
O plánoch na zmenu vzhľadu
Hodžovho námestia, ako aj o príči-
nách, prečo sa budú na námestí kvôli
autám osádzať stĺpiky, sme sa po-
zhovárali s prvým námestníkom pri-
mátora Milanom CÍLEKOM (Ob-
čiansky klub).
- Keďže sa Mestská parkovacia služ-
ba, ktorá je mestským podnikom,
nedohodla so súkromnou staromests-
kou parkovacou spoločnosťou, dôjde k
osadeniu stĺpikov na Hodžovom
námestí. Spoliehal som sa na to, že
bude dokončený projekt rozšírenia
parkovacej zóny na Hodžovom ná-
mestí a Banskobystrickej ulici. Nesta-
lo sa tak napriek tomu, že ho navrhli
samotné parkovacie spoločnosti.
Vzhľadom na neúnosný stav, keď autá
parkujú na ploche námestia, sme sa
rozhodli pre stĺpiky. Pôvodne som ich
tam nechcel mať, ale dôjde k tomu aj

po konzultácií s políciou. Stĺpiky však
v žiadnom prípade nebudú obmedzo-
vať chodcov.
Čo nové teda na námestí pribudne?
- Osadené budú nové liatinové stĺpiky,
ktorých výroba by mala byť dokonče-
ná do konca februára. Hneď prvý mar-
cový týždeň by sa malo začať s ich
inštaláciou. Stĺpiky budú spojené reťa-
zami, podobnými, ako sú na Primaciál-
nom námestí, ale tenšími. Pribudnúť
by mali aj nové lavičky a kvetináče,
ako aj nová zeleň, ale tá až na jar. Na
Hodžovom námestí vznikne vcelku
príjemná oddychová zóna, pretože
doteraz tam v podstate nič nebolo,
ľudia sedeli často iba na kvetináčoch.
Námestie dostane v podstate nový
vzhľad. 

Neozvú sa s protestom pamiatkari,
alebo architekti?
- Neviem. Ja nepovažujem za normál-
ne, aby súčasťou Prezidentského
paláca a plochy námestia pred ním
boli aj parkujúce autá. A dokonca sme
zistili že tam parkujú autá, ktorých
majitelia sú aj samotní zamestnanci
prezidentského paláca.
Kedy teda môžu občania rátať s
novým Hodžovým námestím, bez
parkujúcich áut?
- Stĺpiky na zabránenie parkovania na
ploche Hodžovho námestia by sme
chceli osadiť v marci tohto roka. Sa-
mozrejme, že výsadba zelene a jej revi-
talizácia prichádza do úvahy až na jar,
s príchodom teplejších dní. Rátam s
tým, že celé nové námestie odovzdáme
v polovici jari. Zábrany pribudnú už
začiatkom marca, tak ako som spomí-
nal. Zhováral sa Robert Lattacher
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Staré Mesto

chce regulovať

vonkajšiu

reklamu
STARÉ MESTO
Tento rok chce samospráva mestskej
časti Staré Mesto prijať všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým by sta-
novilo pravidlá pri rozmiestňovaní
vonkajšej reklamy na území mest-
skej časti. O podobnom nariadení
hovoria už niekoľko rokov predsta-
vitelia bratislavského magistrátu,
doteraz však samospráva hlavného
mesta v tomto smere nič nepodnikla.
O potrebe prijatia nariadenia o vonkaj-
šej reklame staromestská samospráva
začala hovoriť vlani, tento rok si
predsavzala takéto nariadenie aj schvá-
liť. Vonkajšia reklama nie je zatiaľ
regulovaná v žiadnej zo 17 mestských
častí, príslušnú legislatívu nemá ani
hlavné mesto. Vzorom pre staromests-
kú samosprávu má byť Žilina, kde po
nástupe novej samosprávy už prijali
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
túto problematiku rieši.
Vonkajšiu reklamu umiestňujú v Brati-
slave reklamné spoločnosti podľa
vlastného uváženia. Podmienkou je
súhlas vlastníka pozemku, na ktorom
chcú reklamné zariadenie osadiť, a
súhlasné stanovisko Krajského doprav-
ného inšpektorátu, ktorý však posudzu-
je umiestnenie reklamy z pohľadu bez-
pečnosti cestnej premávky. Podľa
dostupných informácií sú mnohé
reklamné zariadenia osadené načierno,
viaceré sú tiež v rozpore s pravidlami
bezpečnosti cestnej premávky. (pol)

Pred 10 rokmi

nás opustil

Vašo Pankovčín
REDAKCIA
V nedeľu 18. januára uplynulo
desať rokov odvtedy, čo nás opustil
náš priateľ, spisovateľ, publicista a
stály spolupracovník Bratislavských
novín Vašo Pankovčín.
Mal len 30 rokov a pomáhal nám roz-
biehať vydávanie Bratislavských no-
vín. Od prvého vydania v septembri
1998 napísal pre tieto noviny viacero
článkov, urobil niekoľko rozhovorov s
predstaviteľmi samosprávy, publikoval
zopár reportáží.
Naša spolupráca trvala, žiaľ, iba nie-
koľko mesiacov, no napriek tomu Vašo
Pankovčín stále patrí k Bratislavským
novinám. Bolo nám cťou byť jeho pria-
teľmi a nikdy nezabudneme, že tu s
nami bol. Určite neprišiel len tak, zosta-
lo po ňom niekoľko kníh a množstvo
publikovaných textov. Jednu z reportá-
ži uverejňujeme aj v tomto vydaní. Aby
nezabudli ani Bratislavčania. (red)
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STARÉ MESTO
Otázka prekrývania fasád domov,
najmä tých, ktoré sú kultúrnymi
pamiatkami, je v poslednom období
nanajvýš aktuálna. Jeden zo súčas-
ných príkladov zrejme nelegálneho
osadenia veľkoplošnej reklamy je na
Námestí SNP.
Veľkoplošná reklama visí na jednej časti
bývalých družstevných domov so vzác-
nou architektúrou na Námestí SNP.
Autorom domov je známy funkcionalis-
tický architekt Emil Belluš. Postavili ich
v rokoch 1934 - 1937 a ide o tri stavby
pôvodne postavené pre ústredie poľno-
hospodárskych družstiev na Slovensku
s kinom, obchodmi a bankou. Kvôli

tmavočerveným obkladom ich nazývali
aj Tri červené domy. Podľa Jána Mac-
koviča z Krajského pamiatkového
úradu, úrad by povolenie na takú rekla-
mu nevydal. Reklamy na fasády sta-
vieb podľa neho pamiatkari nie vždy
povoľujú a pamiatkový úrad dáva k
žiadostiam vždy stanovisko. 
Pokiaľ ide o objekt v pamiatkovej zóne
mal by mať príslušný subjekt povole-
nie krajského pamiatkového úradu,
tvrdí J. Mackovič. Podľa neho existuje
vyhláška, ktorá hovorí o tom, že rekla-
ma, ktorá prekrýva a narúša členenia
objektu a architektonické prvky na
budovách, by sa nemala osadzovať.
„Máme s tým stále problémy a malo by

sa to zrejme riešiť prijatím všeobecne
záväzného nariadenia,“ uviedol J.
Mackovič. 
Dodal, že v zákone sa s týmto problé-
mom z hľadiska skutkovej podstaty
nerátalo - preto je potom s načierno
osadenými reklamami problém z hľa-
diska sankcií. Pamiatkový zákon na
túto možnosť však pamätá a vlastník je
povinný žiadať príslušné úrady o povo-
lenie.
Podľa hlavného architekta mesta Štefa-
na Šlachtu v prípade Bellušových
domov ide o chránené funkcionalistic-
ké objekty. O možných reklamách toh-
to typu malo rozhodovať mesto,
pamiatkari i hlavný architekt. (rob)

Reklama prekryla fasádu pamiatky
Námestie SNP má novú dominantu, veľký reklamný plagát. FOTO - Oto Limpus

Hodžovo námestie bude v marci bez áut

BPS ignoruje

zákaz osádzania

parkovacích

kolov
STARÉ MESTO
Do 31. decembra 2008 boli vlastníci
alebo užívatelia vyhradených parko-
vacích miest na staromestských ces-
tách 3. a 4. triedy povinní odstrániť
dopravné zariadenia, ktoré tu bráni
iným vozidlám zaparkovať. Niektoré
parkovacie stĺpiky zmizli, mnohé
však zostali osadené.
Mestská časť Staré Mesto, ktorá je
správcom komunikácií 3. a 4. triedy
vyzvala spoločnosť BPS Park, a.s.,
(predtým BPS, s.r.o.) ako nájomníka
týchto parkovacích miest, aby zabez-
pečila odstránenie dopravných zariadení
v zmysle schváleného nariadenia. Par-
kovacia služba túto žiadosť samosprávy
odmietla s tým, že tieto dopravné zaria-
denia nie sú jej majetkom, ale patria
vodičom, ktorým ďalej prenajala vyhra-
dené parkovacie miesta. Odmietla tiež
samospráve poskytnúť zoznam vlastní-
kov parkovacích kolov s tým, že bez ich
súhlasu to urobiť nemôže.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia
o podmienkach státia v zóne s doprav-
ným obmedzením je v Starom Meste od
februára 2008 zakázané na vyhradenom
parkovacom mieste osadiť, umiestniť
alebo používať dopravné zariadenia,
tzv. parkovacie koly. Do 31. decembra
2008 boli vlastníci alebo užívatelia
povinní tieto zariadenia odstrániť, inak
ich odstráni správca komunikácie na
náklady vlastníka alebo užívateľa.
O situácii informoval v pondelok 19.
januára 2009 starosta Starého Mesta
Andrej Petrek členov dopravnej komi-
sie miestneho zastupiteľstva. Tí ho
vyzvali, aby mestská časť začala proti
priestupcom správne konanie. Samo-
správa bude pri odstraňovaní nelegál-
nych parkovacích kolov postupovať
podobným spôsobom, ako pri odstraňo-
vaní vrakov motorových vozidiel.
Mestská časť Staré Mesto v tejto súvi-
slosti vyzýva nájomníkov parkovacích
miest na cestách 3. a 4. triedy, aby reš-
pektovali platné nariadenie mestskej
časti, a pokiaľ tak ešte neurobili, aby
parkovacie koly z vyhradených parko-
vacích miest odstránili.
Dopravná komisia sa zaoberala aj situá-
ciou, ktorá môže nastať od 1. februára
2009 na vyhradených parkovacích mies-
tach. Podľa VZN je totiž od februára
obmedzená možnosť vyhradeného par-
kovania iba v pracovné dni od 8.00 do
16.00 h. Mestská časť preto požiada o
zmenu dopravného značenia, aby infor-
mácia o vyhradenom parkovaní v pra-
covné dni od 8.00 do 16.00 h bola uve-
dená na dodatkových tabuliach. Nové
vyhradené parkovacie miesta a nové
vyhradzovacie karty nesmie BPS Park,
a.s., od januára 2009 vydávať. (ado)



STARÉ MESTO
Napriek tomu, že na chodníku v
okolí budovy Metropolu na rohu
Špitálskej a Mickiewiczovej ulice
začala mestská samospráva osádzať
liatinové stĺpiky, niektorým vodičom
to neprekážalo a naďalej tam parko-
vali.
Problém parkovania na chodníku mo-
hol byť vyriešený okamžite, ak by
mesto neosádzalo stĺpiky pomaly a
postupne. Podľa vyjadrenia pracovní-
kov magistrátu ďalšie stĺpiky boli vo
výrobe a práce mali byť dokončené do
konca januára. V čase keď sme sa o
dokončenie stĺpikov zaujímali, ešte
neboli osadené všetky. 
Pondelková fotografia je však už neak-
tuálna, pretože medzitým samospráva
osádzanie zábran dokončila. Otázne je,
prečo nie je možné osadiť všetky stĺpi-
ky naraz? Mesto postupne osádzalo
stĺpiky napríklad aj na Námestí M.
Benku, kde sa práce natiahli na niekoľ-
ko týždňov.
Výsledkom pomalého a čiastočného
osádzania stĺpikov pred Metropolkou
bolo opätovné drzé parkovanie vodi-
čov. Tí doslova kašlali na to, že chod-
ník patrí chodcom, nebrali ohľad ani
rodičov s kočíkmi či vozíčkarov.

Na parkovanie na chodníkoch upozor-
ňujú Bratislavské noviny opakovane
už niekoľko rokov. Naposledy sme
mestskú políciu upozornili na situáciu
na Staromestskej ulici, kde na chodní-
ku pred Najvyšším súdom SR niektorí
vodiči parkovali tak, že chodcom zne-
možnili prejsť po chodníku a autá
museli obchádzať po frekventovanej
ceste. 
Mestská polícia k situácii na Staro-
mestskej uviedla: „V roku 2008 sme v
týchto miestach riešili 284 priestupkov

súvisiacich s porušovaním zákona
315/1996 o premávke na pozemných
komunikáciách.“
Prípadov áut parkujúcich na chodní-
koch, ktoré tvoria pre chodcov prekáž-
ku, je v Bratislave stále viac. Zrejme
nie je reálne, aby tento problém doká-
zala vyriešiť štátna či mestská polícia,
preto ako najschodnejšie riešenie sa
ukazujú práve pevné zábrany v podobe
oceľových stĺpov či tzv. biskupských
klobúkov.  (rob)

FOTO - Oto Limpus
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Na problémové

linky pôjdu aj

spojené hliadky
BRATISLAVA
Dopravný podnik chce sprísniť
represie a robiť častejšie kontroly na
problémových linkách. Malo by ísť o
spojené hliadky pozostávajúce z
revízora, člena bezpečnostnej služby,
prípadne v súčinnosti s mestskou a
štátnou políciou.
Dopravca tak reaguje na kultúru cesto-
vania v MHD, ktorá je neraz chabá.
Cestujúci sa sťažujú najmä na ľudí,
ktorí jazdia v MHD špinaví, smradľaví
alebo podgurážení alkoholom. Mnoho-
krát otravujú ostatných občanov aj
agresívnym správaním. Väčšina cestu-
júci takýchto ľudí trpí. 
Mnohí pritom možno nevedia, že
môžu požiadať vodiča, aby neprispô-
sobivého cestujúceho alebo človeka,
ktorý porušuje prepravný poriadok,
vylúčil z dopravného prostriedku.
Vodič je oprávnený to urobiť aj bez
upozornenia cestujúcim. Často sa to
však boja urobiť z obavy z možných
fyzických atakov.
Mestský dopravca priznáva, že tieto
javy znepríjemňujú život slušným
cestujúcim a v konečnom dôsledku
odrádzajú ľudí od využívania MHD.
„Realita v dennom živote je taká, že
máme prípady, pri ktorých, keď vodič
chcel zasiahnuť, došlo k jeho fyzické-
mu napadnutiu,“ informuje dopravný
podnik. Jeden z prípadov je z novemb-
ra minulého roku - vodič vykazoval v
centre mesta z električky bezdomovca
a ten ho napadol. 
DPB eviduje niektoré problematické
miesta a linky, kde sa vyskytuje viac
podobných prípadov. Ide najmä o spoj
číslo 61, ktorý premáva z letiska. Na
túto linku sa už sťažovali občania nie-
len na dopravnom podniku, ale aj na
magistráte hlavného mesta. Razia,
ktorú urobil dopravca minulý rok voči
bezdomovcom, mala efekt, ale len
krátkodobý. Sľubuje, že v tomto roku
budú preto kontroly na problémových
spojoch častejšie. (rob)

