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Úradné hodiny
na oddelení
miestnych daní
predĺžili

Ministerstvo
trvá na tom,
aby časti mosta
boli chránené

BRATISLAVA
Keďže 31. januára je sobota, pondelok 2. februára 2009 bude posledným dňom na podanie priznania k
dani z nehnuteľnosti.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
bratislavského magistrátu na Bazovej
ulici 6 preto dočasne predĺžilo úradné
hodiny. Najdlhšie budú pracovníci
oddelenia k dispozícii občanom v
posledný deň - v pondelok 2. februára:
Štvrtok 29. januára:
8.00-16.00 h
Piatok 30. januára:
8.00-16.00 h
Pondelok 2. februára: 8.00-18.00 h
obedná prestávka: 12.00-12.30 h
Daňové priznanie možno podať aj
poštou na adresu:
Hlavné mesto SR Bratislava
Odd. miestnych daní a poplatkov
Bazová 6, P. O. Box 13
820 04 Bratislava 24
Ak sa rozhodnete podať daňové priznanie poštou, správca dane odporúča
priložiť vo fotokópii doklady preukazujúce správnosť podaného daňového
priznania a výpočtu dane, najmä listom
vlastníctva a zmluvou, ktorou bola
nehnuteľnosť nadobudnutá.
Ročné sadzby dane z nehnuteľnosti sú
stanovené vo všeobecne záväznom
nariadení mesta Bratislavy č. 1/2009,
ktoré je k dispozícii na pracovisku
Služby občanom na Primaciálnom
námestí 1, na daňovom pracovisku na
Bazovej ulici 6, alebo na web stránke
hlavného mesta.
(mm)

BRATISLAVA
Ministerstvo kultúry SR v prípade
Starého mosta nevidí dôvod na
zúženie svojho rozhodnutia o
vyhlásení Starého mosta za národnú kultúrnu pamiatku, respektíve
jeho častí. Proti verdiktu ministerstva sa mesto ešte v decembri 2008
odvolalo.
Podľa ministerstva kultúry vyhlásenie
častí mosta za národnú kultúrnu
pamiatku neohrozuje jeho pripravovanú rekonštrukciu, ktorá môže byť
uskutočniteľná v plánovanom rozsahu,
ani zámer vybudovať na moste trať pre
rýchloelektričku.
Ministerstvo odporučilo nevyhlásiť
celý Starý most za kultúrnu pamiatku,
ale len jeho časti. Ide o ochranu pilierov okrem stredného riečneho piliera,
mýtne domčeky, kamenné oporné
múry a schodiská pri nástupoch na
most.
Tieto skutočnosti však môžu, napriek
tvrdeniu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky skomplikovať práce na
novom Starom moste. S mostom sa
bude musieť hýbať a zvyšovať jeho
gabarit, teda výška. To môže spôsobiť
problémy pri ochrane častí mosta,
ktoré majú požívať ochranu.
Námestník Odštepného závodu Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho podniku Peter Minárik si nevie
predstaviť, aby bol pri rekonštrukcii
mosta zachovaný jeho gabarit, teda
výška novej mostovej konštrukcie, tzv.
mostovky. Starý most je podľa neho
jedinou „čiernou dierou“ na Dunaji,
ktorý nespĺňa medzinárodné parametre
bezpečnej plavby.
„Mestu napríklad prekáža to, že v
odporúčaní nie je, aby bolo nutné
ostatné piliere staticky zabezpečiť a
výškovo nadstaviť,“ konštatuje Peter
Minárik. Opakuje, že premostenie
novou mostovkou nie je možné urobiť tak, aby boli ponechané staré
piliere v pôvodnej výške - ako sú
dnes. Pripomenul tiež, že v stanovisku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky je
jednoznačne povedané, čo z hľadiska
medzinárodných dohôd v súvislosti
so Starým mostom neplníme.
Ak by sa most nezdvihol, bolo by to,
podľa neho, ako postaviť diaľnicu len
pre osobné autá - lebo kamióny by sa
tam už nezmestili. Námestník Odštepného závodu Bratislava, Slovenského
vodohospodárskeho podniku Peter
Minárik dodal, že Starý most v tejto
polohe bráni dodržiavať pravidlá bezpečnej plavby – napríklad v prípadoch
povodní, plávania ľadovcov a podobne.
(rob)

