplnkovými aktivitami,
doplnené parkovými a sadovými úpravami vnútroblokov
a verejných priestorov. Predložený zámer rieši iba sektory
H1, H21, H22, H23, H3, E, F4, F2-3 (časť verejnej zele-
ne - park). 
Sektory E, H1 a H3 sú určené na výstavbu izolovaných a
radových rodinných domov (jednobytových), maximálne
dvojpodlažných s podkrovím a viacbytových malopodlaž-
ných bytových domov, maximálne trojpodlažných s pod-
krovím. V rámci subsektorov a sektorov H21, H22, H23,
F4, F2-3 sa navrhujú nízkopodlažné bytové domy rôznej
výšky 2+1 až 4+1 podlažia. Obytný blok má byť vytvore-
ný štyrmi nárožnými objektmi pôdorysného tvaru písmena
„L“, medzi týmito budovami vzniká poloverejný priestor pre
obyvateľov bloku so sadovými úpravami. Jednotlivé obyt-
né bloky budú mať spoločný suterén využívaný hlavne pre
podzemné parkovanie (586 stojísk v garáži a 72 stojísk
pre návštevníkov). Subsektory F2-3-park tvoria priečny pás
verejnej zelene, ktorý sa ťahá od jestvujúceho futbalového
ihriska smerom k Vápenickému potoku.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: neurčený

Ministerstvo životného prostredia SR 
upustilo od požiadavky vypracovania správy 

o hodnotení navrhovanej činnosti 
Rekonštrukcia Teplárne SLOVNAFT,
ktorej navrhovateľom je Slovnaft, a.s., 

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť
si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné nákla-
dy zhotoviť kópie v dňoch od 7. 1. do 5. 2.
2009 na prízemí Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne
námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) 

� � � � � � �
VEREJNÉ PREROKOVANIE ZÁMERU
Rekonštrukcia Teplárne SLOVNAFT, a.s.,

sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom

dňa 19. 1. 2009 (pondelok) o 1700 h
v miestnosti č. 107, na prvom poschodí

Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1

Ministerstvo životného prostredia SR
zaslalo záverečné stanovisko 

k navrhovanej činnosti 
Hotel Snežienka - rekonštrukcia stavby,
ktorej navrhovateľom je SNOWDROP, s.r.o.,

Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava,
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 7. 1. 2009 do
5. 2. 2009 v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu
na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

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

• Každý byt má terasu alebo loggiu
• Dom skolaudovaný
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk

Peniaze z dane

pôjdu na cesty,

ale nie mestské
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
nemení sadzby dane z motorových
vozidiel. 
V roku 2009 predpokladá kraj príjem z
dane z motorových vozidiel približne
28,2 milióna eur (850 miliónov Sk),
ktoré pôjdu predovšetkým do rekon-
štrukcie a opráv cestnej infraštruktúry v
regióne. Ako však informovala hovor-
kyňa Bratislavského samosprávneho
kraja Miloslava Podmajerská „kraj v
meste nespravuje žiadne cesty, takže
tam ani nemôže investovať. Všetko je v
rukách mesta, mestských častí a niečo aj
Slovenskej správy ciest a Národnej
diaľničnej spoločnosti...“ (db)



STARÉ MESTO
Stavebná uzávera, ktorú nedávno
vyhlásil staromestský miestny úrad
na lokalitu Chalupkova znamená, že
na vymedzenom území je dočasne
zakázaná, alebo obmedzená stavebná
činnosť. 
V zóne Chalupkova má stáť napríklad
rozsiahly projekt Twin City, ktorý deve-
lopuje spoločnosť HB Reavis Group.
Obmedzenia a zákaz sa v rámci staveb-
nej uzávery zóny Chalupkova nevzťa-
hujú na stavby s platným územným roz-
hodnutím a stavebným povolením. Ná-
mietkam účastníkov konania Twin City,
a.s., Bratislava Silvie Szenkovej Sza-
boóvej, Západoslovenská energetika,
a.s., Hrivis holding, s.r.o., Mareka Traj-
tera, ISTER I, s.r.o., a Michaela Draga-
šica, Pressburg Finance Group, s.r.o.,
stavebný úrad nevyhovel.
Podľa informácií zo staromestského
miestneho úradu územný plán zóny je
„vo vysokom štádiu rozpracovanosti“,

hotový je približne na 70 percent. Zatiaľ
nie je známe, kedy sa ním bude miestne
zastupiteľstvo zaoberať. Pokiaľ ide o
stavebnú uzáveru, snahou miestnej
samosprávy je, aby trvala čo najkratšie.
Územie so stavebnou uzáverou je vy-
medzené zo západu Dostojevského ra-
dom, zo severu ulicou Mlynské nivy, z
juhu Landererovou ulicou a z východu
Košickou ulicou. Stavebná uzávera je
navrhnutá do prijatia Územného plánu
zóny Chalupkova, po jeho prijatí bude
zrušená. Môže trvať maximálne 5
rokov. 
Staré Mesto prijalo stavebnú uzáveru
vzhľadom na možné ťažkosti pri budú-
com využívaní územia. Hlavné mesto
so stavebnou uzáverou nesúhlasí kvôli
jej neaktuálnosti. Odvoláva sa pritom na
proces overovania územia na podklade
urbanistických štúdií. 
Stavebný úrad Starého Mesta napriek
tomu uzáveru vyhlásil. Podľa neho sta-
vebné zámery na tomto území nie sú v

súlade s územným plánom hlavného
mesta. Ide najmä o intenzitu zástavby a
dopravnú infraštruktúru. Navrhovaná
intenzita zástavby prekračuje únosnosť
územia najmä dosahom na dopravný
systém. Prevádzka územia podľa Staré-
ho Mesta závisí od priepustnosti do-
pravných uzlov. 
„Priepustnosť je vyčísliteľná a má limit-
né hodnoty. Z týchto limitov sa odvíja
nadzemný objem potenciálnej zástavby
a aj pomer zastúpenia jednotlivých
funkcií v navrhovanej stavebnej štruktú-
re. Tieto ukazovatele v území môže
záväznou formou stanoviť len územný
plán zóny,“ píše v odôvodnení uzávery
stavebný úrad. 
Úrad ďalej uvádza, že vyhlásenie po-
trebného rozšírenia komunikácií v prí-
pade potreby i na úkor súkromných po-
zemkov za verejnoprospešné stavby je
možné len na základe územného plánu
zóny. Urbanistická štúdia v tomto prípa-
de nestačí. (rob)
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KARLOVA VES
Mnohí obyvatelia karloveského
sídliska Dlhé diely nie sú spokojní
so súčasnou organizáciou mestskej
hromadnej dopravy tak, ako ju
zariadil Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s.. Kritika sa týka najmä núte-
ného prestupovania.
Za mnohých Dlhodielčanov sa ozvala
pani Vojkovičová, ktorá upozorňuje na
nemeniacu sa situáciu za celých osem-
násť rokov. „Práve pred osemnástimi
rokmi som sa aj s rodinou presťahova-
la z centra mesta na Dlhé diely. Viete si
vôbec predstaviť, že ešte aj dnes vidím
mladé mamičky v tej istej situácii, ako
som bola ja? V rukách s malým dieťa-
ťom a druhým prváčikom sa ťahajú v
preplnenom duobuse a musia prestupo-
vať na električku, aby sa s nimi dostali
do školy, k lekárovi. Je mi ich úprimne
ľúto,“ píše. 
Mestskému dopravcovi vyčíta, že

nechce vypočuť názory cestujúcich a
odkazuje mu: „Zvážate nás dolu do
Karlovky ako seno z kopaníc. Sme
jediná okrajová časť mesta, ktorá nemá
priame spojenie s centrom,“ píše naša
čitateľka.
Upozorňuje na zrušenie trasy duobusu
až pod Nový most. Neobstojí podľa nej
argument o súbežnej trati s električkou,
pretože tá existuje aj v Rači i v Dúbrav-
ke. Plánované prepojenie Karlovej Vsi
so Starými gruntami nepovažuje za
šťastné riešenie, pretože ako píše,
„centrum mesta, kam cestuje najviac
ľudí, je trošku iným smerom“.
Generálny riaditeľ DPB, a.s., Róbert
Kadnár tvrdí, že pokiaľ ide o autobuso-
vú linku 133, robili na nej niekoľkokrát
dopravné prieskumy. „V spoji reálne
pokračuje k Novému mostu priemerne
približne 40 cestujúcich, čo je pri počte
taktov a dopravnej obsluhe sídliska
zlomok,“ uvádza R. Kadnár. Trvá na

tom, že zachádzanie pod most je nesys-
témové. 
Autobusové linky v Dúbravke a Rači
nekopírujú električkovú trať. Z Dúb-
ravky smerujú cez Harmincovu, resp.
Alexyho do ďalších častí mesta, kde nie
je električka. Nosná kostra dopravy v
Bratislave je tvorená električkovou
dopravou a bude ešte viac preferovaná.
Generálny riaditeľ R. Kadnár sľúbil, že
v priebehu roka nasadia do dopravy
nové dvanásťmetrové nízko podlažné
autobusy s pohonom CNG. „Budeme
sa snažiť nájsť riešenie na spojenie
Dlhých dielov s novým SND a zónou
Pribinova, čo by som z hľadiska do-
pravnej obslužnosti považoval za zmy-
sluplné, pretože táto linka bude využi-
teľná na prestup i z električky na radiá-
le smerom do tejto silno sa rozvíjajúcej
štvrti,“ konštatoval R. Kadnár a súčas-
ne priznal, že obsluha Dlhých dielov
nie je dostatočná. (rob)