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava plánuje
v tomto roku pokusnú prevádzku
monitorovacích kamier v prostried-
koch MHD. Ide ísť o opatrenie,
ktoré má pomôcť pri prevencii a
odhaľovaní vandalizmu vo vozid-
lách.
Podľa informácií predsedu predstaven-
stva DPB, a.s., Branislava Zahradníka,
inštalovaním kamier do niekoľkých
vozidiel chce mestský dopravca zistiť,
či toto opatrenie naozaj prispeje k zní-
ženiu vandalizmu, kriminality a všet-
kých negatívnych javov, ktoré sa v
MHD vyskytujú. 
Inštalácia kamier by mala byť hotová v
priebehu marca tohto roka v prvých pia-
tich vozidlách. Pôjde najmä o problé-

mové linky a kritické časy. Dopravný
podnik vníma osadenie kamier citlivo a
chce o ich používaní diskutovať s verej-
nosťou, aby nemala pocit straty súkro-
mia. „Chceme to vyskúšať a urobiť si aj
prieskum medzi cestujúcimi, či im to, že
je vozidlo monitorované, neprekáža a či
majú vyšší pocit bezpečnosti. A či je to
len otázka pocitu, alebo to bude mať
reálne výsledky,“ uviedol B. Zahradník. 
Poukázal na to, že aj vo svete sa tento
systém používa a v prípade pozitív-
nych ohlasov a výsledkov by sa táto
forma ochrany mohla stať trendom aj
do budúcnosti. Vysvetlil, že kamerový
systém vo vozidle funguje tak, že pre-
bieha trvalé nahrávanie toho, čo sa v
ňom deje a záznam sa ukladá na pamä-
ťové médium. V prípade vzniku mimo-

riadnej udalosti vo vozidle vodič spus-
tí on-line prenos signálu z kamier pria-
mo na dispečing. Dispečerom sa zobra-
zí situácia vo vozidle s popisom, o akú
linku ide a kde sa vozidlo nachádza.
Dispečeri potom rozhodnú o tom, či
privolajú políciu alebo len zásahovú
jednotku dopravného podniku. Ďalšou
výhodou je, že celú situáciu bude
možné zdokumentovať. 
V súčasnosti totiž podľa neho polícia
nemá pri vandalizme dostatok dôkazov
po skutku, ktorý sa stal v dopravnom
prostriedku. Dopravca chce v budúc-
nosti intenzívnejšie spolupracovať s
políciou, pretože náklady na odstraňo-
vanie následkov vandalizmu stoja pod-
nik ročne približne 664-tisíc euro (asi
20 miliónov Sk). (rob)

V autobusoch verejnej dopravy majú

vandalov na skúšku strážiť kamery 

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

Bývalý areál

Textilanky

znovu ožije 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Príspevkové a rozpočtové organizácie
zriadené mestskou časťou Devínska
Nová Ves budú  už čoskoro sústrede-
né v jednom spoločnom objekte.
Poslanci miestneho zastupiteľstva
odsúhlasili kúpu bývalého areálu Tex-
tilanky za  necelý milión eur, ktorý
bude slúžiť práve tomuto účelu.
Nové priestory už vyžadovala miestna
verejnoprospešná organizácia Denova,
ktorá momentálne sídli v kapacitne
nevyhovujúcom objekte. Sťahovanie
privítali aj členovia dobrovoľného
požiarneho zboru, ktorí tiež dlhšiu
dobu upozorňovali na nedôstojné pod-
mienky svojej existencie. Uvažuje sa tu
aj o zriadení kompostárne, pre ktorú sa
už dlho hľadala vhodná lokalita.
Areál bývalej Textilanky stojí mimo
obytných súborov a tak pracovné akti-
vity Denovy a hasičského zboru nebu-
dú rušivo zasahovať do životného
komfortu obyvateľov. Okrem toho by
tu mala byť umiestnená aj miestna tele-
vízia a športová organizácia zriadená
mestskou časťou - DNV sport. (kah)

Cafe Grande
Hlavné námestie 3, Bratislava

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

káva, horúca čokoláda, varené víno, čaj, grog

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!

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

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

Samospráva konečne vyriešila problém

áut drzo parkujúcich okolo Metropolu

BRATISLAVA
Vedenie Dopravného podniku Brati-
slava uvažuje o zrušení linky 901 do
rakúskeho Wolfsthalu. Možno tak
urobí v prípade, ak do konca marca
tohto roka nedostane licenciu na
prevádzku aj do rakúskeho Hain-
burgu.
Z dopravného podniku nás informova-
li, že s ich žiadosťou o premávku do
susedného Hainburgu sa už mesiace
nič nedeje. Dopravca preto rokoval o
ďalšom osude tejto linky aj s poskyto-

vateľom verejnej autobusovej dopravy,
spoločnosťou Slovak Lines. 
V prípade, že by bratislavský dopravný
podnik nedostal licenciu do Hainburgu
do konca marca, existuje aj možnosť jej
„odovzdania“ spoločnosti Slovak Lines.
Tá by potom nasadzovala na linku vlast-
né autobusy. Definitívne rozhodnutie o
osude linky 901 do rakúskeho Wolfstha-
lu by malo padnúť počas prvých aprílo-
vých dní tohto roka.
Pravidelná autobusová linka číslo 901
Bratislava - Wolfsthal začala premávať

24. mája 2008 spod Nového mosta. Na
linku sú nasadené dva krátke autobusy
tzv. midibusy. 
Onedlho po jej spustení však poukazo-
valo veľa ľudí na to, že autobus sa
minimálne využíva a že jedinými
cestujúcimi bývajú niekedy len samot-
ní vodiči autobusov. 
Dopravný podnik zase argumentuje, že
táto linka nemá na dopravné výkony
vplyv a má fungovať na komerčnej
báze, teda bez použitia verejných
financií. (rob)

Dopravný podnik možno už od apríla

zruší pravidelnú linku 901 do Wolfsthalu



BRATISLAVA
Pokračujeme v uverejňovaní niekto-
rých návrhov z projektu Mestské
zásahy. Prinášame ďalší zaujímavý
návrh na zlepšenie života v meste
pod názvom Zelený (starý) most, s
ktorým prišli autori Igor Marko a
Petra Havelská pod hlavičkou
FoRM Associates London.
Autori mienia, že Starý most sa históri-
ou a charakteristickou siluetou stal
symbolom spojenia dvoch brehov s
rozdielnym urbanistickým vývojom.
„Je jediným mostom, ktorý má priame

pešie napojenie na mesto a jeho indu-
striálna konštrukcia má paradoxne ľud-
skú a mestskú mierku,“ píšu autori.
Najstarší bratislavský most podľa nich
už v súčasnosti nespĺňa niektoré tech-
nické kritériá a jeho budúcnosť sa stala
aktuálnou témou. 
„Mosty Bratislavu a Bratislavčanov
nespájajú, naopak rozdeľujú. Starý
most má šancu byť iný a mal by sa stať
mostom pre ľudí, “ myslia si I. Marko
a P. Havelská. Podľa nich je návrh
Zeleného mosta pokusom o vytvorenie
jeho novej identity. Súčasný most by sa

mal premeniť len na peší most v kom-
binácii s parkom. „Most ako kontinuál-
na časť zelenej krajiny vytvára prepo-
jenie medzi novým lineárnym parkom
na ľavom brehu Dunaja a neformálnou
zelenou pravou stranou, kde sa napája
na hrádzu a Sad Janka Kráľa.“
Autori dodávajú, že Scénický park nie
je len spojnicou, ale plnohodnotným
verejným priestorom, ktorého kompo-
zíciu tvoria mikropriestory individuál-
neho a intímneho charakteru. (rob)

VIZUALIZÁCIA - FoRM
Associates London

Chcú si posvietiť

na privysoké

zvyšovanie cien
PETRŽALKA
Petržalská samospráva si chce po-
svietiť na neetické zvyšovanie cien
podnikateľov v tejto mestskej časti, a
preto zriadila kontaktné Euromiesto.
Na Kutlíkovej ulici 17 v budove Tech-
nopolu môžu občania osobne upozor-
ňovať na neoprávnené zvyšovanie cien
a dávať podnety na ich preskúmanie. 
Dá sa tak urobiť osobne alebo na tele-
fónnom čísle 6828 6689. Samospráva
pri tom spolupracuje so Slovenskou
obchodnou inšpekciou, profesijnými a
neziskovými organizáciami, členmi
klubov dôchodcov i Jednotou dôchod-
cov Slovenska. (mm)

Letiskom prešlo

vyše 2,2 milióna

cestujúcich
BRATISLAVA
Presne 2 218 545 cestujúcich vybavi-
lo v roku 2008 Letisko M. R. Štefáni-
ka. Mesačný priemer je 184 879 ce-
stujúcich, čo bol pred šiestimi rokmi
súhrn všetkých cestujúcich za jeden
polrok.
„Počet cestujúcich medziročne stúpol o
10 percent. Pod výsledky sa podpísali
najmä jarné a letné mesiace, keď počet
cestujúcich v priemere rástol až o 18
percent,“ informovala hovorkyňa letis-
ka Dana Madunická. Zatiaľ čo ostatné
letiská už v septembri vykazovali 3,3-
percentný medziročný pokles, rast
počtu vybavených cestujúcich v Brati-
slave sa zastavil v októbri. 
„Zníženie počtu má na svedomí celos-
vetová kríza, ktorá spôsobila pokles
dopytu cestujúcich po jednotlivých des-
tináciách. Ďalším pravdepodobným
dôvodom úbytku cestujúcich je ekono-
mická recesia v Írsku a výrazné oslabe-
nie britskej libry voči slovenskej mene,
čo núti pracujúcich vo Veľkej Británii
byť racionálnejšími. Obmedzili svoje
cesty na Slovensko a zároveň sa mnohí
začínajú vracať domov,“ vysvetlil dôvo-
dy Zdeněk Schraml, výkonný riaditeľ
Letiska M. R. Štefánika.
Najúspešnejšou celoročnou pravidel-
nou linkou bola Bratislava - Londýn,
ktorou sa prepravilo 368 116 ľudí. Na
druhom mieste sú Košice, na treťom
Miláno. Zaujímavé sú aj niektoré histo-
rické rekordy - najviac odletov a príle-
tov v priebehu jednej hodiny bolo 26.
júna medzi 13.00 a 14.00 h (25), za deň
26. júna (250), najviac cestujúcich v
priebehu jedného dňa vybavili 8. júla
(11 447), za mesiac v júli (304 146),
miliónty cestujúci letel 1. júla, dvojmi-
liónty 7. novembra. (mm)

S hotelom v lesoparku mnohí nesúhlasia
NOVÉ MESTO
Napriek súhlasnému stanovisku
Ministerstva životného prostredia
SR k výstavbe hotela na mieste
bývalej reštaurácie na Železnej stu-
dienke. Stavebný úrad Nové Mesto
nemá žiadosť o územné rozhodnutie
a stavebné povolenie. 
V územnom pláne hlavného mesta má
táto lokalita funkciu občianskej vyba-
venosti celomestského a nad mestské-
ho významu. Spoločnosť Snowdrop
tam chce postaviť reštauráciu s ubyto-
vaním a parkovacími miestami.
Proti výstavbe sú však mnohí občania a
občianske organizácie. Naposledy sa

ozvala aj Strana zelených, ktorá proti
výstavbe v lesoparku organizovala aj
petičnú akciu. Pod text petície sa pod-
písalo asi 2000 občanov
Strana zelených sa obáva, že ak sa
postaví hotel, zvýši sa frekvencia indivi-
duálnej automobilovej dopravy, hluč-
nosť a riziko znečistenia prostredia.
Naruší sa pohoda rekreantov, zvýši sa
riziko pre chodcov a cyklistov, tvrdí za
túto stranu člen predsedníctva Róbert
Beňo. Zároveň by vraj postavenie hote-
la znamenala precedens pre ďalšiu
výstavbu v tejto oblasti, ktorá má slúžiť
na rekreáciu a nie pre záujmy develo-
perských spoločností. 

„Stále neexistuje záväzný dokument,
ktorý by upravoval maximálny počet
ubytovacích zariadení v bratislavskom
lesoparku patriaci do chránenej krajin-
nej oblasti,“ hovorí R. Beňo. Minister-
stvo životného prostredia dalo z hľa-
diska posudzovania vplyvov na život-
né prostredie súhlasné stanovisko na
výstavbu hotela. Úradu, ktorý by mal
eventuálne stavbu povoliť, však odpo-
rúča, aby podmienil jeho výstavbu a
prevádzku splnením sedemnástich
bodov. Rozhodujúcim bude však sta-
novisko magistrátu, ktoré vydáva
územné rozhodnutie a Stavebný úrad
Nového Mesta. (rob)
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Starý most by mal dostať šancu spájať

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

Vlani dostalo

pomoc viac 

ako tisíc rodín
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci vyčlenili vlani viac
ako 73-tisíc eur (2,2 milióna korún)
na rôzne formy sociálnej výpomoci
mladým rodinám, ale aj invalidom či
osamelým seniorom.
„Z tejto finančnej čiastky získalo priamu
pomoc viac ako tisíc rodín,“ informoval
tlačový tajomník mestskej časti Ľubomír
Andrassy. Podľa jeho slov, petržalská
samospráva je pripravená aj na začiatku
roku 2009 pomôcť tým rodinám, ktoré
sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté
deti a v dôsledku zmeny legislatívy im
vyplatia prvý tohtoročný kompenzačný
príspevok až vo februári. 
„Mimoriadna situácia je dôsledkom
legislatívnych zmien, ktorými sa
zosúladil systém vyplácania všetkých
príspevkov a dávok s mesačným one-
skorením,“ pokračoval Ľubomír An-
drassy. O nenávratnú finančnú výpo-
moc môže požiadať každý občan.
Musí však mať trvalý pobyt v mest-
skej časti a opatrovať dieťa s vážnym
zdravotným postihnutím.
„Jednorazová dávka sa môže pohybo-
vať od 100 do 165 eur, pričom pomoc
je možné poskytnúť nielen vo finan-
čnej forme, ale napríklad pomôckami,
liekmi,“ dodal Ľubomír Andrassy. Z
dôvodu rozpočtového provizória bude
miestny úrad v januári a februári pri-
oritne vybavovať žiadosti podané opa-
trovateľmi zdravotne postihnutých
detí. (mm)

Bratislavské

rožky idú

znovu súťažiť
PETRŽALKA
Milovníci Bratislavských rožkov si
znovu prídu na svoje. Cech pekárov
a cukrárov regiónu organizuje 22. až
24. januára 2009 už 3. ročník medzi-
národnej súťaže o Najlepší Brati-
slavský rožok.
Organizuje sa počas veľtrhu Danubius
gastro a zúčastnia sa na nej družstvá z
Česka, Rakúska, Maďarska a zo Slo-
venska. Slávnostné vyhlásenie súťaže
bude 24. januára o 15.00 h v Progra-
movom centre haly A. (mm)

POTRAVINY
NOVOOTVORENÁ 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

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 dvere?