Plesová sezóna
pokračuje aj
tento víkend
BRATISLAVA
Tretina tohtoročných bratislavských
plesov a bálov je za nami. Podľa zoznamu Plesovej sezóny 2009 je tento
víkend na programe ďalších šesť
plesov.
V piatok 30. januára 2009 bude v Bratislave Strechársky bál, v sobotu 31. januára 2009 sú Ples elektrotechnikov a
informatikov, Tanečný ples, Rybársky
ples v Devínskej Novej Vsi, Medický
ples a Ples troch bratislavských Rotary
klubov.
Internetový zoznam bratislavských
plesov tento rok obsahuje zatiaľ 52 plesov, posledný má byť 28. februára
2009, keď bude 3. bratislavský ples
Slovenského skautingu.
Pokiaľ organizujete v Bratislave ples
alebo bál, ktorý zatiaľ v našom zozname chýba, môžete ho do zoznamu Plesová sezóna 2009 pridať na webstránke
www.banoviny.sk.
(red)

Bratislavská klasika, autá parkujú takmer pri domoch a chodci idú po ceste.

FOTO - Oto Limpus

Chodcom musí zostať 1,5 m chodníka
BRATISLAVA
Nový zákon o premávke na pozemných komunikáciách prináša od
februára 2009 určité obmedzenia
parkovania áut na chodníkoch. Tie
majú viac chrániť najmä peších.
Pôvodný návrh mal úplne zakazovať
státie a zastavenie áut na chodníkoch.
Samosprávam miest a obcí sa to však
nepáčilo, a tak vznikol kompromisný
návrh, ktorý už pripúšťa na chodníkoch
aj autá. Do zákona sa preniesla normová šírka, ktorá vychádza z toho, že
jeden chodec potrebuje pre seba pás
široký 2 x 0,75 cm. Táto skutočnosť
pomôže zrejme preklenúť doterajšiu
neistotu pri odťahovaní a sankcionova-

ní vozidiel. Doteraz totiž platilo nie
celkom jednoznačné ustanovenie, že
vozidlo je možné odtiahnuť v prípade,
keď tvorí na chodníku prekážku. Subjektívne posudzovanie strieda od
februára konkrétna bezpečnostná šírka
- 1,5 metra, ktorú je potrebné na chodníku dodržať.
Podľa odborníkov z oblasti dopravy
ide však len o minimálne parametre,
technická norma je prísnejšia. Najmenšia voľná šírka chodníka má umožniť
jazdu detského kočíka, invalidného
vozíka, pohyb chodca s batožinou a
umožniť ich vzájomné obchádzanie.
Najmenšia voľná šírka chodníka je
podľa normy 1,5 m, k tomu však treba

pripočítať bezpečnostný odstup 0,5 m
od vozovky a 0,25 m od zástavby.
Ideálna šírka chodníka teda podľa
normy má byť 2,25 metra.
V rámci nového zákona o premávke na
pozemných komunikáciách sa už
mestská polícia nebude môcť pri odťahovaní vozidiel vyhovárať na absenciu
príslušných dopravných značiek. Po
novom už nezáleží na tom, či tam
dopravná značka je alebo nie. Ak bude
vozidlo tvoriť prekážku - napríklad
brániť v rozhľade, bezpečnom výjazde
na križovatke, z dvora, garáže, alebo
vodič nedodrží potrebnú šírku 1,5
metra pre chodca, bude možné auto
odtiahnuť.
(rob)