Obyvatelia Dlhých dielov: Zvážate nás

dolu do Karlovky ako seno z kopaníc

Stavebnú uzáveru v zóne Chalupkova

zrušia po schválení územného plánu
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Všešportový

areál by mala

oddeliť bariéra
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Poslanci miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Devínska Nová Ves
schválili tzv. akčný plán, ktorý urču-
je programové priority rozvoja obce
na nasledujúce tri roky. Ako povedal
starosta mestskej časti Vladimír
Mráz, investície pôjdu najmä do
športu, kultúry a pre potreby škol-
stva a mládeže.
Pre rozvoj športových aktivít sa
poslanci rozhodli vybudovať všešpor-
tový areál pri Základnej škole Pavla
Horova. V rámci prvej etapy výstav-
by sa vybuduje základné sociálne
zázemie (sprchy, šatne a ďalšie zaria-
denia). Pomerne veľké náklady si
vyžiada aj nevyhnutné riešenie do-
pravnej situácie na tomto mieste a
vybudovanie protihlukovej bariéry,
vzhľadom na to, že areál sa nachádza
v obytnej štvrti. Celý projekt, ktorého
hodnota presahuje 28 miliónov ko-
rún, má byť dokončený do konca vo-
lebného obdobia.
Jednou z hlavných priorít na najbliž-
šie tri roky je aj prebudovanie ne-
funkčnej kotolne na Hradištnej ulici
na polyfunkčný kultúrny stánok. Zre-
konštruované priestory budú slúžiť
potrebám už existujúcich folklórnych
súborov, ale nájdu tu priestor aj rôzne
záujmovo-umelecké krúžky a taktiež
sa ráta s vyhradením klubových prie-
storov na voľnočasové aktivity mlá-
deže. 
Keďže zničená budova kotolne sa
nachádza na exponovanom mieste, v
priamom dotyku na kultúrnu pamiatku
Kostol Ducha Svätého a kultúrnu inšti-
túciu Istracentrum, je nutné riešiť aj jej
okolie. Pomerne vysoké náklady si
vyžiada premiestnenie neďalekých
garáží a rekonštrukcia priľahlých prie-
storov, ktoré budú súčasťou reprezen-
tatívnej pešej zóny.
V rámci menších investícii sa obnoví
pamätník Milana Rastislava Štefánika
na Opletalovej ulici, ktorého slávnost-
né odhalenie sa plánuje v máji tohto
roku pri príležitosti 80. výročia jeho
smrti. (kah)

Doprava na

Dlhých dieloch 

sa má zlepšiť
KARLOVA VES
Dopravný podnik priznáva, že hro-
madná doprava na Dlhých dieloch
pokrivkáva už roky. Dopravca rea-
guje na kritiku cestujúcich a sľubu-
je, že počas tohto roka by sa mala
situácia so spojmi na tomto sídlisku
zlepšiť. 
Podľa informácií od generálneho ria-
diteľa DPB Róberta Kadnára, doprav-
ca skráti interval linky číslo 33 - duo-
busu a dôjde k zrušeniu spoja číslo
133. Na skrátenie intervalu linky
číslo 32 by dopravca potreboval asi
desať nových dvanásťmetrových
vozidiel, ktoré sa však podľa neho už
vyrábajú. Aj na obnovenie linky 133
ako autobusovej na trase Kuklovská -
nová budova SND potrebuje doprav-
ca nové vozy, ktoré sú už takisto vo
výrobe.
„Nové autobusy budú s pohonom
CNG a s výkonným 210 kW motorom,
ktorý by mal bez problémov zvládať
kopec. Celá tranža vozov bude dodaná
do 30. 6. 2009, takže najneskôr 1. sep-
tembra bude už celý nový systém
funkčný,“ uviedol Róbert Kadnár. 
Pokiaľ ide o prepojenie Karlovej Vsi s
ostatnými mestskými časťami, R.
Kadnár pripomenul, že do Lamača a
na Staré grunty je plánované trolejo-
vanie. „Na Staré grunty sa už spracú-
va projekt. Trolejové trasy sú jediná
položka, ktorú môžeme čerpať z euro-
fondov. Na obsluhu Starých gruntov
musí byť najprv opravená cesta z Líš-
čieho údolia, resp. Svrčej ulice. To je
výhľadovo možné až v roku 2011,“
informoval.
Po uskutočnení týchto plánov bude
možný aj presun vozovne na Hroboňo-
vej ulici a dá sa uvažovať aj o zrušení
autobusovej linky 32 a jej nahradení
dvoma novými - trolejbusovými.
„Jedna by išla na Hlavnú stanicu a
druhá do Lamača. Treba si uvedomiť,
že nová rozvojová zóna je práve v prie-
store Starých gruntov, kde zatiaľ nie je
žiadna obsluha MHD, respektíve s
dostupnosťou nad 1 kilometer,“ dodal
generálny riaditeľ DPB. (rob)
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STARÉ MESTO
NA AMERICKOM NÁMESTÍ zasa-
hovala policajná hliadka, ktorá zadržala
20-ročného muža podozrivého z rozbí-
jania okien na budove lekárskej fakulty.
NA KRÍŽNEJ ULICI prepadla dvoji-
ca páchateľov herňu. Jeden z nich
odviedol pozornosť personálu a druhý
zatiaľ ušiel s niekoľkými desiatkami
tisíc korún. Polícia okamžite chytila
44-ročného muža z Rumunska, po jeho
komplicovi stále pátra.
NA HODŽOVOM NÁMESTÍ prišiel
o peknú sumu peňazí 56-ročný Brati-
slavčan. Počas výberu peňazí si ho
vyhliadol neznámy páchateľ a v pod-
zemných garážach ho prepadol. Poško-
dený prišiel o kufrík s 20-tisíc eurami.
Kufrík našli ešte v ten istý deň pod Sta-
rým mostom, samozrejme, bez peňazí.
DO KOSTOLA NA FLORIÁN-
SKOM NÁMESTÍ sa vlámal pácha-
teľ, ktorý rozbil sklenenú výplň na
dvojkrídlových vstupných dverách.
Poškodil tam tri pokladničky na milo-
dary a ukradol nezistenú hotovosť. Far-
nosti tak rozbitím sklenej výplne na
dverách spôsobil škodu 100 eur.

NOVÉ MESTO
NA PASIENKOVEJ ULICI upútalo
pozornosť policajnej hliadky vozidlo,
ktorému chýbala predná tabuľka s evi-
denčným číslom. A aby bolo Mitsubishi
zrejme ešte „nenápadnejšie“, jazdilo aj
v protismere. Policajti zistili, že pre 29-
ročného vodiča platí zákaz viesť moto-
rové vozidlá a navyše na zadnej časti
autá bola tabuľka so seneckým eviden-
čným číslom pridelením inému vozidlu. 
NA SENECKEJ ULICI obrali nezná-
mi páchatelia pracovníkov SBS o tak-
mer dva milióny korún. Tí ich preváža-
li v Škode Felícii do jednej spoločnosti
sídliacej na ulici. Zlodeji zablokovali
cestu pravdepodobne Škodou Octavia,
pričom zozadu blokovala cestu Škoda
Fabia. Z áut vystúpili zamaskovaní
muži so strelnými zbraňami, pristúpili
k Felícií a žiadali od vodiča , aby vypol
motor, otvoril batožinový priestor a
vydal im peniaze. Muž poslúchol,
otvoril im kufor, z ktorého si páchatelia
vybrali športovú tašku s peniazmi. 

LAMAČ
NA KRIŽOVATKE ULÍC LA-
MAČSKÁ - MOKROHÁJSKA za-
sahovali policajti v autobuse číslo 63.
Zaistili tam mladíka, ktorý poškodil
označovač cestovných lístkov. Pät-
násťročný výtržník, ktorý vykrikoval
aj rôzne heslá, je navyše podozrivý z
prečinu podpory a propagácie skupín
smerujúcich k potláčaniu základných
práv a slobôd. (mm)