Stará tržnica sa vyprázdňuje, primátor

mesta ju chce prenajať na desať rokov
STARÉ MESTO
Na bratislavskom  magistráte sa pri-
pravuje návrh nájomnej zmluvy s
budúcim nájomníkom Starej tržnice.
Keďže návrh na 52-ročný prenájom
spoločnosti Devel Gallery, s.r.o. vlani
v mestskom zastupiteľstve neprešiel,
primátor mesta sa rozhodol Starú
tržnicu prenajať na 10 rokov bez
súhlasu mestských poslancov.
Podľa informácií z magistrátu bude
musieť budúci nájomník Starú tržnicu
zrekonštruovať, urobiť novú vzducho-
techniku a zabezpečiť prevádzku pre-
dajne potravín v suteréne objektu. Kto
má byť primátorom vybraným nájom-
níkom zatiaľ nie je známe, nájomná
zmluva by údajne mohla byť podpísaná
do polovice februára. 
Pritom ešte v decembri primátor Andrej
Ďurkovský (KDH) tvrdil, že s jednotli-
vými prevádzkarmi mesto podľa neho
uzatvorilo zmluvy a „tržnica bude fun-

govať ako tržnica. Chceme zrekon-
štruovať spodnú časť, ale nebude to rie-
šené veľkou zmluvou, ani žiadnym
dlhodobým nájmom,“ uviedol A. Ďur-
kovský. Dodal, že priamym prevádzko-
vateľom tržnice bude mesto. 
Po mesiaci sa situácia, zdá sa, opäť
zmenila. Mesto pripravuje nájomnú
zmluvu s vopred vybraným investo-
rom, ktorý chce Starú tržnicu zrekon-
štruovať a prevádzkovať. Jediným
záujemcom o dlhodobý prenájom bola
vlani spoločnosť Devel Gallery, s.r.o.,
ktorá prevádzkuje susednú luxusnú
Central Passage.
Doterajším prevádzkovateľom Starej
tržnice bola spoločnosť SF Stará tržni-
ca, s.r.o. Nájomná zmluva medzi ňou  a
mestom sa skončila 14. novembra
2008. Primátor ani vedenie mesta
napriek tomu, že o ukončení nájmu
vedeli, nehľadali nového prevádzkova-
teľa vypísaním výberového konania,

ako to v takýchto prípadoch býva dob-
rým zvykom.  Samospráva zareagovala
až na ponuku spoločnosti Devel Galle-
ry, s.r.o., mestským poslancom sa však
takýto postup nepozdával. Dlhodobý
prenájom neodporučila žiadna z prí-
slušných komisií mestského zastupiteľ-
stva.
Osud Starej tržnice zrejme oveľa viac
trápi Bratislavčanov. Čitateľ Ján Čepa
nám napísal: „Tržnica pustne už nie-
koľko rokov, počet prevádzok sa dá
pomaly spočítať na jednej ruke, prostre-
die pôsobí deprimujúco tak pre našinca
ako aj pre návštevníka mesta, ktorí len
krútia hlavami s otázkou: je toto
možné?“
Ján Čepa si myslí, že nie všetkým zále-
ží na tom, aby tak nepôsobila. „Nenaz-
val by som to hanbou, ale priam bezoči-
vosťou kompetentných a je mi jedno, či
je to Staré Mesto alebo samotný magi-
strát,“ dodáva náš čitateľ. (brn)
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Také argumenty 

obyvateľov 

len urážajú
LIST ČITATEĽA
Chcela by som reagovať na vyrieše-
nie statickej dopravy pred obytným
domom na Bradáčovej ulici 5 v Brati-
slave - Petržalke.
Petržalská samospráva sa snaží reali-
zovať opatrenia súvisiace s riešením
statickej dopravy na základe podnetov
občanov, poslancov či odborných
útvarov. Zaujímalo by ma, na základe
čieho podnetu vyriešila petržalská
samospráva parkovanie pred domom,
respektíve koľko podnetov musí byť,
aby sa na ich základe prijalo takéto
rozhodnutie?
Prečo sa má kritická situácia s parkova-
ním riešiť práve na úkor chodcov a
bezprostredných obyvateľov domu, a
zasahovať takýmto arogantným spôso-
bom do kultúry ich bývania?! Deklaro-
vaný „individuálny prístup“ zvolený v
tomto prípade určite nebral do úvahy
hľadisko a požiadavky obyvateľov!
Argumenty zdôvodňujúce potrebu
tohto projektu sú slušne povedané -
smiešne a minimálne urážajú obyvate-
ľov dotknutého obytného domu na
Bradáčovej ulici.
Vyznačenie kolmého státia vraj vychá-
dzalo z projektovej dokumentácie spra-
covanej ešte v roku 2000, avšak k rea-
lizácii projektu mohlo dôjsť až teraz,
pretože miestna samospráva nedispo-
novala dostatočným objemom financií
vyčlenených pre takéto opatrenie. Člo-
vek by si pod takýmto vyjadrením
predstavil hodnotu minimálne niekoľ-
kých desiatich tisíc a realita je pritom
taká, že v danom prípade bola osadená
jedna menšia dopravná značka a spo-
trebovaná farba na zatretie pôvodných
a vymaľovanie nových pásov. 
Uvádzalo sa, ako projekt vytvoril až 32
nových parkovacích miest!!! Táto
informácia je jedno veľké a nehorázne
klamstvo. Skutočnosť je taká, že
pôvodne bolo pred obytným domom
presne 26 parkovacích miest (čo sa dá
overiť podľa zatretých pôvodných čiar
na parkovanie), a teraz ich je 32!
Vyplýva z toho, že „veľkolepým“ pro-
jektom kolmého státia pred domom,
ktorý negatívne vplýva na životné pro-
stredie, získala petržalská samospráva
pre obyvateľov až šesť(!!!) parkova-
cích miest. A taktiež sa vďaka nemu
systematicky ničia tu parkujúce autá,
pretože kompetentní si nedali ani tú
námahu, aby zrušili obrubníky, resp.
vytvorili pre parkujúce autá primeranú
nájazdovú plochu na chodník. Dovoľu-
jem si preto dať samospráve podnet na
zabezpečenie pôvodného spôsobu par-
kovania. P. Kovandová, Bratislava

Na pešej zóne

sa prechádzala

aj audina
LIST ČIATEĽA
Koncom roka okolo dvanástej na
obed sme sa boli prejsť s našou bojo-
vou čivavou na Devíne. Išli sme po
Slovanskom nábreží (pešia a cyklis-
ticko-korčuliarska cesta), spolu s
nami veľa rodičov s malými pobehu-
júcimi deťmi a kočíkmi.
Bolo to na mieste prístavu, končia sa tam
domy a ďalej je už len hradný múr, pri-
čom na ceste nechýba značka pešej zóny
- dospelák s dieťaťom (aspoň si myslím,
že tá značka znamená pešiu zónu).
Zrazu sa tu objavila čierna audina BA
843 IT. Zrejme tiež na prechádzke. Len
si to tak šinula po ceste pre cyklistov a
korčuliarov (červený pás) a zmizla z
dohľadu za ohybom. Keď sme prišli na
parkovisko pod hradom, našli sme ju
parkovať pred hotelom! 
Znamená to, že vodič si skrátil cestu
cez nábrežie, pretože cez dedinu je to
do kopca, z kopca a povolená je tam
len štyridsiatka. A on sa zrejme poná-
hľal. Alebo druhá možnosť - asi sa cítil
ako rytier na koni, keď prechádzal
pešou zónou popod oblúkovitý vchod
okolo hradu k hotelu. Priznávam bez
mučenia, že som na jeho adresu použi-
la veľmi vybrané slová. Nuž čo už, aj
auto asi potrebuje ísť na prechádzku!

Zuzana Stará, Bratislava

Mestské toalety

by mali mať

väčšiu reklamu
LIST ČITATEĽA
Mali sme návštevu, a tak sme ich
pozvali na decembrové Vianočné
trhy v Bratislave. Keďže sme niečo
pojedli a ochutnali aj medovinu, ces-
tou domov sme chceli použiť WC.
Vybrali sme sa za šípkou, ktorá nás ni-
kam nedoviedla. Vedeli sme, že to má
byť pri Primaciálnom paláci, však nič
sme nenašli. Až na magistráte nás
usmernili, a tak sme sa vybrali určenou
cestou.
Bok budovy magistrátu je však dosť
ďaleko na to, aby to záujemcovia našli
sami. Je to skryté, s malou upútavkou,
a preto nie je div, že večer to už ľudia
nevedia nájsť. Stačí pritom tak málo,
umiestniť zboku na stenu magistrátu
veľkú šípku s usmernením, že o 5
minút nájdete, čo hľadáte. Vyzerá to
tak, že WC vybudovali a chcú ho z
neznámych príčin pred verejnosťou
utajiť. Je to aktuálne hlavne teraz, keď
sa chystá uzatvorenie Starej tržnice.

Mária Magdová, Bratislava

Na Michalskej varia Taliani po domácky
Taliani to v kuchyni skrátka vedia.
Obalamutiť, či lepšie povedané ohú-
riť človeka kulinárskym umením.
Držia sa pritom zásady, že v jedno-
duchosti je krása. Na vlastnej koži
sme sa o tom boli presvedčiť v novo-
otvorenej reštaurácii L´OSTERIA
na Michalskej ulici.
Na jej prítomnosť v pešej zóne upozor-
ňuje iba reklamný pútač vystrčený do
ulice. Ku dverám reštaurácie treba
prejsť cez podjazd domu, v ktorom dlhé
roky predávalo knihy vydavateľstvo
Tatran. Vo dvore narazíte na nie príliš
estetickú presklenú stavbu, ktorá je
vstupom do L´Osterie. Pod schodami,
ktoré vedú do podzemia, sa ukrýva čle-
nitý pivničný priestor. Vstupná časť pô-
sobí moderne, v duchu sklenenej prí-
stavby nad hlavou, vymaľovaná na
bielo a okrášlená veľkými farebnými
obrazmi. Na jej konci je malý barový
pult, ktorý tvorí zázemie pre personál a
varenie kávy. Mimochodom, asi najlac-
nejšej v Bratislave. Stojí jedno euro.
Nenechajte sa však zmiasť, na kávu sa
sem nechodí, reštaurácia je totiž otvore-
ná iba v čase obeda od 11.30 do 15.00 a
potom večer od 18. hodiny.
Za vstupnou miestnosťou sú tri navzá-
jom prepojené izby s tehlovými klen-
bovými stenami. Každá z nich má však
jednu stenu natretú benátskym štukom.
V jednej časti na zeleno, v druhej na
žlto a v tretej, v ktorej sú na poličkách
poukladané fľaše s talianskym vínnym

destilátom grappa, lososovou oranžo-
vou farbou. Stoly sú prestreté bielymi
obrusmi a sedí sa na historizujúcich
čalúnených stoličkách s bielym patino-
vaným rámom. Steny sú ozdobené
mosadznými lampami a železnými
svietnikmi pripomínajúcimi fakle.
Jedálny lístok v L´Osterii je pomerne
skromný. Aby ste sa dobre najedli, ani
ho nemusíte vziať do rúk. Obsluhujúci
personál vám hneď na začiatku odpo-
ručí špecialitu dňa, ktorú kuchár pred
malou chvíľou dovaril. Jednoducho
domácka kuchyňa. Preto aj ten skrom-
ný výber. Ten by mal byť zárukou toho,
že všetko, čo dostanete na stôl, bude
čerstvé. Ako v správnej talianskej
kuchyni v ponuke nechýbajú predjedlá,
šaláty, prvé jedlá a druhé jedlá.
Z predjedál sme ochutnali na tenké
plátky nakrájanú surovú Zeleninu s
korením, soľou a panenským olivovým
olejom (6 €), Nárez z údenín s vypráža-
ným knedlíčkom (9 €), v ktorom boli tri
druhy talianskej parmskej šunky a Paté
z kuracích pečienok s hriankami (6 €).
Z polievok nám najviac zachutila Zele-
ninová polievka Minestrone (6 €).
Chutný bol aj Domáci vývar (6 €) s
cestovinovými haluštičkami, no tretia z
polievok - Torteliny vo vývare (9 €) -
bola na náš vkus trochu presolená.
Najväčší zážitok sme mali pri hlavnom

chode. Očarila nás Misa s pečeným
mäsom (19 €) - hovädzím, bravčovým,
teľacím a jahňacím. Už jej samotné
servírovanie je zážitok. Kuchár z
kuchyne dotlačí nerezový vozík s
nádobami, v ktorých sú uložené kusy v
celku pečeného mäsa, z ktorého odkra-
juje plátky priamo pri stole. O nič hor-
šie ako mäsová špecialita v našom hod-
notení nedopadli ani Penne alla sorren-
tina (9 €) s paradajkovo-slaninovo-
cibuľovou omáčkou a tiež Rizoto alla
milanese (9 €) a Kohút na rošte s hra-
nolčekmi a pikantnou diabolskou
omáčkou (16 €). Škoda, že pikantnou
omáčkou bol iba kopček obyčajnej
horčice.
Dezerty v jedálnom lístku uvedené nie
sú. Taliansky kuchár nám ponúkol
práve ten, ktorý čerstvo pripravil. V
našom prípade sme si dali jemne
vyšľahanú Čokoládovú penu (7 €) a
ešte teplý Mrežovník s džemom (7 €).
Ak pôjdete po Michalskej ulici v čase
obeda alebo večere, pokojne odbočte
do dvora domu so zelenou fasádou.
Ochutnať kuchyňu v reštaurácii
L´Osteria sa rozhodne oplatí. Trúfame
si povedať, že rovnako dobrú, talians-
ku domácku stravu, v tejto časti mesta
neochutnáte.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Vydať doklad o zaplatení je povinnosťou
Na doklad o kúpe, alebo ak chcete o
zaplatení, má každý zákazník nárok
a predávajúci je povinný vydať ho.
Ak tak neurobí porušuje predpisy. A
ak o to nežiada zákazník, vystavuje
sa minimálne riziku neúspešnej
reklamácie.
Dňa 20. septembra 2008 boli inšpek-
tori SOI na kontrole v prevádzke Stá-
nok s občerstvením č. 79 na Detvian-
skej ulici. Zamerali sa na kontrolu
duálneho zobrazovania cien, ako aj
na dodržiavanie zákona o ochrane
spotrebiteľa. Pri kontrole zistili, že
na kontrolný nákup tovaru, ktorý
registrovali pod názvom Lokše s ara-
šidmi (100g) za 30 Sk, im nebol
vydaný doklad o kúpe v žiadnej
forme - preto došlo k porušeniu záko-
na. 
Prevádzkovateľovi zariadenia bolo
poslané oznámenie o začatí správne-
ho konania. Právo vyjadriť sa dotknu-
tý subjekt nevyužil, zistené protipráv-
ne konanie žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnil.
Predávajúci je povinný v zmysle
zákona vydať spotrebiteľovi doklad o
kúpe výrobku, v ktorom je uvedené

obchodné meno, identifikačné číslo a
sídlo predávajúceho, ďalej adresa
prevádzkarne, dátum predaja, názov a
množstvo výrobku, cena jednotlivého
výrobku a celková cena, ktorú spotre-
biteľ zaplatil. 
Predajca nevydaním dokladu na kon-
trolný nákup preukázateľne porušil
povinnosť stanovenú zákonom.
Inšpektori SOI robia v obchodných
prevádzkach kontroly, aby zistili, či
predávajúci, dodávatelia, výrobcovia,
resp. dovozcovia dodržiavajú povin-
nosti a zákazy, vyplývajúce im zo
zákona o ochrane spotrebiteľa. Roz-
hodujúcim pre konštatovanie, či bol
zákon dodržaný alebo porušený, je
stav zistený v čase kontroly. Za poru-
šenie povinností ktoré stanovuje
zákon o ochrane spotrebiteľa má
orgán dozoru povinnosť zodpovedné-
mu subjektu uložiť pokutu až do
výšky dva milióny korún. Pokuta
bola tentoraz vo výške 10-tisíc korún
(332 €)
Aj druhý uvedený prípad sa týka

porušenia povinnosti predávajúcim
vydať doklad o kúpe so zákonom
požadovanými údajmi - doklad o
kúpe neobsahoval názov a množstvo
výrobkov, ktoré predstavovali pred-
met kontrolného nákupu, v celkovej
správne účtovanej hodnote 60 Sk (2
€). Pokuta bola vo výške 3-tisíc korún
(100 €). 
Dňa 24. augusta 2008 robili inšpekto-
ri SOI kontrolu v prevádzke Indická
kuchyňa v Obchodnom centre
Aupark, ktorú prevádzkuje spoloč-
nosť PLAZMA, s.r.o. V rámci kontro-
ly dodržiavania zásad statočnosti pri
predaji urobili kontrolný nákup. Ob-
jednali si dva druhy výrobkov (0,3 l
Pepsi light, 0,3 l Sprite) v celkovej
hodnote 60 Sk. 
Po vyúčtovaní a zaplatení kontrolné-
ho nákupu im bol vydaný doklad o
kúpe, na ktorom absentovali názov a
množstvo zakúpených výrobkov. K
oznámeniu o začatí správneho kona-
nia o uložení pokuty sa predajca
nevyjadril, protiprávne konanie
nespochybnil. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