Problémy môžu byť s odťahovaním áut
Ako vníma nový zákon o premávke
na pozemných komunikáciách samospráva mestskej časti Bratislava
- Staré Mesto, o tom sme sa pozhovárali so starostom Starého Mesta
Andrejom PETREKOM.
-Vítame to, pretože podľa starých
predpisov mohli byť autá parkujúce
na chodníkoch odtiahnuté len vtedy,
ak tvorili prekážku v doprave. Nový
zákon jednoznačne stanovuje podmienky ich státia. Veríme preto, že
chodníky budú slúžiť pre peších a
bude sa na nich parkovať len tak, aby
chodec mohol bez problémov prechádzať.
Predpokladáte vzhľadom na preplnené staromestské ulice aj nejaké
problémy?
- Problémy nastanú na našich komunikáciách tretej a štvrtej triedy, kde
máme úzke chodníky a vodiči si zvyk-

li parkovať tak, že zaberajú celý chodník. Aj to je ale riešiteľné. V prípade,
že dôjde ku konsenzu medzi obyvateľmi, tak by chodník na jednej strane
cesty zostal výlučne pre chodca a na
druhej strane by sa dopravným značením určilo, že ide o stranu na parkovanie. Ošetrí sa to zrejme vodorovným
alebo aj zvislým značením.
Čo s vyznačeným státím na chodníkoch, ktoré spravuje parkovacia
spoločnosť?
- Parkovacia spoločnosť BPS Park
prevádzkuje parkoviská iba v parkovacej zóne. Predpokladám, že nemá
také vyznačené boxy, ktoré by neponechávali potrebný priestor pre chodca v šírke 1,5 metra. Parkovacie boxy
parkovacej spoločnosti sú väčšinou na

ceste a málokedy sú na chodníkoch.
Samozrejme, budeme to musieť preveriť a dostať sa aj k ich grafickým
podkladom, ktoré nám zatiaľ neposkytli.
Očakáva staromestská samospráva
väčšiu aktivitu zo strany mestskej a
štátnej polície?
- Tým, že ide o zákon, tak v prvom
rade sa musí o sankcie postarať štátna
polícia. Mestská primárne sleduje
dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení. Samozrejme, očakávam
spoluprácu oboch polícií. Určitý problém vidím v možnosti zabezpečenia
odťahovania vozidiel, ktoré porušia
predpis. Predpokladám totiž, že odťahovacie služby budú viac nasadzované aj do iných mestských častí, čo
nám môže spôsobiť ťažkosti pri
vymožiteľnosti zákona.
Zhováral sa Robert Lattacher
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Zákazku
od magistrátu
dostal poslanec
BRATISLAVA
Podprahovú zákazku v hodnote takmer 250 000 eur dostala od mesta
Bratislava firma ALK Variant Shop,
ktorej spolumajiteľom je mestský
poslanec Ladislav Kianička (SDKÚDS). Išlo o zatepľovanie Základnej
umeleckej školy na Hálkovej ulici v
Petržalke, o výmenu drevených okien
za plastové a zateplenie obvodového
plášťa.
Poslanec v tom žiadny problém nevidí.
Na otázku, či takto nevzniká podozrenie z klientelizmu, odpovedal záporne.
Zároveň odmieta tvrdenie, že sa jeho
firma sama prihlásila do súťaže. „Prvá
výzva bola neúspešná, nikto sa neprihlásil. Keďže sme firma podnikajúca v
tejto oblasti od roku 1992, mesto nás
oslovilo. A my nepohrdneme žiadnou
zákazkou,“ vysvetlil Kianička.
Magistrát na otázky, či takéto riešenie
považuje za transparentné, či nevzniká podozrenie z klientelizmu, alebo či
nehrozí konflikt záujmov, neodpovedal. Nezodpovedané zostali aj otázky,
ako a kto zostavil komisiu na výber
dodávateľa, podľa akých kritérií
vyberali tri firmy, ktoré oslovili, prípadne či mesto už v minulosti spolupracovalo s firmou ALK Variant
Shop.
Magistrát sa odvoláva na zákon o
verejnom obstarávaní, v ktorého podmienkach týkajúcich sa „osobného
postavenia“ uchádzača sa podľa
vedenia mesta nenachádzajú žiadne
obmedzenia vo vzťahu k jeho politickej alebo verejnej angažovanosti.
„Ak uchádzač spĺňa podmienky,
nemožno ho z dôvodu osobného postavenia nepripustiť, alebo vylúčiť z
verejného obstarávania. Preverovať
osobné postavenie uchádzača nad
rámec uvedených podmienok by bolo
prekročením kompetencií verejným
obstarávateľom a mohlo by viesť
naopak k diskriminácii uchádzačov,“
uvádza sa v stanovisku.
(sita)