Sladké ovocie

poznania, život -

základ školy
- Mlady pan, kup si u mna redkvicku!
- Po čom ju máš?
- Po četrideset halijere.
- Jój, to je drahé, Jura!
- Čóó je drahé, mlady pán, pozri, kolika
ich je. Jedan, dva, tri, četri, pet,...triná-
jest. Trinájest redkvičky za četrideset
halijere!
- Nepozeraj kolika nich je, ale jaké sú.
Dobre, je ich trinájest, ale sú maličké a zväd-
nuté, iste ste ich trhali včera. Daj mi ich za
dvadsaťpäť, štyri za korunu, to zoberiem.
- Nemožem, mlady pán, to je jeftino za tebe,
za mene to je gratis, nemam potom nyšta.
Dám ti za trideset i pet. Vyše tebe dam. Dam
tri za korunu.
- To je drahé, vyhodia ma z domu. Za čo
potom kúpim mrkvu do polievky? A šalát?
Reďkvičky mám rád, Jura, ale ty máš naj-
drahšie na celom trhu, idem ďalej.
A tváril som sa, že naozaj odchádzam. Vedel
som, že Jura nie je Juro, ale Stojko. Stojko
Stojčev. Vedel som to práve tak dobre, ako
som vedel, že má najlacnejšie a najlepšie reď-
kovky na celom trhu. Vedel som to práve tak
dobre, ako tento Stojko-Jura vedel, že sa
musím obracať, že ešte nechodím ani do
školy, ale že je toho naozaj veľa, čo musí ten
najnižší v rovnoprávnej ľudovodemokratic-
kej spoločnosti preskákať, a preto sme hráva-
li túto hru. Niekoľkokrát týždenne. Mňa učila
ako sa vo svete obracať a Jurovi - Stojkovi
dávala pocit, že on nie je ten celkom najnižší
medzi rovnoprávnymi, hoci aj má ako cudzi-
nec len zelený občiansky preukaz. Dávala mu
pocit, že môže aj on niečo dobré urobiť a že
nevymeškáva príležitosť urobiť to, ale, prav-
daže, na toto všetko som prišiel oveľa, oveľa
neskôr, a už som nemal príležitosť povedať
tomuto malému Bulharovi, ako som sa cítil
vďaka nemu fajn a aký som bol sám pre seba
veľký, keď som s celou mužnosťou svojich
päť a pol roka odchádzal od tých „neuveriteľ-
ne drahých“ reďkoviek. Jura - Stojka sa smial
a uškŕňali sa aj ostatní trhovci, lebo vedeli,
ako to bude pokračovať.
- Čekaj malo, čekaj, mlady pán. Nema
drahe. Nedam četri za korunu, ale dam jedan
po tridest halijere.
- Jaj, skupo davaš, - hovorím cudzím jazy-
kom, aby moja vážnosť ešte vzrástla. A s
otráveným výrazom kladiem tri zväzky
redkvičiek do nákupnej tašky. Z vrecka v
košeli vyberám hnedú papierovú korunu.
Jura sa zohol, vytiahol spod pultu starú
kovovú kasičku a šup štátovku do nej.
Popredkladal som si ešte raz zeleninu v sie-
ťovke a ostentatívne čakal. Jura strčil ruku
pod ušmudlanú, kedysi tmavomodrú záste-
ru, akože hľadal desaťhaliernik. Hra pokra-
čovala. Ja som si znudene pozeral zeleninu
vyloženú na pulte. Jura sa už ani netváril, že
hľadá tú drobnú mincu.
- Nema drobne, mlady pan.
- Nevadí, daj mi ešte jednu reďkvičku a sme
kvit.
- Jaj, mlady pan, ty ma uništaš - hovorí Jura
a podáva mi ponad pult vytúžený štvrtý zvä-
zok jarnej zeleninky. 
- Dovidženja, - zdravím ho.
- Dovidženja, mlady pán, prídi zase, - odpo-
vedá Jura - Stojko Stojčev.
Idem pozdĺž trhovníckych pultov, predavači
sú nadšení tým, ako dopadla moja hra s
Jurom, čo sme im predviedli.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov

sa už nepamätám... (2002)
(Pokračovanie nabudúce)

Paláce konzervatória sú už zabudnuté
V časopise Nová Bratislava v roku
1932 (4. číslo) je publikovaný príspe-
vok Antona Horejša pod titulkom
Umenie a umelci. Autor v ňom doku-
mentuje situáciu umelcov a umelec-
kého školstva v neľahkej situácii
vyvolanej svetovou hospodárskou
krízou. 
Ako všetci prispievatelia tohto „pokro-
kového” časopisu, hádže aj on všetku
vinu za zlú situáciu na vtedajšie vede-
nie štátu. Z iných príspevkov v časopi-
se jasne vyplýva, ako autori slepo veri-
li, že záchrana je možná len v komu-
nizme.
V spomenutom článku sa čitateľ
dozvedá o situácii na vtedy ojedinelej
Hudobnej a dramatickej akadémii pre
Slovensko v Bratislave, ktorá bola
založená v roku 1919. Podľa slov auto-
ra príspevku „učitelia sa od založenia
hudobnej akadémie trasú, či dostanú na
prvého plat a boli pauzy i niekoľkome-
sačné, že platov nedostávali”. 
V článku nie je uvedená adresa akadé-
mie (zrejme ju vtedy každý v Bratisla-
ve poznal), ale píše sa, že „tu vyrastá
umenie za podmienok, že sa budova,
ktorá je strediskom hudobnej výchovy
na Slovensku, ktorú každým rokom
navštevuje 400 žiakov, sosunuje a
náhle spadne... Umenie sa rodí v budo-
ve, kde sú chlievy (myslí sa stajne),
kde sa nedá dýchať, kde je plieseň, kde
sa vlhkom ničia klavíry, kde prší na
klaviatúru, kde sa povaly prepadávajú
a kde okná majú diery, že tam možno
strčiť celú ruku”. 
Slová iste tendenčne prehnané. Dolo-
žené sú však fotografiami. A tie umož-
ňujú identifikovať budovu „akadémie“
hoci už 70 rokov nestojí. Bol to starý
šľachtický palác na brehu Dunaja, v
tesnej blízkosti Vodnej kasárne, ktorej
torzo je dnes sídlom Slovenskej národ-
nej galérie. 
V stredoveku bolo koryto Dunaja
omnoho širšie, než je dnes. Plytké
korytá a oblasť, ktorá bývala zaplavo-
vaná, siahali až po líniu priečelí domov
na severnej strane Gorkého ulice a
Hviezdoslavovho námestia. Keď bol
stav vody v Dunaji nízky, vznikali tam
početné ostrovy, na ktorých si rybári
stavali dočasné bydliská.
Zasypávaním priestoru vznikla plocha
vhodná na stavbu celej štvrte. Severný
breh koryta Dunaja sa ustálil približne
na dnešnej línii, a tak bolo možné už v
rokoch 1759 až 1763 postaviť na spev-
nenom teréne na svoje časy neobvykle
rozsiahly komplex Vodnej kasárne. 
Len pár krokov od kasárne, hore vodou
(teda smerom k vydrickému predmes-

tiu), bolo prístavisko kompy, známej
pod menom „lietajúci most”. Oproti
prístavisku sa začínala ulica, dnes
Riečna, ktorá sa v minulosti volala aj
Mostová (na rozdiel od terajšej Mosto-
vej). 
Podľa starých plánov stál vedľa Vod-
ných kasární smerom k Riečnej ulici
dom s mimoriadne dlhým dvorom
smerujúcim k terajšiemu Hviezdosla-
vovmu námestiu. Parcela toho domu je
dnes ťažko predstaviteľná, lebo od pre-
lomu 30. a 40.rokov 20. storočia sa na
jej mieste nachádza vozovka, park a
chodník pozdĺž Dunaja. Predstavu o
tom, ako blízko toku Dunaja stálo
južné priečelie domu a susediacej Vod-
nej kasárne si možno urobiť, ak si uve-
domíme, že hlavný portál kasárne stál
približne tam, kde stojí teraz pomník
maliarovi Bohúňovi.
Južné priečelie malého paláca malo asi
polovicu dĺžky parcely vedľajšej kasár-
ne. Stredná časť fasády mierne vystu-
povala formou rizalitu s balkónom nad
bránou, po stranách rizalitu boli dve
krídla po tri okná. Fasáda bola pomer-
ne jednoduchá, niesla znaky klasiciz-
mu z konca 18. storočia. Kamenný bal-
kón nad bránou niesli dve kamenné
konzoly po stranách a menšia v strede,
ktorá bola pokračovaním svorníka
brány. Zábradlie balkóna z liatiny bolo
mladšie, pravdepodobne zo 60. rokov
19. storočia. Dlhý dvor bol lemovaný

jednoposchodovými krídlami s pavla-
čami a prízemnými objektmi. Na príze-
mí mala „akadémia“ aj koncertnú sálu,
prerobenú pravdepodobne zo stajní.
Pred jej dverami bola postavená dreve-
ná búdka, slúžiaca ako predsieň či
závetrie.
Pred prvou svetovou vojnou patril
palác grófovi Ludwigovi (Lajosovi)
Benyovszkému. Bol to prasynovec
známeho Mórica Beňovského, kráľa
Madagaskaru v 18. storočí. Ludwig
mal právnické vzdelanie a vlastnou
usilovnosťou sa stal veľmi bohatým
magnátom. Patrili mu veľkostatky v
Lehniciach (predtým Nagylég) pri
Dunajskej Strede a panstvo s termálny-
mi prameňmi a hradom Siklós v juž-
nom Maďarsku. Jeho manželka Alžbe-
ta bola rodená barónka Ocskayová. Jej
brat Štefan von Ocskay je v roku 1890
uvedený ako obyvateľ paláca, ktorý
mal vtedy adresu Donauquai 4
(Dunajské nábrežie), resp. Franz Josef
Stadt No. 48. 
Po prvej svetovej vojne stratil gróf
Benyovszky veľa svojich majetkov.
Prišiel aj o palác v Bratislave. V 30.
rokoch sa už uvažovalo o rozšírení
nábrežnej komunikácie. Možno preto
sa objekt ničil, bolo už škoda investo-
vať do jeho údržby. Konzervatórium sa
presťahovalo do adaptovaného paláca
na dolnom konci Rybného námestia,
ktorý predtým patril kniežaťu Rohano-
vi. Dnes sú už obidva paláce dávno
zbúrané a zabudnuté. Štefan Holčík 

FOTO - archív

Seepark na Schlossbergu v Hainburgu II

Vysoký štátny príspevok 
Financovanie v Rakúsku za vel’mi výhodných podmienok

Zavolajte teraz a dohodnite si 
obhliadku v jednom z nǎsich vzorových domov s pánom Havǎsim