€
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Bratislava bola v 90. rokoch Hlav-
nou dedinou Slovenska. Od vzniku
česko-slovenskej federácie v roku
1969 začal do nového hlavného
mesta Slovenskej socialistickej repu-
bliky prílev novousadlíkov z celej
krajiny.
Slovensko samotné bolo federáciou
dedín a údolí. Dedina od dediny sa líši-
la krojmi, zvykmi, piesňami, nárečím a
nemienia sa miešať. Bitky medzi dedi-
nami na zábavách boli samozrejmosťou
a miestni hnali latami z plota až na kraj
obce tých odvážlivcov, čo si trúfli prísť
sa pozrieť na „naše“ dievčatá. Tieto
zvyky si nová vlna usadlíkov priniesla
aj do Bratislavy. Bratislava verne odrá-
žala túto bitkársku tvár Slovenska. Spi-
sovateľ Vlado Bednár si raz v podniku s
príznačným názvom „Slovenská reštau-
rácia“ povzdychol: „Jedenásť večer a
žiadna bitka?“ A akoby ho niekto počul,
už letel popolník. Bitky to boli statočné,
tuhé, zápalisté. Ligu viedli bandy
výrastkov chrániace si vlastnú ulicu, ale
aj štvrť. Dimitrovkári vyrážali v celých
húfoch na prepady nového sídliska
Krasňany, kde už čakali nachystaní
„šraci“ so „šlajdrami“ (prakmi) nabitý-
mi „uklinčákmi“ (kúskami drôtu do
tvaru U). Krasňančania zasa podnikali
nájazdy do blízkej Rače. Tu niekde sa
formovali aj prvé gangy mladíkov ako
podhubie budúceho podsvetia. Presne
takto sa formovala neskôr aj najsilnejšia
ruská mafiánska skupina na moskov-
skom sídlisku Ľubercy.
Novinár Štefan Hríb pre SME zaspomí-

nal, ako na jednom z petržalských síd-
lisk vyrastali spolu s jedným z prvých
mafiánskych bossov Petrom Steinhübe-
lom, hrali futbal a ako deti kradli marhu-
le. „On sa potom zo skupiny nášho
dvora vyčlenil, začal vykrádať autá,
dokonca sme ho raz zazreli v takej tej
zvláštnej relácii Federálna kriminálna
ústredňa pátra. Ukazovali sme si vtedy
prstom - ajhľa, veď to je Peter!“

ŠPORTOM K MAFII?
Mnohí z budúcich mafiánov boli
pôvodne aj skutočne špičkovými špor-
tovcami. Najmä v silových športoch
bolo známe, že pri rôznych pitkách mali
najmä mladší dokázať, že vedia zmlátiť
kohokoľvek. Len nech šéf ukáže
prstom. Aj v Bratislave sa základom
mafiánskych gangov stali pôvodne špič-
koví predstavitelia silových športov.
Peter Križanovič, prezývaný Duran,
spoločník a neskôr súper na život a na
smrť s Miroslavom Sýkorom, bol býva-
lý majster Slovenska v zápasení. 
Aj Jozef Surovčík bol pôvodne zápasní-
kom Dunajplavby v Bratislave. Zastu-
poval záujmy Jozefa Svobodu, ktorý sa
stiahol aj s rodinou do zahraničia.
Surovčík na tieto kontakty doplatil živo-
tom. Svoboda bol predsedom Sloven-
ského zápasníckeho zväzu, podpredse-
dom Európskeho výboru zápasenia a
funkcionárom futbalového ŠK Slovan.
Pri športových podujatiach sa stretával
osobne s viacerými politikmi najmä z
HZDS. Napríklad mečiarovský privati-
zér a bývalý politik HZDS Vladimír

Poór spolu s ním prišiel na zápas hoke-
jových majstrovstiev sveta v Ostrave.
Bolo to len mesiac pred Svobodovou
násilnou smrťou. Spolu pravidelne cho-
dievali aj do VIP lóže futbalových zápa-
sov na Slovane, kde bol Svoboda istý
čas v dozornej rade.
Ľudovít Hudek, ako minister vnútra za
HZDS, sedel so Svobodom v orgánoch
futbalového Slovana.
Ladislav Polka, niekdajší štátny tajom-
ník ministerstva vnútra za Mečiarovej
vlády, o Svobodovi dokonca vyhlásil:
„Áno, poznal som ho. Ako normálneho
človeka, funkcionára Slovana. Poznal
som ho ako slušného človeka, nikdy
som s ním nemal obchodný vzťah.“ 
Podľa Karin Svobodovej si jej manžel
na komunálnej úrovni rozumel najmä so
starostom bratislavského Nového Mesta
Richardom Frimmelom. Frimmel kon-
takt so Svobodom nepoprel, vraj sa stre-
távali hlavne na futbale. „Bol to taký
športovo-priateľský vzťah.“
Korunu všetkému nasadil prezident
Ivan Gašparovič, ktorý o sponzorstve
Svobodu a jeho osobných priateľských
vzťahoch s ním pre Aktuálne.sk pove-
dal: „Keď tam títo ľudia nebudú, nebu-
de ani futbal. A potom s nimi nebudem
ani ja. Budem sedieť doma alebo v
robote.“
Svobodu rozstrieľali za bieleho dňa 28.
júna 2004 dvaja strelci trinástimi strela-
mi do chrbta a do hlavy.

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

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) VIII.

Ako sa to všetko začalo: Šport a mafia

Marianum sa

ide súdiť pre

vysokú pokutu 
BRATISLAVA
Príspevková organizácia Marianum -
Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa
bude súdiť s Protimonopolným úra-
dom (PMÚ) SR. Uviedol to riaditeľ
pohrebníctva Miloslav Hrádek. 
Reagoval tak na druhostupňové rozhod-
nutie Rady PMÚ SR o udelení pokuty
237 668,46 eura za zneužívanie domi-
nantného postavenia. Rozhodnutie na-
dobudlo právoplatnosť 12. januára
2009. „Budeme sa domáhať ochrany
súdnou cestou, na Protimonopolný úrad
podáme žalobu,“ povedal M. Hrádek.
Zároveň doplnil, že v rozhodnutí úradu
našli niekoľko právnych chýb. „Túto
pokutu nám úrad už raz udelil. My sme
sa odvolali a Protimonopolný úrad zasa
rozhodol. Je paradoxné, že o rozhodnu-
tí v druhom stupni rozhodoval opäť
PMÚ,“ dodal M. Hrádek.
Podľa úradu Marianum porušilo zákon
tým, že poskytovalo pohrebné služby
(obradník/organizátor, zapožičanie ka-
tafalku a nosičov) automaticky s poplat-
kom za zapožičanie obradnej siene bez
ohľadu na to, či ostatné pohrebníctva
mali záujem o tieto pohrebné služby.
Takto nútilo ostatné pohrebníctva k odo-
beraniu služieb, ktoré by mohli poskyto-
vať samostatne. 
Dospel tiež k záveru, že Marianum
neopodstatnene účtovalo objednávate-
ľom pohrebu poplatok Likvidácia kveti-
nových darov, ktorú zákazníci pohreb-
níctva Marianum platia aj v poplatku za
prenájom hrobového miesta a poplatok
za Likvidáciu hrobového (urnového)
pomníka novému nájomcovi, hoci
povinnosť odstrániť pôvodný pomník
má predchádzajúci nájomca (jeho vlast-
ník) alebo správca cintorína - čiže
Marianum. (sita)

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

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Čunovo

vyhlasuje na deň 17. 2. 2009 
voľby na funkciu miestneho kontrolóra

mestskej časti Bratislava- Čunovo
Podmienky na zaradenie uchádzača 

do volieb na funkciu 
miestneho kontrolóra sú nasledovné:

• minimálne úplné stredné vzdelanie
• podpísaná písomná prihláška
• originál výpisu z registra trestov
• profesijný životopis
• overený doklad o vzdelaní
• písomná predstava o výkone činnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlášky s doloženými dokladmi je potrebné
doručiť do podateľne MÚ Bratislava - Ču-
novo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratisla-
va najneskôr do 10. 2. 2009 v zalepenej
obálke označenej „Voľba kontrolóra -
neotvárať“.

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

Životopis zašlite na adresu: 

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

alebo na 
personalneSK@kaufland.sk

Ministerstvo životného prostredia SR 
zaslalo záverečné stanovisko 

k navrhovanej činnosti
Ťažba štrkopieskov s následným zavá-

žaním vyťažených priestorov, p.č.
5938/8-10 v k.ú. Podunajské Biskupice

- rozšírenie o p.č. 5938/11-12,
ktorej navrhovateľom je A-Z Stav, s.r.o.,

Odeská 3, 821 06 Bratislava.
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 15. 1. 2009 do 4. 2.
2009 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej podo-
be bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Ministerstvo životného prostredia SR
zaslalo záverečné stanovisko 

k navrhovanej činnosti 
Zóna Rožňavská/Tomášikova ulica -
územné a regulačné celky občianskej

vybavenosti OV3 a OV4 Administratív-
ne budovy - Bratislava - Nové Mesto,
ktorej navrhovateľom je VIENNA INVEST, s. r.o., 

Kapitulská 15, 811 01 Bratislava.
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 15. 1. do 4. 2. 2009
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratis-
lavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informač-
ný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Ministerstvo životného prostredia SR 
zaslalo záverečné stanovisko 

k navrhovanej činnosti 
Ťažba štrkopieskov 

Podunajské Biskupice,
ktorej navrhovateľom je Ančeta, s.r.o.,

Podunajské Biskupice - Ketelec, 
821 00 Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 15. 1. do 4. 2.
2009 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviro-
portal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)
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ZÁHORSKÁ BYSTRICA
PRI FARE napadla 39-ročná žena o
osem rokov staršieho farára zo Záhor-
skej Bystrice a zobrala mu kľúče. Prí-
slušníci pohotovostnej motorizovanej
jednotky ju spozorovali na schodisku
budovy do fary, odkiaľ ju predviedli na
policajné oddelenie. Žena vysvetľovala
svoje konanie tým, že je posadnutá dia-
blom a farár ho mal z jej tela vyhnať. 

RUŽINOV
V PARKU MEDZI ULICAMI Ruži-
novská, Exnárová a Čmelíková sa pustil
do dvojice chlapcov 18-ročný Marek N.
z Bratislavy. Chlapcov vo veku 16 a 17
rokov napadol a násilím ich obral o
osobné veci, pričom jeden z nich utrpel
zranenie nosa s päťdňovou liečbou.
Mladého násilníka zadržali policajti.

PETRŽALKA
DO JEDNEJ REŠTAURÁCIE na
Viedenskej ulici sa zrejme vlámal 31-
ročný Poliak. Po krádeži ho chytili poli-
cajti a vyšetrovateľ už Poliaka obvinil z
prečinu krádeže v súbehu s prečinom
poškodzovania cudzej veci. Obvinený
mal z reštaurácie odcudziť 175 eur,
navyše poškodením zariadenia spôsobil
škodu takmer 830 eur. 

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI sa počas
policajnej kontroly priznala 26-ročná
žena z Bratislavy k injekčnej striekačke
s obsahom bledožltej tekutiny. Podozri-
vý materiál skončil na expertíznom skú-
maní, žena na policajnom oddelení. 

NOVÉ MESTO
NA MAGNETOVEJ ULICI chceli
policajti skontrolovať štyroch mužov,
ktorí sa zrejme tak zľakli, že v momen-
te, keď zaregistrovali hliadku, odhodili
na zem dve vrecúška s obsahom sušenej
rastliny. Policajtom to však neušlo a
podozrivý materiál zaslali na expertízu.
Mužov po vypočutí prepustili.
V JEDNEJ Z GARÁŽÍ zbadali poli-
cajti podozrivého muža, ako parkuje
vozidlo. Keď policajtov zaregistroval
35-ročný muž, snažil sa nastúpiť do iné-
ho auta a ujsť, navyše tesne predtým sti-
hol odhodiť na zem vlamačské náradie.
Zmiznúť sa mu však už nepodarilo,
policajti navyše zistili, že Škoda Octavia
bola deň predtým ukradnutá vo Viedni. 

DLHÉ DIELY
NA MATEJKOVEJ ULICI objavili
mŕtveho muža. Našli ho v jednom z
bytov a podľa predbežných zistení
zomrel na následky bodných zranení.
Išlo o 49-ročného muža, občana
Nemecka, ktorý podnikal na Slovensku.
Údajného páchateľa, 22-ročného Mate-
ja S., zadržali už necelých 14 hodín po
čine. (mm)

Cena jedného

udania bola 

päť korún
Náš súdruh domovník viedol knihu
návštev. Mal švihácke fúzy a čierne
čižmy a na zápisy tých, čo v dome
prenocovali, hrubý, umastený zošit,
so zahnutými rohmi listov. 
Ešte aj suseda na schodišti hovorila, že
tie čižmy mu zostali z Hlinkovej gardy.
Nevedeli sme vtedy s bratom pochopiť,
ako môže byť dôverníkom Štátnej bez-
pečnosti človek, ktorý robil to isté už aj
pre gardistov, ale otec nám raz v dobrej
nálade povedal, že takí sú práve najlep-
ší. O existencii Zuvišovho zošita som
vedel preto, lebo som chodieval za
pánom súdruhom domovníkom, keď k
nám došiel na návštevu niekto z rozvet-
veného príbuzenstva (rátalo sa na nece-
lé dve desiatky súrodencov mojich rodi-
čov, plus ich životných partnerov a deti)
a hodlal u nás prenocovať. Vtedy bolo
treba nahlásiť súdruhovi domovníkovi
hosťa cez noc. Slušne pozdrav, neopo-
váž povedať súdruh, pekne povedz „pán
Zuviš“ a nezabudni poprosiť! - vyprevá-
dzala nás mamička, aby sme si náhodou
nepomýlili súdruha domovníka so
súdruhom školníkom. Zuviš si skutočne
potrpel, aby ho volali pán, súdruhoval sa
len vtedy, keď za ním prišli tí, my sme
ich volali „z uličného výboru“. Mama sa
raz preriekla a povedala, že zase prišli tí
uličníci. Otec zúril, ale mamičku ospra-
vedlňuje jej záľuba v slovných hrač-
kách.
Nahlásili sme mená návštevy, ich trvalú
adresu a počet nocí, dokedy u nás budú.
Do zvláštnej kolónky Zuviš napísal účel
návštevy: „Rodzina“. Za každým slo-
vom olizoval ceruzku. Sestra mi vysvet-
lila, že to preto, lebo to je ceruzka ingus-
tová, teda atramentová, a ingustová je
preto, aby sa zápisy v knihe návštev
nedali vymazať, lebo obyčajní ľudia sú
takí, že chcú klamať ľudovodemokratic-
kú vlasť, aj jej hrdinských ochrancov,
armádu a bezpečnosť. 
- Ale prečo musíme nahlásiť aj tetku
Betku, veď ona je naša? To nie je
návšteva...- spýtal som sa:
- Lebo dospelí majú prihlasovaciu
povinnosť, to je taký zákon. Musia sa
nahlásiť, kde sú, aby o nich vedeli
napríklad v robote, keby sa museli
nevyhnutne rýchlo vrátiť.
- Ale veď Betka nechodí do roboty, ona
je doma a stará sa o zajačiky a sliepky,-
pridal som ešte naivnejšie.- A keby ju
Madlénka nezapísala a vy by ste išli do
kina až večer, Zuviš by ju ani nevidel. 
Kvôli poriadku mala každá rodina len
jeden kľúč od vchodovej brány a
súdruh domovník otváral, keď ste prišli
neskoro z kina či divadla. V lete po
desiatej, v zime po deviatej. Za otvore-
nie bral päť korún. Pivo a pol deci stálo
spolu štyri päťdesiat. Na toto otváranie
mal zvláštnu knižku, v nej však kolón-
ka o vybratých sumách nebola. Mama
mu dávala vopred päť či desať korún,
podľa toho, či sme mali návštevu na
jednu či dve noci. Dávala mu ich, hoci
sme mali kľúče od vchodu, vtedy som
nechápal, prečo mu tie peniaze dávala.
Nemali sme ani my nazvyš. Dnes viem,
že cena udavača je päť korún za jeden
raz. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov 
sa už nepamätám... (2002)
(Pokračovanie nabudúce)