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

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk
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Svetelná reklama na Einsteinovej ulici
bráni vo výhľade na dopravné značky
PETRŽALKA
Výstavba vonkajších reklamných
zariadení sa v hlavnom meste v
poslednom období rozmohla do
obrovských rozmerov. Je ich veľa a
nie všetky sú umiestnené podľa podmienok stanovených príslušnými
samosprávami.
Na jedno reklamné zariadenie, tzv.
backlight, ktoré asi pred mesiacom pribudlo pred nájazdom na Nový most na
Einsteinovej ulici, nás upozornil čitateľ
Peter K. z Petržalky. „Je postavený tak
nevhodne, že cez neho nie je vidieť na
veľkú značku označujúcu smer Centrum a Aupark, ktorá je umiestnená na
okraji kruhového objazdu,“ píše.
Rozhorčene konštatuje, že pred i za
ním sú ďalšie dopravné značky, od ktorých odpútava pozornosť vodičov.
Navyše, v noci je zariadenie osvetlené.
Z petržalského miestneho úradu nám
potvrdili, že tzv. backlight, na ktorom
je názov JCDecaux, nebol postavený v
súlade s povolením, ktoré stavebný
úrad vydal. Miestny úrad uvádza, že
spoločnosť dostala povolenie na
umiestnenie reklamného zariadenia v
novembri 2007 s podmienkami. Jednou z nich bolo, že backlight mal byť
umiestnený tri metre od komunikácie.

Túto požiadavku definoval dopravný
inžinier vo svojom stanovisku k žiadosti spoločnosti. Ako podmienku osadenia ju potom premietol do rozhodnutia aj stavebný úrad.
„Pri realizácii výstavby došlo k porušeniu záväzných podmienok rozhodnutia, a preto začala mestská časť správne
konanie, v ktorom sme vyzvali spoločnosť o vykonanie nápravy, zosúladenie
jej aktivít s právoplatným rozhodnutím
úradu,“ uvádza petržalská samospráva.

Keďže spoločnosť výzvu ignorovala a
nevyužila možnosti dané v správnom
konaní, bolo vydané rozhodnutie na
odstránenie zariadenia, ktoré je postavené bez povolenia, resp. v rozpore s
podmienkami definovanými v rozhodnutí. Petržalský miestny úrad dodáva, že rozhodnutie o odstránení
zariadenia nadobudlo právoplatnosť a
spoločnosť musí spomínané zariadenie odstrániť.
(rob)
FOTO - Robert Lattacher