0043 / 2622/ 611 44
www.bauenwohnen.com

Mestská vila
110, 130, 150, 200m2 obytná plocha + pivnica

Vlastný pozemok až do 700m2

priamy prístup k vel’kému jazeru na kúpanie
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Postup mali na

dosah, skončili

však až šiesty
FUTBAL
O tom, že futbal nie je vždy najspra-
vodlivejší, sa futbalisti Slovana pre-
svedčili na Víkende šampiónov v
pražskej O2 Aréne. 
Hoci turnaj výborne začali a po vý-
hrach nad Spartou a Žižkovom siahali
po účasti v semifinále či finále, jediný
gól v prehre s Mladou Boleslavou roz-
hodol, že slovanisti sa predstavili len v
zápase o 5. priečku. V ňom Bratislav-
čania znovu nesklamali, ale v dueli s
českým majstrom Slaviou podľahli na
pokutové kopy.
Trénerovi Peckovi navyše na niekoľko
dní vypadla dvojica Breznaník - Obže-
ra, ktorá skončila s menšími zranenia-
mi. Belasí sa hneď po návrate z Prahy
vybrali do Vyhní, kde absolvujú prvé
sústredenie. (db)

Tipsport liga 

aj s Interom 

a s Petržalkou
FUTBAL
Zimný futbalový turnaj Tipsport
liga už definitívne prešiel z Česka aj
na Slovensko. Vlani sa prvý raz
jedna zo skupín hrala na Slovensku
(na Interi), tento rok sú okrem už
tradičných interistov hostiteľmi sku-
piny aj Žilinčania.
Pre Bratislavu však bola a je najzaují-
mavejšia E-skupina, kde si to v priebe-
hu jedného týždňa rozdali Artmedia,
Inter a dvojica hostí Nitra so Slovác-
kom. Prvé zápasy sa hrali v sobotu, ďal-
šie dva v stredu 14. januára, v sobotu 17.
januára sú na programe zostávajúce
dva, v ktorých Artmedia privíta Nitru
(10.30 h) a Inter Slovácko (13.00 h). 
„Vzhľadom na veľký pohyb hráčov v
našom kádri je tento turnaj dobrou
konfrontáciou s kvalitnými súpermi.
Tréneri majú šancu vidieť nových hrá-
čov priamo v akcii. Už vlaňajší ročník
potvrdil, že ide o turnaj s dobrými pod-
mienkami, čo sa týka organizácie aj
účastníkov,“ potvrdil petržalský špor-
tový riaditeľ Dušan Huňady.
„Aj my vítame konfrontáciu so špičko-
vými mužstvami,“ pridal sa prezident
Interu Milan Lônčík a pokračoval: „Tur-
naj nám vyhovuje, pomáha pri porovna-
ní s tímami, ktoré sú o súťaž vyššie.
Navyše na ňom majú šancu ukázať sa
hráči, ktorí na jeseň nastupovali menej.“
Zaujímavo vyznela prognóza zástup-
cov všetkých štyroch tímov pred
prvým duelom. Traja favorizovali Petr-
žalku, takže Dušan Huňady sa s úsme-
vom pridal a aj on označil ako favorita
svoj klub... Aj posledné dve sobotňaj-
šie stretnutia sa hrajú na umelej tráve
na Pasienkoch. (db)

FUTBAL
Futbalový Slovan čaká dôležitá jar.
Zverenci trénera Ladislava Pecka
majú našliapnuté na majstrovský
titul, prvý po desiatich rokoch, funk-
cionári klubu zase snívajú o novom
stánku. Zatiaľ čo nové Tehelné pole
je ešte stále trochu zahmlené, v kabí-
ne sa robí všetko pre to, aby belasí
začiatkom leta oslavovali víťazstvo v
Corgoň lige.
Pomôcť by tomu mali aj prvé dve posi-
ly, ktoré už uzavreli so Slovanom zmlu-
vy - dvadsaťpäťročný Radek Dosoudil a
o štyri roky starší Peter Petráš. „Sme
dohodnutí. Obaja znamenajú výrazné
posilnenie našej defenzívy,“ potvrdil
generálny riaditeľ Slovana Dušan Tittel.
Pravý, v prípade potreby však aj ľavý
obranca Peter Petráš pôsobil naposledy
v ruskom Saturne Moskovská oblasť,
kam odišiel z Petržalky, pričom hrával
už aj za Inter. Radek Dosoudil prišiel z
Petržalky, ktorú posilnil zo Slavie.
„Peter Petráš podpísal dvojročnú zmlu-
vu, s Dosoudilom sme sa dohodli na
troch rokoch,“ povedal Dušan Tittel.
Okrem tejto dvojice čakajú na Tehel-
nom poli aj ďalšie posily: „So Spartou
rokujeme o Igorovi Žofčákovi, sme v
kontakte aj s petržalskými oporami
Kozákom a Guédém a s jedným zahra-
ničným hráčom. Rozhovory s futbalis-
tami a s ich klubmi pokračujú, verím,
že aspoň jeden sa u nás objaví,“ pokra-
čoval Dušan Tittel a zdôraznil, že klub
sa nevyhne ani odchodom.
„Nechceme mať v kádri zbytočne veľa
hráčov, uprednostňujeme, aby najmä
mladí hráči viac hrali, ako sedeli na
lavičke. Máme síce juniorku, ale radšej
nech idú medzi dospelých do klubov
buď na Slovensku alebo v Česku. Všet-
ko sa vyrieši v najbližších dňoch a zále-
žať to bude nielen na príchodoch, ale aj
na tom, ako sa mladí ukážu v príprave,
akú budú mať formu,“ dodal Dušan Tit-
tel.
Tréner Ladislav Pecko privítal obe
doterajšie posily: „Chceme získavať
hotových hráčov, aby boli schopní
naskočiť do základnej zostavy. V lete sa
nám to podarilo v Obžerovi a Halenáro-
vi, teraz verím, že v Petrášovi a Dosou-
dilovi.“ 

Kormidelník belasých si uvedomuje, že
každá zmena v kabíne môže vplývať na
atmosféru v kabíne. „Treba k nim pristu-
povať citlivo, aby sa nenarušila klíma.
Na druhej strane príchody nových hrá-
čov môžu tých, čo sú v klube dlhšie,
vyburcovať k lepším výkonom.“
O príchodoch Kozáka, Guédého či Žof-
čáka ešte nechcel veľmi špekulovať.
„Neviem, či prídu. Možno nás posilní
jeden, možno ani jeden. Keby však pri-
šli aj dvaja, nie je isté, že budú hrať v
základe. Isté však je, že konkurencia by
sa zvýšila, čo potrebujem, pretože tým
sa určite zvýši aj boj o miesta v zostave.
Všetci traja sú kvalitnými hráčmi, ale aj
oni by sa museli pobiť o miesto. A o
atmosféru v mužstve sa nebojím.
Chlapci idú za úspechom, takže konku-
renciu, ktorá ich posunie ďalej, len víta-
jú. Sú natoľko inteligentní, že by to
pochopili a je tu taká partia, že to zvlád-
neme.“
Ladislav Pecko sa vyjadril aj k odcho-
dom talentovaných futbalistov na hos-
ťovania: „Mladým hráčom aj samotné-
mu klubu to len pomôže. Hráči získajú
skúseností a keď sa vrátia a presvedčia
o svojich kvalitách, klub potom nemusí
dávať peniaze za ďalšie posily, vrátia sa
ako hotoví hráči.“
Slovanistický tréner sa na najbližšie dni
a týždne teší a nebude riešiť prípadné

horšie výsledky. „Príprave je pestrá, s
dvoma sústredeniami, a nechcem sa
ňou znervózňovať. Príprava sa volá
preto príprava, lebo je o príprave a nie o
strese. Ja sa na ňu teším. Bude o všet-
kom, aj o behaní a naberaní kondície,
ale chlapci prišli už teraz dobre pripra-
vení a od sústredenia v Turecku bude
hlavnou náplňou len futbal.“
Belasí sa pred ligou stretnú s atraktívny-
mi a kvalitnými tímami, ktoré ich určite
preveria: „V Turecku si zahráme so
Steauou Bukurešť, s Klužom, ktorý hral
Ligu majstrov, Hajdukom Split, Slavii
budeme na jej štadiónu generálku, doma
privítame nórskeho majstra. Na kvalit-
ných súperov sme kládli dôraz, myslím
si, že súperi sú veľmi dobrí,“ vraví Ladi-
slav Pecko a priznáva, že to najťažšie
belasých iba čaká: „Jar bude náročnejšia
ako jeseň. Futbalovo možno nie, ale na
hráčov sa určite vyvinie väčší tlak.
Verím však, že ho zvládnu.“
Fanúšikovia rozoberajú najbližšie pôso-
bisko Slovana, pre Ladislava Pecka to
však neznamená problém: „Štadión nie
je otázkou pre mňa. Pre nás v kabíne je
dôležité, že všade je rovnako veľké
ihrisko, a rozhoduje kvalita. Či je to tu
alebo na Pasienkoch. Hlavní sú hráči.
Súkromne by som však bol najradšej,
keby sa už zajtra začalo búrať a staval
by sa nový štadión!“ Dušan Blaško