Obsadzovanie sa začalo Slamenou búdou
Aj na tohtoročného Silvestra sa oby-
vatelia Bratislavy lúčili so starým
rokom a 1. januára si pripomenuli
osamostatnenie sa terajšej Sloven-
skej republiky. Len málokto si však
spomenul na udalosti, ktoré sa odo-
hrali presne pred deväťdesiatimi
rokmi. Nikto z pamätníkov vtedaj-
ších udalostí už totiž nežije. 
Zánik dunajskej monarchie, ktorej vlád-
li mnoho storočí panovníci z rodiny
Habsburgovcov, si občania Českej repu-
bliky, Slovenskej republiky, Rakúska a
možno aj Maďarska pripomínajú každý
rok v októbri. Vedia, že monarchia sa
rozpadla v októbri 1918 a že na jej
bývalom území vznikli nové štáty.
Málokto v Bratislave si uvedomuje, že
územie mesta ani jeho najbližšie okolie
sa nestalo automaticky územím novo-
vzniknutej Československej republiky
hneď od 28. októbra 1918. 
České kráľovstvo malo vo chvíli vzni-
ku republiky svoje pevné historické
hranice. Nikto nemohol pochybovať o
tom, kde české územie hraničí s Ne-
meckom, Poľskom či Uhorskom, ani
kde majú byť hranice novej republiky s
rovnako novou republikou Rakúsko.
Hranice Slovenska neboli také jedno-
značné. Časť územia sa snažilo získať
Poľsko, južná hranica voči Maďarské-
mu kráľovstvu sa ešte len vytyčovala. 
Proces nebol jednoduchý, lebo nové
hranice prechádzali územiami historic-
kých žúp, kde predtým nikdy žiadne
hranice neboli. Nie vždy sa dalo postu-
povať podľa etnicity obyvateľstva,
hoci by to bolo bývalo najlogickejšie.
Napríklad v Novohradskej župe nako-
niec ostalo mnoho obcí s vtedy čisto
slovenským obyvateľstvom v Maďar-
sku, a územie s čisto maďarským oby-
vateľstvom pripadlo Československej
republike. Časťou Československa sa
stala ako bývalé uhorské územie Pod-
karpatská Rus (teraz na Ukrajine). O
tom, kde má byť hranica s Maďar-
skom, sa dlho rokovalo. V jednom pu-
blikovanom materiáli sa predpoklada-
lo, že na území Slovenska, teda Česko-
slovenskej republiky, bude aj mesto
Nagymaros na Dunaji (malo sa volať
Veľká Maruša). Tam vtedy Slováci
vôbec nežili, veľmi málo ich bolo aj vo
vtedajšom Prešporku. 
Obyvatelia vtedajšieho Pozsony, ako
sa mesto oficiálne volalo, vôbec neuva-
žovali o tom, že by mali žiť v Česko-
slovensku. Do konca roku 1918 sa sna-
žili ostať buď súčasťou Maďarského
kráľovstva, alebo byť na území Rakús-
ka. Bola tu aj snaha vytvoriť samostat-
né slobodné mesto (ako vtedajší Dan-

zig/Gdansk, San Marino, Andorra, Mo-
nako či Luxemburg).
Väčšina obyvateľstva bežne komuni-
kovala po nemecky, hoci mladší povin-
ne absolvovali maďarské školy. Ne-
skôr sa to prejavovalo najmä vo fakte,
že hoci starší „Prešporáci” hovorili po
nemecky alebo po slovensky, čítali po
maďarsky! Tak, ako sa to naučili v
ľudovej škole.
Jednou z priorít pražskej vlády bolo zís-
kať územie mesta Pozsony (Prešpurku,
ako sa vtedy hovorilo v Čechách) a jeho
okolie. Hlavným dôvodom bol prístav
na Dunaji. Legionárov, ktorí sa medzi-
tým vrátili z Ruska, nebolo treba dlho
presviedčať o tom, že majú Pozso-
ny/Pressburg obsadiť. Vybrali si na to
mrazivý 31.december. 
Z niekoľkoročného sibírskeho pobytu
boli určite zvyknutí na tuhé zimy. Oby-
vateľstvo mesta bolo vyhladované a
trpelo nedostatkom paliva. Mnohí boli
šokovaní prehratou vojnou a finančný-
mi stratami, pretože bohatší investovali
do vojnových pôžičiek, ktoré by sa im
boli v prípade víťazstva vrátili so
ziskom. Legionárom sa v šoku nikto
nestaval na odpor, až neskôr ich začali
považovať za okupantov. Legionári pri-
šli cez Malé Karpaty a ako prvý na pôde
mesta obsadili ešte na Silvestra objekt
krčmy „Strohhütte”, z ktorej sa potom
prekladom stala Slamená búda. Z
neskoršieho „elegantnejšieho” (?) názvu
„koliba” sa vyvinul názov pre celú štvrť.
Až na druhý deň, 1. januára, obsadili
legionári hlavnú železničnú stanicu a
potom aj most cez Dunaj (pôvodne
Most Františka Jozefa, teraz Starý
most). Ihneď začali používať názov
„Wilsonovo Město”, ktorý nebol nikdy
uzákonený. Názov Bratislava sa začal
neoficiálne používať od februára 1919. 

Územie mesta bolo k Československu
definitívne pripojené až dohodou vo
Versailles 28. júna 1919. Vtedy sa s
konečnou platnosťou určil rozsah úze-
mia povojnového Maďarského kráľov-
stva. Dohodu, známu v dejinách ako
versailleská, ešte aj dnes niektorí Ma-
ďari (ktorí ju označujú názvom Tria-
non podľa paláca v parku vo Versailles,
kde ju podpísali), považujú za krivdu.
Obyvatelia mesta, ktorí nechceli žiť v
Československu, sa museli vysťahovať.
Prechodne (celú zimu) žili vo vagónoch
na odstavných koľajách pri bývalej sta-
nici konskej železnice na rohu Krížnej a
Legionárskej ulice. Nie všetci tunajší
rodáci a stáli obyvatelia mesta sa stali
automaticky občanmi ČSR. 
Známy je prípad vdovy po policajtovi,
dcéry prešporského mešťana, ktorá sa
desať rokov musela domáhať českoslo-
venského občianstva. Jej nebohý muž sa
totiž narodil na dedine v Sedmohradsku,
ktorá sa po vojne ocitla v Rumunsku. A
tak sa vdova, ktorá nebola nikdy z Pre-
šporku ďalej ako vo Viedni, stala
(domovským právom po manželovi)
občiankou Rumunského kráľovstva. Je
neuveriteľné, koľko žiadostí musela
napísať na ministerstvá do Prahy a
koľko poplatkov zaplatiť, kým jej láska-
vo oznámili, že sa jej udeľuje českoslo-
venské občianstvo. 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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Kamenár mieri

do Sieny, prišiel

však Brazílčan
FUTBAL
Po útočníkovi Silvestrem mieria do
Petržalky ďalší hráči Slovana. V prí-
prave majstra sa objavili český
obranca Lukáš Nachtman, ďalší
defenzívny futbalista Peter Struhár a
Afričan Mamadou Bagayoko.
Okrem tejto trojice privítal tréner
Michal Hipp minulý týždeň aj 21-roč-
ného brazílskeho útočníka Caihameho,
ktorý by v prípade kladného výsledku
skúšky doplnil v Artmedii dvojicu svo-
jich krajanov Clebera Nascimenta a
Pedra Andersona. „Zatiaľ sú tu všetci na
skúške, po niekoľkodňovej skúške na
tréningoch a v zápasoch sa rozhodne-
me,“ povedal Michal Hipp.
Petržalka sa však pripravuje aj na jeden
citeľný odchod. Po predchádzajúcich
neúspešných koketovaniach s Angličan-
mi v pondelok odletel na skúšku do ta-
lianskeho klubu AC Siena brankár Ľu-
boš Kamenár. O gólmana, ktorý už
nakukol aj do reprezentačného áčka
majú vraj záujem aj iné kluby, ako
anglický Blackburn či rumunský účast-
ník Ligy majstrov Kluž. (mm)

Na halu treba

vybaviť presne

72 povolení
LAMAČ
Predstavitelia Slovenského zväzu
cyklistiky (SZC) majú plné ruky
práce s prípravami potrebných
povolení na výstavbu cyklistickej
dráhy v bratislavskom Lamači.
Výstavba by sa mohla začať na jar
alebo začiatkom leta. „Ak vybavíme
všetky povolenia, ktorých je 72, môže-
me začať. Pri týchto procedúrach sa len
veľmi ťažko určuje termín, lebo úrady
majú na každé stanovisko 30 dní a
nejaký čas to všetko trvá. Ak sa nám
podarí vybaviť potrebné doklady a
povolenia načas, samotná stavba pôjde
veľmi rýchlo,“ povedal prezident SZC
Anton Tkáč. 
Drevený krytý velodróm vyrastie na
ulici Na Barine v bratislavskom Lama-
či. SZC by ho chcel mať hotový do
konca roka. Súčasťou bude drevená
200 m dráha, podľa Tkáča na pozemku
vyrastie aj prevádzkovo-sociálna
budova so šatňami, ubytovacími kapa-
citami, regeneráciou a saunou. 
„V strede velodrómu bude multifunk-
čné športové ihrisko, na ktorom sa
budú dať hrať sálový futbal, tenis,
volejbal, basketbal a iné halové športy.
Nasledovať bude atletický ovál so štyr-
mi či piatimi dráhami a celé to uzavrie
drevená dráha,“ dodal Anton Tkáč.
Výstavba by mala stáť do 300 milió-
nov korún. (sita, mm)

FUTBAL
Futbalový Inter prežil hektický
záver roka. Nešlo ani tak o športové
výsledky, v I. lige má našliapnuté na
postup do Corgoň ligy, skôr o dianie
okolo samotného klubu, jeho štadió-
na či majiteľov. V decembri vraj
bolo isté, že žlto-čierni opúšťajú
Pasienky a idú do Dúbravky, hovori-
lo sa, že klub ani tak veľmi nechce
do najvyššej súťaže, v zákulisí sa
spomínali finančné suchoty, aj to, že
peniaze na decembrové výplaty
poslal majiteľ Slovana, ktorému už
údajne patrí okrem Petržalky aj
Inter... Prezident Milan LÔNČÍK
však tvrdí, že v klube sa nič drama-
tické nedeje.
Čo je teda v Interi nového, aká je
jeho situácia?
- Zostáva v podstate normálna, všetko
je v poriadku. Príprava sa začala podľa
plánu. Posuny sú len v hráčskom kádri.
Traja futbalisti išli na skúšku do Petr-
žalky, po skončení zimného turnaja
Tipsportu sa ukáže, či je o nich záujem.
S Petržalčanmi si potom sadneme a
budeme rokovať. 
Na začiatku zimnej prestávky boli
obavy, že v kádri nastanú veľké
odchody. Hrozia ešte?
- Nie. Vedenie klubu rozhodlo, že
káder zostane pohromade. Zostáva aj
trojica trénerov na čele s Vladimírom
Koníkom. Navyše sa vrátili futbalisti
z hosťovaní, ktorým chceme dať
šancu. 
Keby odišli všetci traja hráči, ktorí
zamierili do Petržalky, máte ich kým
nahradiť?
- Sú tu také typy, ktoré by to dokázali.
Či už sú nimi navrátilci z hosťovania
alebo hráči, ktorí sa uzdravili a znovu
idú do plného tréningu. Nemalo by to
byť preto až také boľavé.
Zostáva aj cieľ - návrat do Corgoň
ligy?
- Chceme obhájiť jesenné pozície.
Majitelia však pridali ešte niečo navy-
še, boli by radi, keby čoraz viac hráva-

li mladší futbalisti. Je však samozrej-
mé, že stále chceme byť aj prví. 
Váš odchod do Dúbravky mal byť
už istý, platí to aj po Novom roku?
- Pôvodne sme naozaj chceli ísť do
Dúbravky, želali si to aj hráči, pretože
tam máme lepšie futbalovejšie prostre-
die. Najnovšia situácia je však taká, že
všetko sa vyrieši v priebehu najbližších
dní. Slovan zvažuje, že jar dohrá na
Tehelnom poli a teoreticky je preto
možné, že sa zopakuje jesenný scenár a
my sa budeme na Pasienkoch striedať s
Petržalkou. Výhľadovo však zvažuje-
me štadión ŠKP, pretože tam je naozaj
futbalové prostredie. Akurát treba
dobudovať nejaké veci. Možnosti sú
teda tri - Pasienky, ŠKP alebo súčasne
obidva štadióny.
Hovorí sa, že Inter má málo peňazí a
že na decembrové výplaty preto pri-
spel majiteľ Slovana. Je to pravda?
- Tieto veci nebudem komentovať, to je
vec majiteľov. Za seba môžem pove-
dať, že peniaze prišli, sú na interistic-
kom konte a hráčom boli vyplatené.
Všetko ostatné je vecou dohody medzi
majiteľmi klubov.
Predseda vášho predstavenstva v
jednom rozhovore tvrdil, že Inter má
rozpočet 60 miliónov korún, čo
nemajú ani mnohé kluby Corgoň

ligy. Podľa mnohých však ide o
veľmi nadsadenú sumu.
- Treba zvažovať, na čo všetko sú urče-
né. Inter má veľký areál, o ktorý sa
treba starať. Preto treba rozlíšiť, o aké
peniaze ide, či len o financie na futbal,
alebo aj na správu majetku. Keď sa
zoberú odvody, dane, poistky, tak sa
celý rozpočet môže naozaj vyšplhať až
na takúto sumu. Čisto futbalový rozpo-
čet je však, samozrejme, nižší. 
Veríte, že Inter začne budúci ročník
v najvyššej súťaži? Prípadne veríte,
že aspoň začne budúci ročník v niek-
torej lige...?
- Zatiaľ sa bavme o jari... Môj cieľ sa
totiž nemení, chceme sa pokúsiť o
návrat do Corgoň ligy, alebo aspoň
hrať o čo najvyššie priečky. Kým to
bude fungovať, chceme hrať čo najdô-
stojnejšie. Je však ťažké hovoriť o
tom, čo bude o pol roka. Znovu to
bude vecou majiteľov. Veľa závisí od
toho, ako odohráme jar, ako sa skončia
prestupy, či pribudnú nejaké financie.
Ste optimistom?
- V dnešnom slovenskom futbale
musia robiť len tí, ktorí sú optimista-
mi. Verím, že v kádri máme takých
hráčov, aby sme vybojovali najvyššiu
súťaž. Zhováral sa Dušan Blaško