Architekti navrhujú, aby sa zeleň stala
v meste trvalou súčasťou komunikácií
BRATISLAVA
V projekte Mestské zásahy je množstvo návrhov, ktoré rozširujú zeleň v
meste a dávajú jasne na vedomie, že
s ňou sú ulice i námestia omnoho
krajšie, živšie a zdravšie. Jedným z
nich je aj námet šiestich autorov pod
hlavičkou GutGut.
V tomto prípade ide o skrášlenie električkových tratí zeleňou a nejde len o
dunajské nábrežie. Návrhu dali autori
názov Zelená línia.
„Pri širokom profile sa stáva silnou
bariérou, a to nielen fyzickou, ale aj
psychologickou. Našou snahou je
zmäkčiť silu komunikácie vložením
zelene do električkového pásu. Vznikne tým kontinuálny pás zelene prebiehajúci prakticky po celom meste. Zeleň
sa stáva trvalou súčasťou komunikácie.
Rozpletá ju, zjemňuje jej účinok,“ píšu
autori vo svojom návrhu. Sú nimi
Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš
Kordík, Števo Polakovič, Ivan Príkopský a Katarína Beladičová.
Prvú zatrávnenú električkovú trať
sľubuje Dopravný podnik Bratislava
na Záhradníckej ulici. Má byť na
úseku trate Líščie nivy - Miletičova.
DPB na tomto úseku pripravuje
odskúšanie novej technológie používanej v západnej Európe, tzv. zatrávnenie koľajiska. Z hľadiska životného
prostredia a zníženia hlučnosti pri
prejazde električky týmto úsekom,
považuje túto technológiu za vhodnú.
Tráva by mala skrášliť časť novej
trate až v priebehu roka 2009. Podľa

DPB totiž nemá zmysel zasadiť trávu povrch na časti trati na Záhradníckej
pred tým, ako sa urobí úprava geo- ulici urobí dopravca podľa vzoru niekmetrie trate. Dopravca vyberie na torých zahraničných tratí.
(rob)
VIZUALIZÁCIA - GutGut
zatrávnenie projektanta. Trávnatý

Sudcovia z Košíc
sa v Bratislave
vozia zadarmo
BRATISLAVA
Od začiatku roka 2009 platí v Bratislave nová tarifa MHD. Oproti roku
2008 pribudlo niekoľko noviniek.
Najpodstatnejšou zmenou je zrušenie prestupných jednorazových cestovných lístkov na 10 a 30 minút.
Škandalóznym ustanovením v novej
tarife je, že bratislavskou MHD môžu
jazdiť zadarmo poslanci Národnej
rady SR a sudcovia Ústavného súdu
SR, a to aj spolu s batožinou. Pritom v
hlavnom meste Ústavný súd nesídli.
Naopak, MHD sa už zadarmo nemôžu
prepravovať deti do začatia povinnej
školskej dochádzky, ale do svojich
šiestich narodenín. Dôchodcom zostala preprava zadarmo od 70. rokov
života. Zľavy sa neposkytujú na nočnú dopravu.
Pokiaľ ide o jednorazové cestovné lístky, tak desaťminútový prestupný lístok
nahradil pätnásťminútový (0,50 €) a je
jediným neprestupným lístkom. Tridsaťminútový nahradil 60-minútový
(0,70 €). Kým 90-minútový nočný spoj
stál v roku 2008 1,46 €, v tomto roku
stojí 1,40 €. Novinkou je aj možnosť
kupovania si lístka prostredníctvom
sms za 0,80 € na 70 minút, a predplatný lístok aj prostredníctvom internetu.
Zmena v tarife MHD sa týka aj prepravy zvieraťa na 60 minút. V roku 2008
bola táto cena 0,73 €, dnes je to 0,70 €.
Vzhľadom na zánik 30-minútového
lístka vznikla nová tarifa pre prestupné
cestovné lístky na vymedzený počet
ciest. Štyri cesty s platnosťou 60 minút
stoja 2,60 €, v roku 2008 na 30 minút
to bolo 2,19 €. Dve cesty s platnosťou
60 minút stoja dnes 1,30 €, pôvodne na
30 minút stáli 1,13 €.
K zvýšeniu cien došlo pri turistických
celosieťových lístkoch. Dvadsaťštyrihodinový stojí 3,50 €, minulý rok to
bolo 2,99 €. Pri 48-hodinovom lístku
išla cena hore na 6,50 €, minulý rok
stál 5,64 €. Trojdňový stojí 8 €, minulý
rok 6,97 € a sedemdňový stál v roku
2008 10,29 €, v súčasnosti je to 12 €.
Ceny predplatných cestovných lístkov
sa nezmenili, rovnako aj manipulačné
poplatky. Len poplatok za dodatočné
preukázanie predplatného lístka sa
zvýšil o 35 centov na 5 € z pôvodných
4,65 €.
Pokuta za cestovanie načierno je od
roku 2009 vyššia o 5 eur a čierneho
pasažiera vyjde 50 €, oproti pôvodnej
sadzbe 45 € v minulom roku. Ak je
pokuta zaplatená ihneď alebo do piatich dní, zaplatí pasažier o 10 € menej
(40 €). Pokuta za nepriznanú batožinu
je 1 € (1,16 € v roku 2008) a za čiernu
jazdu zvieraťa 2 € (2,35 € v roku
2008).
(rob)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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