Výpredaj hráčov

v Petržalke 

stále pokračuje 
FUTBAL
Kým ešte pred pár mesiacmi by bol
prvý ostrý tréning petržalskej
Artmedie najsledovanejší zo všet-
kých slovenských mužstiev, jesenné
udalosti okolo majstra nabrali rých-
ly spád a prvý tréning pred jarou
prešiel bez väčšieho rozruchu.
Petržalka prišla o štadión, trénera, hrá-
čov, väčšinu fanúšikov a začiatok prí-
pravy na jarnú časť tiež neveští žiadnu
zmenu. Zostal síce tréner Michal Hipp,
ale z kádra mu už odišiel Dosoudil do
Slovana, kde majú záujem aj o Kozáka
s Guédém, rozlúčku chystá aj brankár
Kamenár, o ktorého je záujem v mno-
hých iných kluboch, na skúške v
nemeckom Kolíne je Piroska. Už kon-
com jesene bolo navyše jasné, že do
Brna prestúpi Pospěch.
Nahradiť, aspoň počtom, by ich mali
mladí slovanisti Sylvestr a Štepanov-
ský, interisti Majtán, Čikoš a Horváth,
či Grék Bernidakis, ktorý pôsobil v
Rači. Viac naznačí príprava, po ktorej
sa tréneri rozhodnú, kto zostane v kádri
a s kým sa rozlúčia. 
Petržalka má na jar jasný cieľ - záchra-
nu. Čo však bude ďalej, vie málokto.
Všetko však svedčí o takom vývoji, že
v hierarchii bratislavských klubov,
ktoré sa pomaly už aj oficiálne ocitáva-
jú pod jednou majiteľskou strechou, si
Petržalka udrží pozíciu dvojky, kým
Interu pripadne až číslo 3... (mm)

Škoda dvoch

zaváhaní, najmä

v Kežmarku
HOKEJ
Sviatočné dní využili hokejisti Slova-
na na postupné znižovanie košického
náskoku. Škoda len, že posledné dve
stretnutia sa neskončili plnými bodo-
vými zásahmi.
Po dôležitých domácich výhrach nad
Košicami a Zvolenom, ktoré videl sluš-
ne zaplnený zimný štadión, prišli dva
duely v Trenčíne a v Kežmarku, ktoré
síce majster dotiahol do víťazstiev po
predĺžení, ale tréner Róbert Pukalovič
po nich, najmä po druhom, nejasal. 
„Výborný zápas v dobrej kulise, pri-
čom obe mužstvá potvrdili kvalitu.
Zahodili sme však minimálne štyri
šance, aké sa asi ani nedajú zahodiť.
Výhra v predĺžení nás teší, ale mohli
sme ju získať už v normálnom hracom
čase,“ tvrdil v Trenčíne, kde jeho zve-
renci zvíťazili 3:2 po predĺžení. 
O dva dni v Kežmarku už boli jeho
slová tvrdšie: „Domácich sme zrejme
podcenili a pod týmto dojmom sme
začali veľmi zle. V kabíne preto padli
tvrdé slová a výsledok sme otočili. Mrzí
ma však, že sme súperovi dovolili
vyrovnať na 4:4, pretože sme tu chceli
získať všetky tri body,“ tvrdil Róbert
Pukalovič na margu duelu, po ktorom
slovanistická strata na vedúce Košice
znovu narástla o ďalší bod. (mm)

Belasí už majú Dosoudila s Petrášom,

čakajú na Kozáka, Guédého či Žofčáka

FUTBAL
Peter Petráš prišiel do slovenského
futbalu v Dubnici, svoje prvé roky
vo veľkom ligovom futbale však pre-
žil v Interi.
Keď sa začala petržalská spanilá jazda
Ligou majstrov, tréner Weiss si Petráša
stiahol do Artmedie, kde bol napríklad
pri senzačnom víťazstve 3:2 v Porte.
Práve Vladimír Weiss si Petráša zobral
aj do Ruska, odkiaľ sa teda 29-ročný
obranca vrátil na Slovensko a do svoj-
ho tretieho bratislavského klubu. 
„Chcel som byť konečne doma,“
vysvetľoval dôvody návratu Peter
Petráš na prvom novoročnom tréningu
a pokračoval: „Slovan má navyše tie

najvyššie ambície, takže nebolo nad
čím rozmýšľať.“
Po troch rokoch sa s Ruskom ani
poriadne nerozlúčil: „Už som potrebo-
val zmenu, takže som s odchodom
rátal. Prvý rok tam bol výborný. Ešte
za vedenia našich trénerov. Slušný bol
aj druhý, ale tretí prišlo zranenie, nový
tréner priviedol svojich hráčov, v kabí-
ne bolo napríklad až 34 futbalistov,
takže situácia sa veľmi zmenila. Aj keď
som bol fit, bolo už veľmi ťažké hrať.
Tréner mal vlastných hráčov, ktorým
dával prednosť.“
V slovanistickej kabíne sa Peter Petráš
stretol s mnohými bývalými spoluhráč-
mi: „S Braňom Obžerom a Jurajom

Halenárom sme hrávali v Interi a v Petr-
žalke, s Mišom Hanekom ešte v Dubni-
ci, so Stanom Angelovičom v Interi, s
Ľubom Meszárošom v dvadsaťjednot-
ke. Je ich dosť.“ S novou ponukou sa
vraj neponáhľal: „Nemal som prečo.
Keď však prišiel Slovan, tak som priký-
vol. Som tu doma, bývam kúsok od šta-
dióna, nebolo o čom premýšľať.“
Petrášov bývalý kormidelník Vladimír
Weiss je v súčasností trénerom repre-
zentácie. „Pre mňa je však teraz hlav-
né, aby som v klube pravidelne hrával
a podával tu výborné výkony. Ak sa mi
to bude dariť, nevidím dôvod, prečo by
som sa nepokúsil dostať do reprezentá-
cie.“ (db)

Peter Petráš nad Slovanom nerozmýšľal

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Obranca Peter Petráš (vľavo) sa v kabíne Slovana stretol z bývalým spolu-
hráčom s Petržalky Braňom Obžerom. FOTO - TASR

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

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

STRATY A NÁLEZY na webe
kliknite na www.banoviny.sk
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Bezdomovci 

sa sťahovali 

do útulkov
BRATISLAVA
Mrazivé počasie posledných dní
zapĺňalo útulky a nocľahárne pre
bezdomovcov v hlavnom meste.
Mnohé boli plné, pre prichádzajú-
cich ľudí bez domova sa však pra-
covníci nocľahární snažili nájsť ďal-
šie voľné postele.
Príkladom bol útulok na Furmanskej
ulici v Lamači s kapacitou 24 lôžok.
Záujem už pred pár dňami prevýšil
jeho kapacitu, na podlahu museli pri-
dať ďalšie matrace. „Aspoň takto sa im
snažíme umožniť, aby sa mohli
vyspať. Ak bude treba, urobíme to
opäť, pokiaľ bude postačovať podla-
ha,“ povedala Magdaléna Miháliková
riaditeľka Domova sociálnych služieb
Rozsutec, ktorý útulok spravuje. Služ-
by útulku však môžu za poplatok 0,50
eura využiť iba bezdomovci, ktorí
nemajú žiadnu infekčnú chorobu a nie
sú pod vplyvom alkoholu. 
S nedostatkom voľných miest sa borili
aj v jedinej bratislavskej nízkoprahovej
nocľahárni Depaul na Ivánskej ceste.
Podľa riaditeľa Juraja Baráta je obsa-
dených všetkých približne 200 postelí,
snažia sa však zohnať ďalšie voľné
ležadlá či matrace. Okrem toho sa
niektoré postele priebežne uvoľňujú,
keďže nie všetci klienti v nocľahárni
zostávajú dlhšie. 
Pár voľných miest je ešte napríklad v
útulku Mea Culpa na Vrakunskej ceste,
ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta. Kapacita zariadenia je
36 miest, v súčasnosti jeho služby
využíva tridsať ľudí bez vlastného prí-
strešia. Za poplatok jedno euro majú
dočasnú strechu nad hlavou či teplú
stravu. 
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chu-
dinovej je kapacita útulkov a nocľahár-
ní pre bezdomovcov v meste postaču-
júca, problém je podľa nej v tom, že
takíto ľudia sa ani v tomto období
nechcú vzdať alkoholu. „Okrem toho
mnohí z nich ani do útulkov ísť
nechcú,“ doplnila. 
Bezdomovcom pomáhajú aj mestskí
policajti. „Ak hliadky mestskej polície
nájdu ležať či sedieť bezdomovca na
ulici alebo na verejnom priestranstve,
snažia sa najprv na základe komuniká-
cie s ním, prípadne podľa iných prízna-
kov zistiť, či je zdravotne v poriadku,“
povedal námestník primátora Tomáš
Korček. (sita)

Policajti sa 

presťahovali na

Štúrovu ulicu
STARÉ MESTO
Obvodné oddelenie Policajného zbo-
ru v Bratislave I Staré Mesto - stred
a Odbor skráteného vyšetrovania
Bratislava Staré Mesto - stred sa
presťahovali do nových priestorov.
Od 9. januára 2009 už nesídlia na
Obchodnej ulici 52, ale na Štúrovej
ulici 15. „Dôvodom sťahovania sú väč-
šie priestory na Štúrovej ulici, ktoré sú
lepšie prístupné občanom,“ informova-
la referentka špecialistu skupiny pre-
vencie Denisa Čertíková. Na oddelení
bude teraz aj nepretržitá stála služba.
Telefonický kontakt na stálu službu
Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Bratislave I Staré Mesto - stred
je 09610 31706. (mm)

Cez bratislavské

mosty prebehlo

419 bežcov
ATLETIKA
Populárny Silvestrovský beh cez
bratislavské mosty zaevidoval vo
svojom 20. ročníku rekordnú účasť. 
Na štart sa postavilo 419 bežcov, spo-
medzi ktorých prebehol najrýchlejšie
trať od Ekonomickej univerzity v Petr-
žalke pod most Lafranconi Ján Roziak
z Triklubu FTVŠ Bratislava. Jeho
výsledný čas bol 38:24 min. Medzi
ženami bola najrýchlejšia Katarína
Pokorná (MAC Rača). (mm)

02/49 590 336

Pre posilnenie nášho tímu 
hľadáme nových 

spolupracovníkov pre filiálku 
BRATISLAVA-RAČA    

na pozície: 
-VEDÚCI SKUPINY TOVARU 

-VEDÚCI ZMENY MÄSO/ 

ÚDENINY 

-SPOUPRACOVNÍK HLAVNEJ 

POKLADNE  

-PREDAVAČ/ POKLADNÍK

ivotopis za lite na adresu: 

     Kaufland SR, v. o. s. 
     Trnavská cesta 41/ A 
     831 04 BRATISLAVA 

alebo na 
pesonalneSK@kaufland.sk

GIGA AKCIA!