FOTO - TASR

Kalendár 

športových akcií

v roku 2009
ŠPORT
Bratislava bude aj tento rok hostiť
niektoré zaujímavé športové udalos-
ti. Prinášame prehľad podujatí,
ktoré už patria k tradičným, ale aj
tých, ktoré by sa chceli dostať do
povedomia verejnosti.
FEBRUÁR
1.2. - Halové majstrovstvá Bratislavy v
atletike
5.2. - Medzinárodný atletický halový
míting Elán 
21.-22.2. - Halové majstrovstvá SR
dospelých v atletike 
MAREC
21.3. - Bratislavský vodácky maratón
vo vodnom zjazde
29.3. - ČSOB City Marathon a
majstrovstvá SR v polmaratóne 
APRÍL
5.4. - Národný beh Devín 
9.-12.4. - 21. ročník Dunajského pohá-
ra v modernej gymnastike
23.-25.4. - Majstrovstvá Slovenska v
squashi
25.4. - 20. ročník Dunajského marató-
nu v rýchlostnej kanoistike
MÁJ
8.-10.5. - Orca Cup v plávaní
17.5. - Veľká jarná cena, dostihy
29.-31.5 - ME žien v kulturistike, fitnes
a body fitnes 
29.-31.5. - Veľká cena Slovenska v plá-
vaní
31.5. - 31. ročník medzinárodného
mítingu Turf-gala, dostihy
JÚN
13.6. - Majstrovstvá Slovenska mužov
a juniorov v športovej gymnastike 
21.6. - Derby-trial, Zlatý bičík, Veľká
cena Petržalky, dostihy
28.6. - 17. ročník Slovenského klusác-
ke derby, dostihy
JÚL
4.-5.7. - II. kolo Svetového pohára vo
vodnom slalome
8.7. - Medzinárodný atletický míting
Cena Slovenska a míting Grand Prix
Slovensko 
12.7. - 17. ročník Slovenského derby,
dostihy
25.7. - Atletický míting Grand Prix
Slovensko
AUGUST
6.-9.8. - Medzinárodná súťaž v skoku
na koni Grand Prix CSIO*** 
7.-9.8. - Majstrovstvá Slovenska Elite
Beach Tour 2009, plážový volejbal
15.-16.8 - Slovak Open, majstrovstvá
Slovenska vo vodnom slalome
23.8. - Cena turfu, 19. ME amatér-
skych jazdkýň, dostihy
28.-30.8. - Danubia Cup vo vodnom
slalome
SEPTEMBER 
13.9. - Oaks, Veľká cena BBAG Baden
- Baden,dostihy
19.9. - Preteky osemveslíc Devín -
Bratislava 
OKTÓBER 
24.10. - Dunajský maratón, vodný zjazd
24.10.-1.11. - Turnaj ITF Ritro Slovak
Open, medzinárodné otvorené majstro-
vstvá SR žien v tenise
NOVEMBER
14.-22.11. - Turnaj ATP Challenger Se-
ries Tatra banka Slovak Open, medzi-
národné majstrovstvá SR tenistov
DECEMBER
5.-6.12. - 9. ročník Memoriálu Pavla
Rosu, medzinárodný turnaj mužov a
žien v pozemnom hokeji (mm)

Ďalšia zmena, interisti možno nepôjdu 

do Dúbravky, ale zostanú na Pasienkoch

HOKEJ
Trinásť zápasov - trinásť víťazstiev,
na takéto číslo sa vyšplhal počet
výher hokejistov Slovana. Niektoré
boli po normálnom hracom čase, iné
po predĺžení či samostatných nájaz-
doch, aj tak je to však číslo, ktoré
znamenalo bezpečné 2. miesto a útok
na vedúce Košice.
Takmer neuveriteľný zápas odohral Slo-
van v Nitre. Po druhej tretine viedol 4:1,
ale nakoniec z toho bolo tradičné pre-
dĺženie a po ňom klasické víťazstvo v
samostatných nájazdoch. Keď Brati-
slavčania viedli o tri góly, nebolo asi
nikoho, kto by stavil na Nitru, že zápas
ešte zdramatizuje. Nakoniec sa tak stalo

aj „vďaka“ tomu, že hostia vyrábali
chybu za chybou. Nečudo, že sklamaný
bol aj tréner Róbert Pukalovič: „Dnes
sme nezískali dva body, ale jeden strati-
li. V prvej časti sme hrali podľa pred-
stáv, v ďalších dvoch však prišli výpad-
ky, na ktoré sme doplatili.“
Šláger so Skalicou sa skončil 6:4 a fanú-
šikov hrialo nielen víťazstvo, ale aj kva-
litný hokej. „Diváci museli mať skvelý
zážitok. Trošku sme vybuchli v hernej
disciplíne, za výkon v záverečnej tretine
som však chlapcom poďakoval,“ ko-
mentoval duel Róbert Pukalovič. O dva
dni neskôr cestoval majster do Liptova a
duel s domácimi rozhodol už v prvej
časti hry, keď získal trojgólový náskok.

Domáci v ďalšom priebehu podkurova-
li, ale najlepší muž na ľade, brankár
Hovi, inkasoval už iba raz. „Asi nikto
nečakal, že sa rozhodne už po štyroch
minútach. Som rád, že sme tie tri góly
strelili. Domáci mali potom niekoľko
šancí, ale Hovi bol výborný,“ potvrdil
kormidelník Slovana.
Z kádra majstra na určitý čas vypadol
obranca Sersen, ktorý má problémy s
poškodeným predným krížnym väzom
v kolene a meniskom. Keďže je otázne,
či stihne aspoň play-off, na súpisku pri-
budol Ivo Kotaška. Dvadsaťosemroč-
ný bek hokejovo vyrástol v Českých
Budějoviciach, posledné tri roky pôso-
bil v Znojme. (mm)

Slovan pokračoval v zbieraní víťazstiev

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Vlastnícka štruktúra 
týždenníka Bratislavské noviny
50-percentný podiel v spoločnosti NIVEL
PLUS, s.r.o., vlastní Mgr. Milan Šeršík,
bytom Bratislava, a 50-percentný podiel
v spoločnosti NIVEL PLUS, s.r.o., vlastní
Mgr. Radoslav Števčík, bytom Bratislava.

Reklamu
si môžete
objednať

cez internet
www.banoviny.sk
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Budúcich 

prvákov čakajú

zápisy do škôl
BRATISLAVA
Začiatok nového roku prináša pre
mnohé deti veľký deň, keď sa zapi-
sujú na povinnú školskú dochádzku.
Jednotlivé mestské časti už informo-
vali, kedy sa budúci prváčikovia a
ich rodičia majú dostaviť do škôl na
slávnostný zápis. 
V mestskej časti Bratislava-Petržalka
sa uskutoční v piatok 6. februára od
15.00 do 18.00 h a v sobotu 7. februá-
ra od 8.00 do 12.00 h. 
V školách, ktorých zriaďovateľom je
Bratislava - Staré Mesto, bude zápis
detí v piatok 23. januára od 14.00 do
18.00 h a v sobotu 24. januára od 8.00
do 12.00 h. 
V Základnej škole v Pod. Biskupiciach
privítajú deti a ich rodičov v piatok 6.
februára od 14.00 do 18.00 h a v sobo-
tu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
Mestská časť Rača bude mať zápis do
svojich základných škôl v piatok 6.
februára od 14.00 do 18.00 h a v sobo-
tu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
Zápis detí v mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves sa uskutoční v piatok 6.
februára od 15.00 do 18.00 h a v sobo-
tu 7. februára od 8.00 do 12.00 h vo
všetkých základných školách a v spoje-
nej škole.
V Jarovciach bude zápis v piatok 23.
januára od 15.00 do 18.00 h a v sobotu
od 8.00 do 12.00 h.
V Základnej škole na Malokarpatskom
námestí v Bratislave-Lamači sa deti
môžu zapísať v piatok 6. februára od
14.00 h do 18.00 h a v sobotu 7. februá-
ra od 8.00 do 12.00 h.
Súkromná základná škola Forel Inter-
national Elementary school v Devíne
má zápis v piatok 30. januára od 9.00
do 16.00 h a vo štvrtok 5. februára od
16.00 do 19.00 h.
Zápis detí v Záhorskej Bystrici sa
uskutoční v piatok 6. februára od 15.00
do 18.00 h a v sobotu 7. februára od
8.00 do 12.00 h.
Zápis prváčikov v Rusovciach bude v
piatok 6. februára od 15.00 do 18.00 h
a v sobotu 7. februára od 8.00 do
12.00 h. 
Vo Vrakuni je zápis v piatok 6. februá-
ra od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 7.
februára od 8.00 do 12.00 h.
V Ružinove čakajú budúcich prvákov
v piatok 6. februára od 14.30 do 18.00
h a v sobotu 7. februára od 8.00 do
12.00 h.
V Devínskej Novej Vsi sa môžu budúci
prváčikovia zapísať do oboch škôl v
piatok 6. februára od 15.00 do 18.00 h a
v sobotu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
Zápis detí do 1. ročníka vo Vajnoroch
sa uskutoční v priestore základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti v piatok 6. februára od
15.00 h do 18.00 h a v sobotu 7. februá-
ra od 8.00 h do 12.00 h.
V Novom Meste bude zápis v piatok 6.
februára od 14.00 do 18.00 h a v sobo-
tu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
V Dúbravke sú zápisy v piatok 6.
februára od 15.00 do 18.00 h a v sobo-
tu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
Na zápis si treba doniesť rodný list
dieťaťa a osobné údaje zákonných
zástupcov, podľa potreby aj preuká-
zateľný doklad o zdravotnom postih-
nutí dieťaťa. Dobre je však informo-
vať sa na zápis už skôr a riadiť sa
pokynmi škôl. (db)

BRATISLAVA
Majitelia psov majú už len niekoľko
dní na zaplatenie dani za svojich
miláčikov. Daň za psa treba zaplatiť
do konca januára, keďže posledný
januárový deň pripadá na sobotu,
termín zaplatenia dane je 2. február
2009.
STARÉ MESTO: V Starom Meste
majú daň za psa chovatelia zaplatiť do
konca januára. Staromešťan za jedného
psa zaplatí ročnú daň 40 eur. Ak tento
pes má minimálny výcvik základnej
poslušnosti a daňovník o tom predloží
osvedčenie, daň sa znižuje na polovič-
ku - 20 eur. Ak je vlastníkom psa
osoba, ktorej jediným príjmom je sta-
robný alebo invalidný dôchodok a v
spoločnej domácnosti s ňou nežije nik
zárobkovo činný, uhradí daň 8 eur.
Právnické osoby platia 400 eur. Mests-
ká časť na svojom území eviduje okolo
2000 psov.
NOVÉ MESTO: V Novom Meste je
daň za psa chovaného v rodinnom
dome je to 49,79 eura, za psa, ktorého
vlastníkom alebo držiteľom je nepra-
cujúci dôchodca alebo invalidný
dôchodca, 9,95 eura, za psa, ktorý je
chovaný ako strážny 66,38 eura.
RAČA: V Rači je evidovaných 1550
psov, poplatok za psa chovaného v
rodinnom dome je 3,32 eura, v byto-
vom dome 33,19 eura, za psa s výcvi-
kom zaplatíte 13.82 eura, osamelí
občania 6,64 eura.
VAJNORY: Vo Vajnoroch majú 619
evidovaných psov. Sadzba za psa v
bytových priestoroch je 23,89 eura, v
bytových domoch pre vlastníka psa,
ktorého jediným zdrojom príjmu je
invalidný, starobný, vdovský dôcho-
dok, je 9,95 eura, v rodinnom dome
9,95 eura, v rodinných domoch pre
vlastníka psa, ktorý žije sám a ktorého
jediným zdrojom príjmu je starobný,
vdovský dôchodok 1,99 eura, za psa v
záhradách a v chatách 23,89 eura, v
podnikateľských subjektoch 59,74
eura.
RUŽINOV: V Ružinove sa platí za
každého psa staršieho ako šesť mesia-
cov. Sadzba za psa chovaného v byto-
vých domoch a v objektoch slúžiacich
na podnikanie je 39,83 eura, za psa v
rodinných domoch, v rekreačných a
záhradkárskych chatách, či domčekoch
16,59 eura. Celkovo je tu evidovaných
3400 psov.
VRAKUŇA: Za psa chovaného v
bytovom dome to je 39,38 eura, psa

chovaného v byte v bytovom dome,
kde daňovníkom je osamelý dôchodca
alebo invalidný dôchodca, s ktorým
nežije ďalšia osoba v spoločnej domác-
nosti 8,29 eura, za psa chovaného v
byte v bytovom dome, kde daňovní-
kom je dôchodca alebo invalidný
dôchodca, s ktorým nežije iná osoba,
okrem druhého dôchodcu v spoločnej
domácnosti 16,59 eura. Za psa, ktorý
stráži podnikateľský subjekt, 39,83
eura, za psa chovaného v rodinnom
dome 19,91 eura, za psa v rodinnom
dome, kde daňovníkom je dôchodca
alebo invalidný dôchodca, s ktorým
nežije iná osoba, okrem druhého dô-
chodcu v spoločnej domácnosti 13,27
eura a za psa chovaného v rodinnom
dome, záhradkárskej chatke alebo na
záhradkárskom pozemku, kde da-
ňovníkom je osamelý dôchodca alebo
invalidný dôchodca, s ktorým nežije
ďalšia osoba v spoločnej domácnosti
8,29 eura.
P. BISKUPICE: V Podunajských
Biskupiciach je 1322 prihlásených
psov. Za psy v bytovom dome je to
39,83 eura, za psa evidovaného v cho-
vateľskej alebo výcvikovej organizácii,
chovaného v bytovom dome na výcvik
pre slepcov a pátračov drog 19,91 eura,
ak je majiteľom psa osamelá osoba s
príjmom na hranici životného minima
alebo dôchodca 9,95 eura, za psa
využívaného ako strážneho 49,79 eura,
za psa v rodinnom dome 9,95 eura.
KARLOVA VES: Za psa v bytovom
dome a za strážneho psa právnickej
osoby zaplatíte 33,19 eura, za psa v
bytovom dome 19,92 eura. Osamelá
osoba staršia ako 65 rokov v bytovom
dome zaplatí 9,92 eura, za psa v rodin-
nom dome zaplatí majiteľ 3,32 eura. Za
každého ďalšieho psa sa platí 49,79
eura. V Karlovej Vsi je evidovaných
1300 daňovníkov.
DÚBRAVKA: Sadzby za psa v
Dúbravke sú 33,19 eura za psa chova-
ného v bytových domoch a strážiaceho
samostatne stojaci objekt slúžiaci na
podnikanie, 3,32 eura za psa chované-
ho v rodinnom dome, ktorého vlastní
občan s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, 6,64 eura za psa chovaného v škol-
ských a predškolských zariadeniach a
za psa chovaného v bytovom dome, ak
je jeho vlastníkom osamelý dôchodca,
s ktorým v spoločnej domácnosti neži-
je iná osoba, 13,28 eura za psa, ktorý
patrí dôchodcovi žijúcemu v spoločnej
domácnosti s ďalšou osobou.