ochutnajte domáce ručne ťahané štrúdle
jablková, tvarohová, tvarohovo-višňová, makovo-višňová,
makovo-jablková, orechovo-jablková, orechovo-višňová
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Najviac nehôd
sa stalo vlani
na Vajnorskej
BRATISLAVA
Dobrý správa - v Bratislavskom
kraji klesol vlani počet dopravných
nehôd oproti roku 2007 o 1044. V
roku 2008 zaznamenali na území
kraja 11 999 dopravných nehôd.
Pri haváriách zomrelo 51 ľudí, 176
ľudí utrpelo ťažké zranenia a 930 sa
ľahko zranilo. Materiálna škoda bola
viac ako 901 527 000 Sk (vyše 30
miliónov eur).
„Hlavnými príčinami dopravných
nehôd bol nesprávny spôsob jazdy a
porušovanie základných povinností
vodiča. Približne 11 percent nehôd
spôsobili vodiči nedaním prednosti v
jazde, pod 10 percent dopravných
nehôd sa podpísala neprimeraná rýchlosť. V 256 prípadoch asistoval za
volantom alkohol. Vodiči motorových
vozidiel zavinili 11 176 dopravných
nehôd, vodiči nemotorových vozidiel
26 dopravných nehôd, v 138 prípadoch
sa podpísali pod dopravnú nehodu
chodci,“ informovala Tatiana Kurucová z Krajského riaditeľstva Policajného
zboru.
Podľa údajov polície z bratislavských
sledovaných ulíc bola najvyššia
dopravná nehodovosť na Vajnorskej
ulici, kde prišlo k 214 dopravným
nehodám, 197 sa stalo na Bajkalskej
ulici, 142 na Račianskej ulici, nasleduje Trnavská ulica s počtom 135 dopravných kolízií. Päticu uzatvára Ivanska
cesta s počtom 125 nehôd.
„V porovnaní s rokom 2007 klesol
počet dopravných nehôd so smrteľnými
následkami o 12. Najviac dopravných
nehôd so smrteľným zranením sa stalo
v nedeľu v čase od 14.00 do 19.00 h,
naopak najmenej smrteľných kolízií
sme zaznamenali v stredu. Na samotných bratislavských cestách zomrelo 51
ľudí, medzi nimi 20 chodcov a 4 cyklisti,“ dodala Tatiana Kurucová.
(mm)