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 18.1. až do soboty 24.1.

MAKYTA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

TOTÁLNY VÝPREDAJ KABÁTOV!
Ozeta Trenčín, Vzorodev Žilina, Zornica Bánovce, Makyta Púchov, Q-M Považská Bytrica

DOM ODBOROV - Istropolis
Trnavské mýto (1. poschodie)
NE-PIA: od 1000 do 1800 h, SO: od 900 do 1200 h

nohavice od 13,24 EUR
kostýmy od 33,16 EUR
obleky od 82,95 EUR
blúzky od 8,27 EUR
kabáty od 33,16 EUR

www.peknekabaty.sk
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KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

NOVÉ MESTO
Ministerstvo životného prostredia
dalo z hľadiska posudzovania vply-
vov na životné prostredie súhlasné
stanovisko na výstavbu hotela Sne-
žienka na Železnej studienke. Ten
chce spoločnosť Snowdrop postaviť
na mieste bývalej výletnej reštaurá-
cie.
Ministerstvo životného prostredia
vydalo odporúčanie na výstavbu hotela
a úradu, ktorý by mal eventuálne stav-
bu povoliť, odporúča, aby podmienil
jeho výstavbu a prevádzku splnením
podmienok, ktoré zhrnulo do sedem-
nástich bodov. Proti výstavbe protestu-
jú občania i ochranárske organizácie.
Ministerstvo životného prostredia na-
príklad odporúča, aby kvôli eliminácií
geodynamických javov, splachu a
odvievania nečistôt smerom ku korytu
potoka Vydrica, bol po obvode terasy a
parkoviska zo strany Vydrice, postave-
ný ochranný múr vo výške asi 80 cen-
timetrov. 
V prípade výrubu drevín na pozemku v
lesnom pôdnom fonde, je podľa minis-
terstva potrebné požiadať obvodný
lesný úrad o ich vyňatie z lesného pôd-
neho fondu. Potom je potrebné povole-
nie od obvodného úradu životného pro-
stredia na ich výrub, a to pred územ-
ným konaním. 
Odpady je podľa ministerstva nutné
skladovať v uzatvárateľných smetní-
koch umiestnených v priestore vytvo-
renom v opornom múre. Tu je potrebné
vytvoriť podmienky na separovanie

plastov, skla, papiera, kovov, biologic-
ky rozložiteľného odpadu a zmesového
komunálneho odpadu. 
„Každodenne vyzbierať odpady v
okolí navrhovanej reštaurácie po ukon-
čení jej dennej prevádzky,“ odporúča
ministerstvo. Nakladanie so splaškový-
mi odpadovými vodami sa má podľa
neho riešiť napojením reštaurácie na
kanalizáciu na základe urbanistickej
štúdie Malokarpatskej časti Bratislav-
ského lesoparku. 
Vybudované čistiarne odpadových vôd
a zbernú nádrž je podľa ministerstva
možné nechať v prevádzke aj po napo-
jení reštaurácie (hotela) na kanalizáciu.
Kanalizácia sa má napojiť na zbernú
nádrž tak, aby do nej odtekala len pre-
bytočná odpadová voda. Predpokladá
pritom, že zariadenia na splaškové

odpadové vody nebudú vizuálne, akus-
ticky alebo zápachom obťažovať
návštevníkov lokality.
Ministerstvo životného prostredia v
záverečnom hodnotení posudzovania
vplyvov stavby na životné prostredie
(EIA) napríklad odporúča, aby bolo
prehodnotené zásobovanie reštaurácie
(hotela) pitnou vodou. Je potrebné zvá-
žiť možnosť napojenia na vodný zdroj
pri areáli bývalého sanatória.
Počas stavebných prác má investor
dodržiavať opatrenia na ochranu vôd a
v perfektnom stave má udržiavať aj
stavebné a dopravné mechanizmy. S
odpadovými vodami zo stavebných
prác má narábať tak, aby nedošlo ku
kontaminácii podzemných a povrcho-
vých vôd. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Snowdrop 

Ministerstvo životného prostredia dalo 

k zámeru hotela pozitívne stanovisko
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Martin Sedlák

sa predstavuje v

Galérii Kressling
VÝSTAVA
V Galérii Komart a Kressling na
Zámočníckej ulici 8 sprístupnili
výstavu Martina Sedláka. 
Tvorba Martina Sedláka závisí od ľud-
ského jednotlivca, jeho vnímania, aso-
ciácií, zažitej skúsenosti. Samotné
dielo je v popredí viac než umelcov
vnútorný svet. Ten sám o sebe význam
diela nezaručuje - význam diela sa rodí
až v súvislosti dialógu diela so svojím
pozorovateľom. 
Sedlák suverénne reaguje na dobu, v
ktorej tvorí, má prirodzený vzťah k
experimentu s materiálom a technoló-
giami, s ktorými pracuje čisto a priamo
a zároveň prirodzene posúva hranice
jednotlivých médií do sfér tajomna až
fikcie. A hoci termín krásny sa v kon-
texte teórie vizuálneho umenia časom
posunul do kategórie kritických
pojmov, Sedlákove objekty sú svojou
jednoduchosťou, sofistikovanosťou a
efektom, ktorý vo svojej komplexnosti
dosahujú, nezriedka naozaj krásne.
Môžete ich obdivovať do 16. februára
2009, galéria je otvorená od utorka do
soboty od 13.00 do 19.00 h. (dš) 

Eva Kmentová

v Esterházyho

paláci
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii Ester-
házyho paláci sprístupnili výstavu
významnej českej umelkyne Evy
Kmentovej.
Na retrospektívnej výstave sú prezen-
tované práce od druhej polovice 50.
rokov 20. storočia až po autorkinu
predčasnú smrť v roku 1980. Projekt
sleduje Kmentovej rané figurálne plas-
tiky i neskoršie spracovania impulzov
informelu a pop-artu či už prostredníc-
tvom práce s odtlačkami, odliatkami
vlastného tela alebo kombinácie so-
chárskej práce s plošnou maľbou. 
Práve odtlačok tela, prstov, perí či dlaní
sa stal pre Evu Kmentovú najpoužíva-
nejším prostriedkom pre sochárske
vyjadrovanie materiálnej pominuteľ-
nosti sveta. Výstava približuje práve
tento aspekt jej tvorby v prácach z
krehkého cementu, zo sadry alebo z
papiera. Pozornosť na výstave, ktorá
potrvá do 1. marca 2009, je venovaná
aj kresbe. (dš)

Fero Guldan, 

Jozef Barta 

a ich výpredaj
VÝSTAVA
Aj keď názov výstavy svojráznych,
no výnimočných umelcov - Fera
Guldana a Jozefa Bartu - má názov
Vianočný a novoročný výpredaj, jej
platnosť je výsostne nadčasová.
V Galérii Light Parku - obchodného
domu s dizajnovým nábytkom, ktorý
sa nachádza v Gaštanovom hájiku,
zakotvili v predvianočnom čase exklu-
zívne výtvarné exponáty. Výnimočné
svojou originalitou a spôsobom spraco-
vania oslovujú návštevníkov galérie
sochárske diela Jozefa Bartu, ktoré sú z
sú z 5- až 10-tisíc rokov starého fosíl-
neho duba. 
Guldanove plastiky, maľby a cykly
Krížová cesta po slovensky, Schola
ludus, Prechádzka európskym kultúr-
nym parkom, poézia citovaná v obra-
zoch básnikov Ľuba Feldeka, Erika
Ondrejičku, Mira Mališa či Svätopluka
Karáska, oslovujú nielen znalcov ume-
nia po celý rok.
Predajná výstava je prístupná v pracov-
ných dňoch od 10.00 h do 18.00 h a
potrvá do konca januára 2009. Spoloč-
né diela autorov Sedem hriechov
môžete vidieť celoročne v Radošín-
skom naivnom divadle, Pamätník obe-
tiam fašizmu a komunizmu na Námes-
tí slobody a sochu Svätý Juraj zabíja
draka vo Svätom Juri na Krajinskej
ceste. (dš) 