LAMAČ: V Lamači je daň za psa cho-
vaného v rodinnom dome, rekreačnej a
záhradnej chate 12 eur, za psa chované-
ho v bytovom dome 33 eur, za psa cho-
vaného v bytovom dome u poberateľa
starobného alebo invalidného dôchod-
ku, ktorý nežije v spoločnej domácnos-
tí s inou osobou 10 eur (ak žije s inou
osobou 18 eur). V Lamači je celkove
541 prihlásených psov.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA: Poplatky
za psov v Záhorskej Bystrici sú za psa
chovaného v rodinnom dome 6,63
eura, za psa v bytovom dome 16,59
eura, za každého ďalšieho psa 16,59
eura. Celkove je v tejto mestskej časti
538 prihlásených psov.
DEVÍN: Fyzická osoba, ktorá má psa
a trvalý pobyt v mestskej časti zaplatí
13 eur, ktorá nemá trvalý pobyt, 20 eur,
osoba, ktorá je vlastníkom psa a má
trvalý pobyt v mestskej časti a ktorej
jediným príjmom je starobný alebo
invalidný dôchodok a nežije v spoloč-
nej domácnosti so zárobkovo činnými
osobami, 5 eur, právnická osoba, ktorá
má psa, 70 eur.
DEVINSKA NOVÁ VES: Za psa v
rodinnom dome sa platí 6,63 eura, za
psa chovaného v obytnom dome 41,49
eura.
PETRŽALKA: Za psa chovaného v
bytovom dome s kohútikovou výškou
do 43 centimetrov je stanovená daň na
úrovni 33,19 eura, pri kohútikovej
výške nad 43 centimetrov je daň 66,38
eura. Majiteľ, ktorý chová psa v rodin-
nom dome, zaplatí jednotnú sumu
16,59 eura. Rovnakú sumu (16,59
eura) zaplatia za psa aj osamelí
dôchodcovia s príjmom na hranici
životného minima. Petržalský úrad evi-
duje asi 4250 držiteľov psa, ktorí platia
daň. 
RUSOVCE: V Rusovciach evidujú
428 psov. Sadzba za jedného psa je 50
eur. Držitelia psa s trvalým pobytom
alebo sídlom v Rusovciach zaplatia 10
eur a osamelí dôchodcovia s trvalým
pobytom v Rusovciach 3,50 eur.
JAROVCE: V Jarovciach je sadzba
za každého psa jednotná - 9,95 eura.
Celkove je tu prihlásených približne
250 psov.
ČUNOVO: Čunovčania musia zapla-
tiť za psa chovaného v rodinnom alebo
bytovom dome 9,95 eura, za každého
ďalšieho 9,95 eura, ak je jeho vlastní-
kom dôchodca, zaplatí 3,31 eura, za
psa, ktorý stráži objekt na podnikateľ-
ské účely je daň 33,18 eura. (db)

Za psa sa platí podľa toho, kde bývate, 

ale napríklad aj podľa jeho veľkosti

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

3 roky bývania zdarma iinnffoo  vv RRKK
PREDAJ: 
1-izb., OV, Medzilaborecká, 45m2, 3/6p., balk., kompl. zrek. 84 645,- EUR
1-izb., OV, Galbavého, 2/12p., 38m2, č. zrek. 51 451,- EUR
1-izb., OV, Jurigovo nám., 54m2, 4/5p., tehla, pôv. 78 006,- EUR
2-izb., OV, Jiskrova, 64m2, 2/5p., so zariadením 107 880,- EUR
2-izb., OV, Heyrovského, 73 + 7m2 loggia, upr. na 3i 102 901,- EUR
2-izb., OV, Karadžičova, 2p., 69m2, 2 x balkón, pôv. 136 095,- EUR
2-izb., OV, Račianska, 54m2+balk., č. zrek., 3/8p., výťah 78 006,- EUR
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73 + 8m2 balkón, zrek., výťah 230 697,- EUR
3-izb., OV, Šándorova, 7p., 72m2, 2 x balkón, zrek. 104 566,- EUR
3-izb., OV, Fraňa Kráľa, tehla, 100m2 265 551,- EUR
3-izb., OV, Družicova, 70m2, 3/7p., pôv., balkón+loggia107 880,- EUR
4-izb., OV, Hronská, zrek., 3p., zaskl. loggia, zateplený 109 540,- EUR
4-izb., OV, Eisnerova, novost., 1/2p., 187m2, 2 x park. 431 520,- EUR
5-izb., OV, Pekná cesta - Grunt, 145m2, mezonet, 
2 x terasa, 2 x gar., 2x pivnica 338 827,- EUR
RD Veľké Leváre, zrek., ÚP220m2, SP800m2, VIS okrem kan.159 330,- EUR
PRENÁJOM:
3-izb., Heydnova, č. zar., 1p., neprech. Izby, park. 664,- EUR/m.+E
3-izb., Miletičova, tehla, 3p., zrek., zar., výťah 664,- EUR/m.
4-izb., Drotárska, 2/8p., zar., 98m2 900,- EUR/m.
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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Prehliadka

ruských filmov

v kinosále SNG
FILM
Do 18. februára 2009 môžete v kino-
sále SNG na Riečnej ulici 1 vidieť
prehliadku ruských filmov, ktorá sa
uskutoční ako sprievodné podujatie k
výstave Druhá ruská avantgarda.
Nonkonformisti zo zbierky Bar-Gera.
Filmy budú premietať každú stredu o
18.00 h. Najbližšie premietanie bude
28. januára, keď uvidíte film Assa,
režiséra Sergeja Solovjova, pestrofa-
rebnú, postmodernú koláž žánrov a
žánrových stereotypov, gýču, surrealiz-
mu a rockovej subkultúry, ktorá sym-
bolizuje dekadenciu poslednej fázy
brežnevovskej centralizovanej moci. 
Ďalšiu stredu, 4. februára, premietnu
film režiséra Jurija Mamina Fontána,
satirický príbeh o rozpadajúcom sa
paneláku. Film Dni zatmenia režiséra
Alexandra Sokurova je filmový experi-
ment v žánre sci-fi a môžete ho vidieť
11. februára. Posledným filmom pre-
hliadky je Solovecká moc, režisérky
Mariny Goldovskej, ktorý premietnu
18. februára a dokumentárnym štýlom
hovorí o jednom z najhorších väzení
20. a 30. rokov 20. storočia v bývalom
Sovietskom zväze. Na premietania je
vstup voľný. (dš)

Začal sa cyklus

koncertov pod

pyramídou
HUDBA
Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu sa začal cyklus
Organových koncertov pod pyramí-
dou. Potrvá až do 24. mája 2009.
V štúdiu SRo sa postupne predstavia
umelci z rôznych krajín: Českej repu-
bliky, Francúzska, Nemecka, Poľska a
zo Slovenska. Marta Gáborová (Slo-
vensko) sa predstaví 8. februára, 8.
marca vystúpi Olivier Latry (Francúz-
sko), Jaroslaw Malanowicz (29. marca,
Poľsko), Elke Völker (26. apríla,
Nemecko) a Imrich Szabó (24. mája,
Slovensko). „Trhákom“ tohtoročného
cyklu je titulárny organista v katedrále
Notre Dame v Paríži Olivier Latry. 
„Práve Latry je bezpochyby zárukou
mimoriadneho zážitku,“ hovorí Igor
Javorský, hudobný dramaturg Rádia
Devín a spoludramaturg organového
cyklu. Olivier Latry bude viesť vo Veľ-
kom koncertnom štúdiu SRo 9. marca
o 9.30 h. seminár na tému organovej
interpretácie. Všetky koncerty vysiela
Rádio Devín v priamom prenose,
začiatok je o 10.30 h. (dš)

Rick Astley 

sa predstaví 

na Pasienkoch
HUDBA
V piatok 23. januára 2009 vystúpi o
19.00 h v Športovej hale Pasienky
anglický spevák Rick Astley, ktorý
sa stal hviezdou popu v druhej polo-
vici osemdesiatych rokov.
Astley je predstaviteľom tzv. dance-
popu a objavil ho producent Pete
Waterman v roku 1985, keď ho videl
vystupovať so skupinou FBI. Neskôr
Watermanov tím spevákovi vyprodu-
koval hity ako napríklad Never Gonna
Give You Up či Together Forever,
ktoré znamenali obrovský úspech v
Anglicku, USA aj v Európe. 
Po dvoch mimoriadne úspešných albu-
moch sa Astley osamostatnil a v roku
1991 vyprodukoval vlastný album
Free, ktorý mu priniesol samostatný
top ten hit Cry For Help. Rick Astley,
ktorý sa predstaví už aj bratislavskému
publiku, je čerstvým držiteľom MTV
Europe Awards 2008 za Najlepší kon-
cert v histórii. (dš)

Tucet umelcov

vystavuje 

v Dome umenia
VÝSTAVA
Pod názvom 11+1 (výstava 4. atelié-
ru) otvorili v Dome umenia na
Námestí SNP 12 reprezentatívnu
generačnú výstavu 11 absolventov 4.
ateliéru (Katedry maľby a iných
médií VŠVU) spolu s autorským
výberom malieb Ivana Csudaia.
Svoje diela na výstave prezentujú umel-
ci: Dávid Baffi, Andrea Bartošová,
Roman Bicek, Michal Czinege, Michal
Černušák, Eva Činčalová, Ľudmila Hra-
chovinová, Lenka Kamínková, Juliana
Mrvová, Rastislav Sedlačík, Martin
Sedlák, Erik Šille + Ivan Csudai.
Výstava 11+1 predstavuje rozsahom
cca 100 veľkoformátových diel a je
rozsiahlou prehliadkou súčasnej
maľby. Ponúka výber z najlepšieho, čo
sa vytvorilo počas fungovania ateliéru.
Autori sa predstavujú aj niekoľkými
maliarskymi spoluprácami. Výstava
predstavuje nielen najnovšie diela od
ukončenia štúdia, ale nahliada aj do
vývoja ich tvorby prezentovaním nie-
koľkých kľúčových diel každého auto-
ra. Potrvá do 12. februára 2009. (dš)

DIVADLO
Vždy som si myslela, že nechať sa
pitvať takým majstrom psychoana-
lýzy, akým bol Sigmund Freud, musí
byť nesmierny pôžitok a výrazný
krok k sebapoznaniu. Po zhliadnutí
hry Pera Olova Enquista Noc lesbi-
čiek, ktorú uvádza Divadlo a.ha na
Školskej ulici 14, by ma už k tomuto
odborníkovi na ľudskú dušu a
sexualitu nedostali ani heverom.
Podtitul hry totiž znie freudovská
komédia. A hra skutočne hovorí o naj-
skrytejších pocitoch každého jedinca,
muža či ženy, ich skrytých túžbach,
motívoch a nasadeniach, ktoré ich
poháňajú k niekedy celkom nepocho-
piteľným činom. 
Najčastejšou otázkou, ktorú kladú čita-
telia pánskeho magazínu Playboy

odborníkom v rubrike Playboy radí, je
podľa priebežných výskumov otázka
týkajúca sa veľkosti pohlavného údu u
mužov. 
Aj hlavný Enquistov hrdina, spisovateľ
August Strindberg má - čuduj sa svete
- tento problém. A nepomáha mu ho
vyriešiť ani poklonkovanie podlízačov,
štebotanie slúžtičiek a možno ani
Nobelova cena. Myslím, že sa však
veľmi mýli, keď sa domnieva, že práve
nedostatočný rozmer jeho pohlavia
vohnal jeho manželku do náručia
milenky.
Je to tak, Enquistova hra sa točí okolo
manželských a mileneckých vzťahov
spisovateľa a herečky, prešpikúva ich
vzťah do morku kosti, hľadá dôvody
ich hádok a nachádza len stále nové
nedorozumenia. Ak očakávate happy

end, odpustenie a zmierenie na konci
v duchu kresťanských princípov, ste
mimo. 
Muži ťažko odpúšťajú ženám, ak si
ľahnú s priateľkou, ženy zas nenávi-
dia, ak muži spia so slúžkami. 
Ak teda máte chuť na hru o ľudských
vzťahoch, hĺbkach a šírkach duše,
manželských konfliktoch, nevere,
spojenectve mužov či láske žien, v
divadle a.ha vám ju v réžii Štefana
Korenčiho predvedú Štefan Kožka,
Lenka Košická, Lucia Vráblicová a
Marek Majeský. 
A pár superlatív nakoniec: Per Olov
Enquist patrí k najpredávanejším švéd-
skym spisovateľom a jeho hra Noc les-
bičiek, ktorú napísal v roku 1975, sa
označuje za najúspešnejšiu.

Dáša Šebanová

Divadelná analýza na freudovskej úrovni

DIVADLO
Dvojica hercov Radošinského naiv-
ného divadla, známa aj z markizác-
kej sketch-show OOOps!, sa postavi-
la pred divákov Štúdia L+S, aby im
úspešne dokázala, že „ak nejde o
humor, ide … o život”.
René Štúr a Sveťo Malachovský sú
podľa Milana Lasicu, ktorý im v tomto
predstavení poskytol „prístrešie” a
ochrannú ruku, veľmi úspešnou ko-
mickou dvojicou, o čom svedčí aj
nízka sledovanosť ich programu na
televízii Markíza. 
Milan Lasica, ako to už u tohto pána
býva zvykom, nebol ani tentoraz ďale-
ko od pravdy. Obaja komici v predsta-
vení OOOPS!-Workshop pripravili
divákom to, po čom dnes baží každá
ulietaná, ustresovaná, vyčerpaná a pre-

pracovaná divácka duša: nenamáhať
príliš mozog, nevyčerpávať sústrede-
nosť, nebičovať nervy, len sa pohodlne
usadiť a dať sa zabávať. 
Ako keď si unavený manžel odskočí
od manželky do masážneho salónu - dá
sa rozmaznávať, dá sa hladkať, nechá
sa hýčkať, ale svojej žene - humoru -
zostane verný. 
Vtip týchto komikov totiž prináša
nielen uvoľnenie a zábavu, ale aj
humorno-inetelektuálne povznesenie.
Nerýpe sa v bahne primitívnych slo-
ganov, rádobyvtipných poviedočiek a
príbehov či lacných šnapsov, ktoré
vám ponúknu namiesto poriadnej sli-
vovice. Sveťo Malachovský a René
Štúr v predstavení OOOPS! hovoria o
svete, ktorý dôverne poznajú - svete
hereckom. 

Približujú divákovi zákulisie skúšok,
konkurzov, svet peňazí, umenia a pre-
dajných či nepredajných artiklov. 
Réžiu a scenár si pripravili sami umel-
ci, pod scénu sa podpísala dvojica
„neokukaných” tvorcov Navec Nenad
Brankovič a Ašot Haas, invenčnú
hudbu, ktorá podporuje silu celkového
vyznenia projektu zabezpečuje kapela
Mango Molas, autorom kostýmov je
Drnda. 
Dvojica Sveťo Malachovský - René
Štúr spolu pracuje už viac ako desať
rokov, ich humor je apolitický, nevtie-
ravý, nesnaží sa poučovať a o morali-
zovaní takisto nemôže byť reč. Obaja
chcú len a len zabávať. V predstavení
OOOPS! - Workshop v Štúdiu L+S
napĺňajú svoje ambície do bodky.

Dáša Šebanová

V Štúdiu L+S tvrdia: ide najmä o humor

Predstavenie Noc lesbičiek ponúka sondu do ľudských vzťahov. FOTO - Dušan Husár

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

BratislavaBratislava

www.kobercetrend.sk

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

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

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

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

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Akcia platí od 7. 1. do 31. 1. 2009 alebo do vypredania zásob.
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Ľudia im hovoria kadejako: somráci, ale
aj žobráci, bufeťáci, ale aj dojížďáci,
bezdomovci, ale aj hoummelesáci, aso-
ciáli, ale aj sociálne živly. Sú to väčši-
nou úplní chudáci bez strechy nad hla-
vou, ktorí stratili akékoľvek životné
istoty a vôbec ilúzie o živote. Bývalí
väzni, nezamestnaní, alkoholici... Blú-
dia ulicami, somrú či žobrú od ľudí
peniaze a cigarety, vyberajú kontajnery,
nosia do zberu papier a farebné kovy a
za takto získané peniaze nakupujú lacný
alkohol. Stále dokola.
V Bratislave ich žije niekoľko desiatok,
ak nie stoviek. Majú podelené rajóny a
podľa nich sa grupujú do akýchsi mafií,
v ktorých vládne prísny systém, hierar-
chia a zákon silnejšieho. Tak ako gangy,
aj oni majú podelené mesto na niekoľko
častí - a člen jednej „rodiny“ nesmie
vkročiť a žobrať v rajóne inej. Ináč je
zle a nastáva vojna somrákov. Tak ako
talianska mafia, aj bratislavskí houm-
melesáci z tretieho obvodu mali niekoľ-
ko rokov svoje Palermo. Opustený dom
na Kukuričnej ulici. Bol bez vody a bez
elektriny, úplne spustošený. Tu spoloč-
ne prespávali - chlapi aj ženy, tu sa opí-
jali, hádali sa medzi sebou, fajčili lacné
cigarety, spoločne varili, bili sa, kšefto-
vali medzi sebou s nepotrebnými veca-
mi.
Žili (a žijú) ako jedna rodina, v ktorej
však platili (a platia) zákony vlčej svor-
ky. Otrhaní, špinaví, zavšivavení.
Cez deň vyrážajú do ulíc, aby somrova-
li a za vyžobrané peniaze nakúpia
množstvo lacného alkoholu. Znepríjem-
ňujú ľuďom život. Dennodenne ich
môžete vídať pri drevených búdach s
občerstvením, pri lacných hostincoch, v
podchodoch či v parkoch na lavičkách.
Pijú pivo, hádajú sa medzi sebou a stále
rátajú drobné peniaze...
A práve v dome prezývanom Palermo,
kde prebývalo šesť bezdomovcov a ich
dve priateľky, v tom istom dome, kde
polícia prednedávnom objavila rozpa-
dávajúcu sa mŕtvolu starej somráčky, sa
odohral strašný príbeh smrti iného bez-
domovca. Somrák Ján Szalay sa totiž
nepodriadil zákonom spodiny, ale konal
na vlastnú päsť.
Vráťme sa teraz do čias, keď Palermo
bolo Palermom a pozrime sa, čo sa
vlastne stalo.
Na treťom poschodí mestského úradu
vyšetrovania stojí šesť podivne obleče-
ných osôb. Sú otočení tvárami k stene,
všetci otrhaní a špinaví. Okolo nich sa
šíri nepríjemný kyslastý zápach, niekto-
rým po vlasoch lozia vši.
Čakajú na výsluchy.
Strážia ich dvaja uniformovaní policajti,
ktorí za celý čas nepohnú ani brvou.
Tí šiesti chlapi sú obvinení z ubitia na
smrť siedmeho - Jána Szalaya. Doteraj-
šie vypočúvania ich vinu potvrdili, teraz
ide len o to, kto mal na ubití Jána Sza-
laya najväčší podiel.
Okolo štvrtej odchádzajú z budovy
mestského veliteľstva dve svedkyne.
Boli pri tom, keď sa to stalo. S partiou z
Palerma sú dennodenne. Tiež prespáva-

jú v opustenom dome, tiež s nimi pijú
lacné víno. Aj v ten deň - 27. januára -
boli spolu. Jedna z nich je čiernovlasá.
Na pravom líci má veľkú jazvu, pravde-
podobne od noža. Je nevrlá a málo
komunikatívna. Celým telom jej pre-
chádza triaška: už sa nevie dočkať piva
a poldeci. Vypýta si odo mňa cigaretu,
podpíše zápisnicu a uháňa preč. Keď sa
jej pýtam, čo všetko v ten deň videla,
úsečne odvrkne: „Čo by som videla?
Ožrali sa ako svine a potom sa pobili a
on zdochol.“
Keď sa dozvie, že som novinár, šľahne
na mňa zlostným pohľadom a povie: „Ja
by som najradšej postrieľala vás - novi-
nárov a policajtov. Už ma raz dali do
novín, a to im nezabudnem!“