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky
Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava
Tel.: 0905 243 357, 0905 243 358
02/ 5556 4583
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Nový protipovodňový múrik v centre
mesta takmer nezmení vzhľad nábrežia
STARÉ MESTO
Výstavba nového protipovodňového
múrika v centre mesta na dunajskom nábreží takmer vôbec nezmení
jeho vzhľad. Múrik bude takmer
rovnaký ako pôvodný, len v prípade
vysokej vody sa operatívne osadí
vysoké hradenie. Projekt protipovodňovej ochrany v Bratislave a jej
okolí je na 85 percent financovaný zo
zdrojov Európskej únie. Zvyšok sú
domáce peniaze.
Stavebná aktivita na dunajskom nábreží je súčasťou ôsmich stavieb protipovodňovej aktivity v rôznych častiach
Bratislavy i v Gabčíkove. Výstavba na
úseku medzi Starým mostom a Novým
mostom, ktorú práve realizujú, predstavuje nový múrik v dĺžke asi 1000
metrov. Protipovodňovú ochranu tvorí
okrem nadzemného múrika aj podzemná tesniaca stena do hĺbky desať
metrov a mobilným hradením, ktoré sa
nasadzuje pri povodňovom ohrození.
Medzi osobným prístavom a propelerom by mal do konca mája vzniknúť
nový protipovodňový múrik takmer
kopírujúci trasu toho pôvodného.
Samotný múrik bude železobetónový,
podobný ako existujúci, ale kvalitnejší
a asi o 20 centimetrov vyšší oproti starému. Vstupy na lode a pontóny budú
na tých istých miestach, ako sú dnes.
„V hlave múru bude príprava na inštaláciu mobilného hradenia. Budú tam
zabetónované kamenné prahy a nehrdzavejúce kotvové dosky práve na
inštaláciu prvkov mobilného hradenia,“ informoval Bratislavské noviny
Miloslav Frankovský, ktorý je vedúcim projektu protipovodňovej ochrany
a člen predstavenstva akciovej spoločnosti Terraprojekt ktorá stavbu projektovala. Podľa neho okolo osobného
prístavu a propeleru múrik nebude,
pripravené bude však zariadenie na
osadenie mobilného hradenia. Príprava na mobilné hradenie bude nainštalovaná po celej dĺžke a to najvyššie
bude mať výšku 2,6 metra nad úrov-

ňou chodníka. „Celá ochrana je navrhovaná na povodňový prietok s tisícročnou periodicitou, teda takú povodeň, ktorá sa štatisticky môže vyskytnúť raz za tisíc rokov,“ uviedol M.
Frankovský.
Konštatoval, že proti tisícročnej vode
by sa dal postaviť aj vysoký múr, no
bolo by to neestetické a zabránilo by to
najkrajším výhľadom z dunajského
nábrežia. Samotný protipovodňový
múrik zodpovedá podľa neho štandardným situáciám pri nebezpečenstve sto-

ročnej vody. V takom prípade dôjde v
okolí osobného prístavu a propelera k
zahradeniu na nižšej úrovni, teda po
múrik, ako aj prístupových otvorov. Pri
prípadnom ďalšom stúpaní hladiny
rieky sa potom nasadí vysoké mobilné
hradenie. „Je to kombinácia zvislých
stĺpikov pozdĺžnych dutých hradidiel v
kombinácii antikora s hliníkom, ktoré
sa zasúvajú do drážok. Ide o nemecký
systém, ktorý je certifikovaný na to,
aby odolal tlaku vody v takýchto situáciách,“ uviedol M. Frankovský. (rob)