Odevy Márie

Štranekovej

majú posolstvo
VÝSTAVA
Výstava s názvom Fashion on, ktorú
otvorili v Galérii X na Zámočníckej
ulici 5, prezentuje výber z tvorby
odevnej dizajnérky Márie Štraneko-
vej. Jej odevy sú nielen funkčné a
vizuálne atraktívne, ale obsahujú aj
hlbšie posolstvo. 
Na výstave predstavuje autorka výber z
kolekcií Protection, ktorá sa zaoberá
intimitou ženy a má aj ekologický pod-
tón. Kolekcia M-line je založená na
uvažovaní o funkčnosti, ale aj vizuálnej
atraktivite odevného dizajnu. Najnovšia
kolekcia Bloom predstavuje autorský
pohľad na súčasný európsky dizajn. 
Mária Štraneková vyštudovala Vysokú
školu výtvarných umení v ateliéri
odevného dizajnu pod vedením doc.
Júlie Sabovej, kde naďalej pokračuje v
doktorandskom štúdiu. Zúčastnila sa
na študijných pobytoch na Univerzite v
Newcastli a UMPRUM v Prahe.
Odbornú pracovnú stáž absolvovala v
módnom štúdiu Preen a Alexander
McQueen v Londýne. S autorskými
kolekciami sa zúčastnila na viacerých
módnych prehliadkach doma i v zahra-
ničí. Aktuálne pedagogicky pôsobí na
Strednej škole dizajnu ako vedúca
odboru odevný dizajn. 
Výstava Fashion on potrvá do 2.
februára 2009, galéria je otvorená od
pondelka do piatku od 13. do 18.00 h,
v sobotu od 13. do 17.00 h. (dš)

BALET
V príjemnej predvianočnej atmosfé-
re uviedol Balet Slovenského národ-
ného divadla umelecké dielo, ktoré
má výrazný umelecký i emotívny
dosah aj do ďalších, nielen mrazi-
vých, dní roku. Na scéne sa v choreo-
grafii kanadského umelca Fernanda
Naulta predstavil balet ruského
majstra Petra Iľjiča Čajkovského
Luskáčik. 
Slovenské národné divadlo uvádza
verziu kanadského choreografa Fer-
nanda Naulta (1920 - 2006), ktorá
vznikla v roku 1964, ako prvý súbor na
európskom kontinente. Luskáčika pre
našu prvú baletnú divadelnú scénu
naštudoval kanadský choreograf André
Laprise, ktorý pôsobil aj ako Naultov
asistent a od roku 2003 zastáva funkciu

správcu Choreografickej nadácie Fer-
nanda Naulta. 
Ak neveríte, že na našej zemi ešte
môže existovať zimná krajina, kde sa
vločky nedotknuto ukladajú jedna
vedľa druhej, aby vytvorili rozprávko-
vý, iluzórny sen, bez pošliapania ľud-
skou či zvieracou šľapajou, nemôžete
uveriť ani priam gýčovému spracova-
niu Naultovho Luskáčika. Scénograf
Peter Horne v spolupráci s kostýmovou
výtvarníčkou Ľudmilou Várossovou
vytvorili pre pôsobivú Čajkovského
hudbu dokonalé kulisy, lahôdku vi-
zuálneho vnímania, čaro „umeleckého
gýča“, ktorý má však praďaleko od
nevkusu a hrubosti. 
Čo si budeme nahovárať - Vianoce,
čo sa týka vizuálneho vnemu, sú v
nejednom prípade jeden veľký, často

ohlušujúci, nie však ohlupujúci gýč.
A Čajkovského Luskáčik vzdáva hold
tomuto gýču v noblesnej umeleckej
podobe, dokonalom stvárnení pôvab-
nej rozprávky o Kláre a jej darčeku -
luskáčiku, ktorý sa premení na princa.
Bohatosť, farebnosť, pozlátka, taneč-
né kreácie, vznosná hudba, podmani-
vé scény i výstupy, klasické baletné
vystúpenia - to všetko tvorí okúzľujú-
ci celok, ktorý uchváti deti aj ich rodi-
čov. 
Okrem žiakov Tanečného konzervató-
ria Evy Jaczovej sa na scéne predstavu-
jú sólisti Baletu SND - Nikoleta Stehlí-
ková, Dominik Birkmayer, Roman
Novitzky a ďalší, spoluúčinkuje Brati-
slavský chlapčenský zbor, hrá Orches-
ter SND s dirigentom Martinom Legi-
nusom. Dáša Šebanová

Luskáčik - pekný gýč na baletnej scéne

VÝSTAVA
Posledný mesiac minulého roku bol
aj dátumom, keď v Galérii ÚĽUV
na Obchodnej ulici 64 sprístupnili
výstavu Kruhy na vode. Prezentujú
sa na nej víťazi 5. ročníka súťaže
dizajnu orientovaného na remeslo.
Predmetom súťaže bolo vytvorenie ori-
ginálnych diel a úžitkových predmetov
voľne interpretujúcich tradičné remeslá
na Slovensku, pri zachovaní požiadavky
moderného dizajnu v duchu súčasného
životného štýlu. 
A tak môžete obdivovať koreničky a
soľničky, aké vám neponúkne žiadny
komerčne zameraný predajca, vázy s

originálnym a nevšedným spracovaním,
pri ktorých premýšľate, kto vlastne vyni-
ká väčšou krásou a opojením - kvet vlo-
žený do nádoby alebo dielo, ktoré ho pri-
jíma do svojich útrob? Keď k tomu pri-
dáte porcelánové výrobky, textílie, pre-
stierania, nástenné dekorácie, religiózne
predmety, výrobky zo skla, lampy, stolí-
ky a ďalšie úžitkové predmety, vaša
pozornosť zostane v danej chvíli sústre-
dená len na krásu a originalitu. 
Celkový počet prác, ktoré odborná
porota v roku 2008 hodnotila, bol naj-
vyšší za celú doterajšiu históriu súťaží
Kruhy na vode - 809 prác. Súťažilo 201
autorov, z toho do druhého kola postúpi-

li práce od 97 tvorcov. Kritériami hod-
notenia boli pôvodnosť, kreativita a ori-
ginalita, posun tradičného umenia k
súčasnému dizajnu, úžitkové vlastnosti
a kvalita technického prevedenia. 
Tu je výpočet niektorých ocenených
prác: šperky z kosti a striebra, roleta
inšpirovaná modrotlačou, drevená lavi-
ca, šaty s iluzívnou potlačou dekóru
trnavskej výšivky, keramika vychádza-
júca z habánskych vzorov. Ústredie
ľudovej umeleckej výroby pripravilo
výstavu všetkých ocenených prác. K
výstave, ktorá potrvá až do 14. februá-
ra 2009, vydal ÚĽUV aj samostatný
katalóg. Dáša Šebanová

V ÚĽUV-e je výstava remesiel a dizajnu

Balet Luskáčik je dokonalý gýč, aký však patrí k Vianociam. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

EURÓPSKE INFORMAČNÉ CENTRUM

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

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

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

� Organizujeme prezentácie na témy o Európskej únii pre školské
publikum

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

DOM EURÓPSKEJ ÚNIE

PALISÁDY 26
811 06 BRATISLAVA

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

TEL: 02/5443 1718
E-MAIL: eic@europa.sk
www.europa.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu
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Silvester 2008 v znamení novej meny
BRATISLAVA
V centre Bratislavy, napriek mimo-
riadne mrazivému počasiu, opäť sil-
vestrovalo niekoľko desaťtisíc ľudí.
Od najmenších ratolestí, ktorých
zabávali populárni detskí pesničkári
Mária Podhradská a Richard Čanaky,
až po staršiu generáciu, ktorá prišla
na koncerty Jany Kocianovej či Petra
Lipu.
Najväčší ohlas, pochopiteľne, vzbudil
polnočný trištvrtehodinový program na
dunajskom nábreží, ktorého súčasťou
boli svetelné efekty vytvorené obrov-
skými exteriérovými reflektormi vo far-
bách slovenskej trikolóry a Európskej
únie, ale aj ohňová šou Mauna Kea a
efektné animácie s tematikou prechodu
Slovenska na spoločnú európsku menu
na megaobrazovke umiestnenej na
Námestí Ľ. Štúra. 
Vyvrcholením bol pôsobivý takmer
deväťminútový ohňostroj odpaľovaný z
pontónov a remorkéra uprostred Du-
naja. Tentoraz organizátorom i náv-
števníkom po dvoch rokoch, keď bolo
možné ohňostroj iba tušiť v hustej
hmle, prialo počasie a desaťtisíce ľudí
s početnými televíznymi štábmi z celej
Európy si ho mohli doslova vychutnať.