Medzitým sa konajú výsluchy obvine-
ných. Všetkých ich pochytali v nedeľu
večer. Každý je už niekoľkokrát súdne
trestaný. Živia sa somrovaním a preda-
jom odpadu. Ako povedal jeden z obvi-
nených, denne si takto zarobí neuveri-
teľných 400 korún! Tie potom, samo-
zrejme, prepije.
Výsluchy pokračujú. Z nezhovorčivých
hoummelesákov sa len ťažko ťahajú
súvislé vety. Každý z nich totiž popisu-
je udalosti spred týždňa po svojom.
Hádam najzrozumiteľnejšia a najlogic-
kejšia je výpoveď obvineného Jozefa
M.
Jozef M. prišiel do Bratislavy na Štedrý
deň. Odvtedy do Nového roku sa túlal
ulicami mesta, prespával na stanici,

žobral, somroval. Darilo sa mu celkom
dobre: ľudia sú medzi sviatkami štedrej-
ší.
Začiatkom roka sa zoznámil s partiou
bezdomovcov a hneď sa skamarátili.
Povedal, že nemá kde bývať, a tak ho
prichýlili u seba - v Palerme.
„Bývali sme v jednej miestnosti na
prvom poschodí,“ vraví Jozef M.
„Okrem mňa tam bývala ešte Erika,
Stano, Peter, Milan a Jožo. V ten deň,
keď sa to stalo - 27. januára - sme boli v
podchode pri tržnici...“
Ľudia sa náhlili sem a tam. Možno len
málokto si všimol partiu otrhancov.
Neďaleko tejto skupinky totiž vyhrávali
latinskoamerickí Indiáni: niektorí sa pri-
stavili, popočúvali, hodili do otvoreného
kufra mincu alebo dve, iní bez záujmu
prešli okolo.
Bezdomovci mali dôvod na oslavu:
stretli starého kamaráta Jana s hrdzavou
bradou. Poskladali sa, kúpili dva litre
vína, popíjali a počúvali indiánsku
hudbu.

„Vtedy niekto zbadal prichádzajúceho
Szalaya,“ pokračuje Jozef M. „a pove-
dal to ostatným. Milan, čo sme ho vola-
li Gogo, na neho zavolal, že kam dal to
rádio, čo spolu vyžobrali...“
Partia hoummelesákov potom obkľúčila
Szalaya. Jeden z nich - agresívny Peter -
ho podľa slov Jozefa M. prudko kopol
do tváre. Strhla sa hádka. Bezdomovci
chcú, aby Szalay šiel s nimi do Palerma,
Szalay nechce.
„Pôjdeme do Palerma,“ vraví Peter, „a
tam to vybavíme.“
„Kde si dal rádio?“ neustále hučí Milan,
prezývaný Gogo. „Povedz, komu si ho
predal!“
Szalay sa vzpiera, ale chlapci z Palerma
sú silnejší. Ťahajú ho von z podchodu.
Szalay sa prestane brániť. Ide s nimi, aj
keď veľmi nerád. Tuší, že ho čaká ťažký
večer: predať spoločne vyžobranú vec a
nerozdeliť sa s kamošom, to sa medzi
somrákmi nerobí.
„To rádio malo hodnotu maximálne 220
korún,“ vraví vyšetrovateľ. „Nie viac.
Pre tých 220 korún ho dobili na smrť.“
Cestou sa bezdomovci zastavia u tetky,
u ktorej nakupujú lacné víno. Aj teraz
kúpia niekoľko litrov, aby mali večer čo
piť. Szalay sa znova vzpiera: nechce ísť
do Palerma, ale agresívny Peter sa mu
vyhráža.
„Peter mu povedal, že ak nepôjde, tak
ho zabijeme,“ vraví Jozef M. a pokraču-
je: „Nakoniec sa podvolil a šiel s nami.
V Palerme sme sa najprv najedli, potom
sme pili víno. Szalay tiež pil s nami. A
potom sa mu začali vyhrážať.“
Bezdomovci, prespávajúci v Palerme, si
svietili sviečkami. V ten večer - 27.
januára - horelo v opustenom byte na
prvom poschodí sedem sviečok. V
miestnosti medzi haldami nepotrebných
vecí na zemi sedelo sedem chlapov a
jedna žena. Vypočúvali Szalaya. Stále
dokola sa ho vypytovali, komu predal
rádio.
„Ak to nepovieš,“ vyhrážal sa Peter,
„neodídeš odtiaľ živý!“
Szalay nepovedal.
„Neprezradil nám, komu ho predal,“
pokračuje Jozef M. „Nasrali sme sa.
Začali sme ho biť a kopať. Aj ja som si
udrel. Vlastne bili sme ho všetci okrem
Eriky. Ona kričala, aby sme ho nezabili.
Počul som, ako nás Szalay prosí, aby
sme ho nechali, ale už sa to nedalo
zastaviť. Ostal ležať na zemi, chrčal a
pľul krv a prosil, aby sme ho nechali.
Keď zostal bezvládne ležať, Erika pove-
dala, aby sme ho odniesli do vedľajšej
miestnosti. No ešte predtým sme ho
poumývali, aby nebolo vidno krv.“
Po chvíli partia na Szalaya zabudla.
Podopíjali víno a uložili sa spať. Keď sa
šli na neho pozrieť ráno o šiestej, ešte
žil. Počuli, ako chrčí. O pol deviatej ho
našli už mŕtveho.
„Zmocnila sa nás panika,“ pokračuje
Jozef M. „a v tej chvíli sme nevedeli, čo
máme robiť. Potom sme sa dohodli, že
zabuchneme dvere, necháme ho tam a
do vedľajšej miestnosti nebudeme cho-
diť.“
Polícia našla mŕtvolu vďaka telefonátu
neznámej ženy. Hneď nato bola v novi-
nách zverejnená fotografia Jána Sza-
laya. Prihlásilo sa niekoľko svedkov,
ktorí ho spoznali a videli 27. januára v
spoločnosti ostatných hoummelesákov.

Ján Kopan

„Ožrali sa ako svine a potom sa pobili a on zdochol“

Dom hrôzy zvaný tiež Palermo
Dom na Kukuričnej ulici 8, donedávna prezývaný aj „dom hrôzy“ alebo „Palermo“,
je už dnes zmenený na nepoznanie. Je kompletne zrekonštruovaný počnúc strechou
cez omietku a okná až po vnútorné vybavenie. Faktom však je, že v pamäti ľudí,
ktorí tadiaľ dennodenne prechádzali, bude stále rezonovať ako Palermo - brloh bez-
domovcov a asociálov.

Takto vyzeralo „Palermo“ donedávna. Dnes je to už krásne zrekonštruovaný dom. FOTO - Pavel Majer
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Utorok 27. 1. 2009

Pondelok 26. 1. 2009

25. 1. 2009

Sobota 24. 1. 2009

Piatok 23. 1. 2009

22. 1. 2009SOBOTA 24. januára
�8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutia zbe-
rateľov, SK BNM, Vajnorská 21
� 9.00 - Výstava mačiek, medzinárodná
výstava, DK Ružinov, Ružinovská 28 
�17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú s
DH Šarfianka, novoročná dychovka s
tancom, SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - W. Allen: Boh,Túlavé divadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
réžia: S. Ferancová, účinkujú: A. Šišková /
D. Košická, E. Krížiková, O. Belešová,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 18.00 - Čečinka, slávnostný program
detského folklórneho súboru pri príležitos-
ti 30. výročia založenia, účinkuje ZUŠ
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1

NEDEĽA 25. januára
� 9.00 - Výstava mačiek, medzinárodná
výstava, DK Ružinov, Ružinovská 28 
� 10.30 - O nechcenej hračke, Divadlo
Žužu, rozprávky v Gullfosse, Reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopo-
ludnie, O Snehulienke, Divadlo Piraňa,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.30 - Nedeľné matiné, Gitarové duo
„La Barre“, (klasická a elektroakustická
gitara), J. Labant - P. Remeník, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11 
� 10.30 - L. Korená, M. Fechter, M.
Žák: Hračky, interaktívne predstavenie
pre deti od 3 rokov, Divadlo Ludus, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�14.30 - Aucassin a Nicoletta, hosťova-
nie bábkového divadla Lokvar (ČR), pre
deti od 6 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Mil.Ton+, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Momentum Musicum, cyklus
komorných koncertov, účinkujú: Z. Králi-
ková-Pohůnková - klavír, B. Biela - husle,
program: W. A. Mozart , F. Liszt, C. Saint-
Saen, B. Martinů, I. Frolow, CC centrum,
Jiráskova 3

�16.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus Insect,
chrobáčikova vtipná pantomíma pre deti
od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - I. Kušan: Čaruga, komédia,
divadlo Meteorit, Čulenova 3
�19.00 - Shirley Valentine, One-woman
show Zuzany Kronerovej, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
�20.00 - Nevesta spod baletizola, muzi-
kál, Bubla Company,A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PONDELOK 26. januára
� 17.00 - Hardvérová bižutéria, work-
shop, klub A4, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12
�19.00 - J. Šimko a kol.: Petržalské prí-
behy, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, „alebo ako to
bolo.“, hrajú: Ján Kožuch, Matej Oravec,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Szilárd Podmaniczky: Čaka-
nie na Becketta, R. S. 9 Színház Buda-
pešť, hra je parafrázou na klasické dielo
Samuela Becketta - Čakanie na Godota,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Francoise Rabelaise, K. Žiška:
Gargantua a Pantagruel, tučná fraška o
žraní, pití a o (o)sude pre divákov od 13
rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - Ja a Hollywood, komédia s
hereckým duom - M. Kráľovičová, L. Bari-
líková, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Druhá tráva, koncert skupiny,
SK BNM, Vajnorská 21
� 19.30 - Ginsberg v Bratislave (Beat
Generation 1965), Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 

UTOROK 27. januára
�14.00 - Medzinárodný deň spomienky
na obete holocaustu, Seminárna sála UK,
Klariská 5
� 19.00 - Čečinka, slávnostný program
detského folklórneho súboru, Karloveská
3, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - I. Bukovčan: Kým kohút
nezaspieva, Arteatro, Biela 6
�19.00 - György Spiró: Mydlová opera,
hra zo súčasnosti o súčasnosti, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - 3 T herecké improvizácie,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Zora Durinová: Na závoru,
Divadlo Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 19.30 - Ginsberg v Bratislave (Beat

Generation 1965), Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Narodeniny, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 28. januára
�14.00 - Ľudové zvyky a obyčaje, taneč-
né predstavenie, účinkuje: FS Poleno,
CDLaV, Gaštanová 19
�18.00 - Vychádzajúce hviezdy, S. Petrá-
šová - husle, Mgr. art. S. Pašková - klavír,
Hudobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
�19.00 - M. Gorkij/R. Polák: Play Gor-
kiy alebo Letní hostia, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.30 - In da house (Žúrka v Londý-
ne), Divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
�20.00 - Ozveny Animery, kino inak, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 29. januára
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom,
informačné podujatie pre seniorov, Klub
22, Jiráskova 3
�18.00 - Tanec s Laci Strikom, tanečný
galavečer, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.30 - Pláž Monte Gordo (30 min,
Španielsko), Roja (25 min., Srbsko Etno-
film v múzeu, 2008, SNM - Múzeum kul-
túry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - Latino-Rock Párty, účinkujú
skupiny: La3no Cubano a Serico, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

�19.00 - Miloš Macourek: Hra na Zuzan-
ku, Divadlo Ívery, CDLaV, Školská 14 
�19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelný
klub Trezor, Divadlo Astorka, Námestie
SNP33
�19.00 - Podvodníci, talk show, A. Hajdu
a M. Markovič, hudobný hosť: K. Mikul-
čík, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - In da house (Žúrka v Londý-
ne), Divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 30. januára
� 16.00 - Pútnická sv. omša, celebrant:
Vdp Štefan Herényi, správca farnosti Bra-
tislava-Dlhé diely, Kostol Svätého kríža,
Podunajské Biskupice
� 17.00 - Muzikanti, ešte raz tú našu...,
slávnostný program detského folklórneho
súboru Kremienok pri príležitosti 20. výro-
čia založenia, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
�17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Angelina odovzdáva dušu naj-
vyššiemu, Divadlo jedného herca. M.
Zimková v monodráme Ludwiga Bauera,
A4C Nultý priestor, Námestie SNP 12
�19.00 - Music Club, 100% Free, + hosť,
DK Lúky, Vigľašská 1

VÝSTAVY
� Geometria bez hraníc/Hranice geo-
metrie, výstava obsahovo zameraná na
vývin geometrických a konštruktívnych
tendencií v slovenskom umení, Galéria Z,
Ventúrska 9, potrvá do 1. februára
�Michal Studený: Som dieťa šesťde-
siatych rokov, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske nám. 11, potrvá do 22.
februára
� Richard Aradský a Tomáš Žemla:
Invarianty, Galéria Byzant, Zichyho
palác, Ventúrska 9, potrvá do 13. februára
� J. Fekete: Paralely priestorových
dimenzií, Via Galéria, Michalská 12,
potrvá do 28. februára
� Nový ornament: 3 ateliéry textilného
dizajnu vysokých výtvarných škôl, verni-
sáž 23.1. o 17.00 h., Dizajn štúdio ÚĽUV,
Dobrovičova 13, potrvá do 20. marca
�Fero Guldan, Jozef Barta: Vianočný a
novoročný výpredaj, Light Park, Gašta-
nový hájik, potrvá do 31. januára 
� Jiří Mezřický - Jirka (AT/CZ/SK):
Anonymita ľudského mraveniska, Ra-
kúske kultúrne fórum, Zelená 7, potrvá do
26. februára
�Marián Prešnajder: Fragmenty vekov,
výstava obrazov a plastík, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A, potrvá do 1. februára 
� Martin Sedlák, Gallery Komart &
Gallery Kressling, Zámočnícka 8, potrvá
do 16. februára
�Miroslav Radev: Olejomaľba, Bulhar-
ský kultúrny inštitút, Jesenského 7

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

vyjdú opäť o týždeň
29. 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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