„Dnes sme mali naozaj šťastie a tento
nádherný ohňostroj je pre nás organi-
zátorov tradičných silvestrovských
osláv doslova vykúpením po vlaňajšku
a predvlaňajšku, keď nám rovnaký
zážitok prekazila hustá hmla,“ netajil
sa spokojnosťou primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský.
Jedným z víťazov bratislavskej silves-
trovskej noci bol aj otužilec Tibor Bir-
čák, ktorému sa podarilo zapísať sa do
Guinnessovej knihy rekordov naj-
dlhším „pobytom“ v sude naloženom
kockami ľadu. Dokázal v ňom vydržať
75 minút, o dve minúty viac ako jeho
holandský protivník. 
Počas takmer desaťhodinového silves-
trovského programu, v ktorom okrem
iného vystúpili aj kapely Polemic, Hex,
Para, Puding pani Elvisovej a IMT
Smile, neprišlo k žiadnemu vážnejšie-
mu incidentu.
„Bol to jeden z najpokojnejších Silves-
trov za posledných 10 rokov, v podsta-
te sme priamo na mieste riešili len
zopár prípadov intoxikácie alkoho-
lom,“ zhodnotil Silvester veliteľ stani-
ce Mestskej polície v Starom Meste
Jozef Hitka. (brn)

FOTO - Filip Malý
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SOBOTA 17. januára
�10.00 - Ela a Hop, zábavné popoludnie
so známymi postavičkami z televíznej
obrazovky, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HSV - Kvartet,
tradičné tanečné podujatie pri hudbe 60.-
90. rokov, SK BNM, Vajnorská 21 
� 18.00 - Zimný bál Tropicalu, tanečné
podujatie TS Tropical , DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Viac šťastia už neunesieš - na
prahu druhej päťročnice, koncert, tanec,
párty Arts Birthday Celebration (Int), 665 -
Kapela menšieho zla (Sk, Cz), Healing
Heating Extended (Sk), Like She (Cz),
oslava 5. výročia A4, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

NEDEĽA 18. januára
� 10.30 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, oplatí sa kocúrom Hasprčkovi a Mrcú-
likovi schudnúť kvôli myške? Divadlo Lu-
dus, klauniáda pre deti od 6 rokov, DK Ru-
žinov, Ružinovská 28

�10.30 - Ježko a líška - divadlo Zanzara,
rozprávky v Gullfosse, Reštaurácia Gull-
foss, Čulenova 5 
�10.30 - Nedeľné matiné, J. Lupták, vio-
lončelo, E. Škutová, klavír, program: L.
van Beethoven, P. Hindemith, F. Schubert,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Gašparko a drak, účinkuje
Stražanovo bábkové divadlo, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Organový koncert, v rámci
cyklu „Organové koncerty pod Pyramí-
dou“, program: J. S. Bach, F. Mendels-
sohn-Bartholdy, P. Eben, C. Franck, A.
Guilmant, účinkujú: J. Kalfus (ČR), Veľké
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Anton Korenči ml., Martin
Kaprálik: Janko a Marienka alebo
čokoládová chalúpka, najsladšia rodinná
rozprávka s pesničkami pre deti od 4
rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
�18.00 - Takí sme boli, takí raz budeme,

účinkuje tanečný odbor ZUŠ Železničná a
hostia, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Miro Dušek: Reunion - šialen-
stvo v kaňonoch, cestovateľské kino,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 19. januára
� 19.00 - Kristina Jung: Katarína
Veľká, výpoveď múdrej ruskej cárovnej
Kataríny Veľkej o jej neľahkom, no úžas-
nou aktivitou a vášňou naplnenom živote,
účinkuje: Milka Zimková, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - M. Hudec, K. Kollárik, P.
Kuba a kol.: Objav roka, cena za
úspech - story kapely Dśchody, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - PerOlov Enquist: Noc lesbičiek,
freudovská komédia, nevhodné pre mládež
do 18 rokov!, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Ja a Hollywood, Teátro Wűsten-
rot, Trnavské mýto 1
� 19.09 - Haj Haj...Hajsosajety..No.
02.“, cyklus večerov s „ľuďmi z lepšej
spoločnosti“; tentoraz Štefan Kvietik a
Milan Markovič, hosť: Zuzana Kronerová,
Kafé Scherz, Palisády, Partizánska 2 
� 20.00 - Soliloquy, tanec, Debris com-
pany, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

UTOROK 20. januára
� 10.00 - Cestujeme po svete so slnieč-
kom, program detskej herne, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie s hudobnou skupinou
Kartágo, M klub, Rovniankova 3
�19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divad-
lo a.ha, Školská 14 
� 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
�19.00 - Lukáš Brutovský: Krížovkári,
Divadlo Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 19.30 - Celkom iný beat, varieté s
Benem, Lyrikom, M. Jaslovským a hosťa-
mi,Divadlo F7, GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 21. januára
�10.00 - Tajomstvá knihy - autorské číta-
nie, cyklus literárnych podujatí a stretnutí
so spisovateľmi pre deti ZŠ a SŠ, CC cen-
trum, Jiráskova 3
�10.00 a 14.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus
Insect, chrobáčikova vtipná pantomíma pre
deti od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14

�14.00 - Vodník Čľup, Klub detí Slnieč-
ko, Furdekova 6/A
�19.00 - Niečo zo Shakespeara, literárno
- hudobný večer, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
�19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
dr. Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

� 19.00 - Koncert SOSR, program: F.
Liszt: Mephisto Walzer, B. Bartók: Kon-
cert pre violu a orchester, M. Lejava: Meta-
morphoses concertantes, premiéra, F.
Liszt: Les Préludes, Veľké koncertné štú-
dio SRo 
� 19.00 - High life, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 22. januára
�10.00 - Drevorubač a zlatý prútik, pro-
gram detskej herne, Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
�14.00 - Keramické dielne, tvorivá práca
s hlinou v keramickom ateliéri pod vede-
ním akad. mal. A. Švarca pre deti I. st. ZŠ,
CC centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - Kumihimo, oboznámenie sa s
japonskou technikou viazania šnúr, M
klub, Rovniankova 3
� 18.30 - Republika trumpiet (48 min.,
Francúzsko), Etnofilm v múzeu, 2008,
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves
�17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
�19.00 - Piere Chesnota: Sousedka, di-
vadelná komédia o dvoch osamelých suse-
doch, ktorým nečakaný zvrat udalostí v
podobe vytopeného bytu ponúkne život vo
dvojici, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�19.00 - High life, Teátro Wűstenrot, Tr-
navské mýto 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
19.00 - Jiří Suchý: Faust, Margaréta a
slúžka a ja, Divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Arabica Robusta, Pressovar -
Pretlakové literárno hudobné združenie s
horkým obsahom, účinkujú L. Kerata, S.
Lavrík, K. D. Horváth, B. Lenko, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 23. januára
� 18.00 - Čečinka, slávnostný program
detského folklórneho súboru pri príležitos-
ti 30. výročia založenia, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Slovan - Poprad, hokejová
Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, Divadlo
a.ha, Školská 14
�19.00 - Salón u Liszta, Slovo, ktoré sta-
via mosty, dvadsiata časť programového
cyklu, Stanislav Dančiak, herec, Marián
Červený, teológ, Peter Cvik, podnikateľ,
hostiteľ večera: Stanislav Bachleda, publi-
cista, Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Vertical concert, Haydnov rok
2009, Nová duchovná hudba bez slov, Stre-
doeurópsky komorný orchester (MKO), A.
Csaba (HU), dirigent, Kostol sv. Rodiny,
Nám. Jána Pavla II./ Romanova 35, Petr-
žalka

VÝSTAVY
� Jiří Mezřický - Jirka (AT/CZ/SK):
Anonymita ľudského mraveniska, Ra-
kúske kultúrne fórum, Zelená 7, potrvá do
26. februára
�Ján Zelinka, Galéria Cypriána Majerní-
ka, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
31. januára
� Mário Flaugnatti: Krajina v nás -
obrazy, galéria Michalská dvor, Michals-
ká 3, potrvá do 8. februára
�Miroslav Radev: Olejomaľba, Bulhar-
ský kultúrny inštitút, Jesenského 7
�Eva Kmentová, SNG, Esterházyho palác,
Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do 1. marca
� Ivica Markovičová: Papiere, výstava
sklených objektov, K Gallery, Ventúrska 8
�Ernest Zmeták, GMB, Pálffyho palác,
Panská 19, potrvá do 29. marca
�Mária Štraneková, Fashion on, výsta-
va odevov, Galéria X, Zámočnícka 5,
potrvá do 2. februára 
�Laco Maďar: Cuba, Miroslav Šarišs-
ký: Portréty, fotovýstava autorov, CDLaV,
Školská 14, potrvá do 3. februára
�Kruhy na vode, 5. ročník súťaže dizajnu
orientovaného na remeslo, Galéria ÚĽUV,
Obchodná 64, potrvá do 14. februára 2009
�Keltská mincovňa v Bratislave, GMB,
Pálffyho palác, Panská 19
� Matej Krén: Introspektíva, GMB,
Mirbachov 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 týždeň
22. januára 2009

Špeciálny balík Limited Edition 3 050 Eur* v cene vozidla.

Jedinečná príležitosť získať Mercedes-Benz ML za mimoriadne výhodnú cenu 
a bez čakania! Špeciálny balík obsahuje vyhrievanie predných sedadiel, bi-xenónové svetlomety 
a parkovacie senzory PTS. 
V prípade financovania vozidla cez MBFS lízing je v cene obsiahnuté kompletné 
poistenie vozidla na jeden rok od poisťovne Uniqa.

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.skNech rozhoduje hodnota, nie cena

Ďalšie výhody, ktoré vám Mercedes-Benz prináša:
- 6 rokov/do 160 000 km servis v cene vozidla
- Predĺžená záruka MBSK**
- Vernostný program: Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 
  Servisné sadzby o 30 % výhodnejšie
- Mobilo
- 24 hodinová pohotovostná služba
- MercedesCard na požiadanie
- Škola bezpečnej jazdy

Viac benefitov na www.mercedes-benz.sk

Akcia trvá od 5. 12. 2008 do 31. 3. 2009 a je limitovaná na vozidlá k okamžitému odberu. 
Akcia sa nevzťahuje na už objednané vozidlá.
CO

2
 – Emisie – kombinovaná (g/km): 245-392. Kombinovaná spotreba (l/100 km): 9. 3 - 16. 5. 

*91 884,30 Sk. Konverzný kurz 1 Eur/30,1260 Sk.
** Možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok za výhodných podmienok. 
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