Protipovodňové
opatrenia sú aj
pre investorov
BRATISLAVA
O protipovodňové opatrenia na rôznych úsekoch dunajského nábrežia
sa musia postarať aj investori, ktorí
tam stavajú. Týka sa to najmä úsekov v oblasti projektov Eurovea,
River Park, ale aj budúcej výstavby
v Podhradí.
Podľa vedúceho projektu protipovodňových líniových stavieb Miloslava
Frankovského zo spoločnosti Terraprojekt, úsek s protipovodňovou ochranou
na ktorých sa majú podieľať investori,
sa týka stavby na úseku Starý most Most Apollo v rámci výstavby Eurovea.
Pokiaľ ide o situáciu nad Novým mostom, tam je podľa neho terén vyšší a
toto územie nie je nevyhnutné chrániť.
Napriek tomu bol podľa neho budúci
investor Podhradia zaviazaný, aby
zabezpečil ochranu do rovnakej výškovej úrovne, ako je to na ostatných úsekoch nábrežia.
Niektoré úseky protipovodňovej
ochrany sú prakticky hotové. Pri Moste
Apollo existuje línia nízkeho mobilného hradenia a v úseku od mosta po Prístavný most je protipovodňový múr
postavený. Na petržalskej strane je
podľa Miloslava Frankovského múr
medzi Starým mostom a Novým mostom takmer hotový. Potrebné otvory
budú v prípade nebezpečenstva zatarasené mobilným hradením. Tie sa
nachádzajú pri divadle Aréna a reštaurácii Au Cafe.
Protipovodňový múr na petržalskej
strane rieky je podľa M. Frankovského
postavený na líniu tisícročnej hladiny
vody a zvýšenie ochrany je možné aj
naložením vriec na jeho vrch. Túto
časť, podobne ako ostatné, financovali
z prostriedkov EÚ.
(rob)

Na hornej fotografii je súčasné nábrežie, na spodnej s mobilným hradením.
Malo by mať výšku až 2,6 metra nad chodníkom a je pripravené, aby odolalo aj tisícročnej vode.
VIZUALIZÁCIE - Terraprojekt, a.s.

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

Spotreba paliva pri osobných verziách v kombinovanom cykle: 7,9 – 11,2 l/100 km, emisie CO2 vo výfukových plynoch 208 – 296 g/km.
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Slovákov volali
v Bratislava
aj kalapoši
LIST ČITATEĽA
Veľmi rád čítam knihy a články o
starej Bratislave. Teraz ma upútal
článok o histórii Bratislavy na prelome rokov 1918-20.
Chcel by som prispieť poznámkou,
ktorú mi hovoril otec, ktorý bol
začiatkom dvadsiatych rokov štátnym
zamestnancom - notárom. Služobné
povinnosti ho nútili chodiť do Bratislavy, kde v tom čase väčšina jej obyvateľstva hovorila maďarsky a
nemecky.
Keď však Slovák počul niekoho hovoriť po slovensky, sňal si z hlavy klobúk
(po maďarsky „kalap“) a takýmto spôsobom ho pozdravil. Maďarsky a
nemecky hovoriaci občania ich preto
pomenovali „kalapoši“. Údajne to
nebolo urážlivé pomenovanie, ale skôr
slangové-hovorové.
Martin Fillo, Bratislava

Jednosmerky
zjednodušia
dopravu
LIST ČITATEĽA
Chcel by som navrhnúť zjednodušenie dopravy medzi ulicami Šancovou
a Legionárskou a to tak, aby sa otočili smery jednosmeriek Jiskrova a
Belehradská.
Momentálne je situácia taká, že autá z
Kováčskej a Belehradskej musia ísť na
Račianske mýto a ďalej smer Hlavná
stanica, prípadne Rača. Zbytočne zaťažujú križovatku na Trnavskom mýte a
križovatku Krížna - Legionárska. Vodiči z Jiskrovej to majú jednoduchšie,
lebo aj keď sa chcú dostať na Trnavské
mýto, môžu si vybrať buď cez
Račianske mýto, alebo cez križovatku
Krížna - Legionárska, alebo cez Belehradskú ulicu.
Navrhoval by som preto, aby sa v uvedených jednosmerkách otočili smery, vodiči z Belehradskej sa jednoducho dostanú
aj na Račianske mýto, na Trnavské
mýto, prípadne inam, a zároveň vodiči z
Jiskrovej budú musieť absolvovať iba
malú obchádzku cez Belehradskú, aby
sa dostali na Račianske mýto...
Dušan Palcák, Bratislava

4

Albrecht chutí na obed a večer inak
História výletného hostinca U Albrechta na Červenom kríži siaha do
prvej polovice uplynulého storočia.
Obľúbený hostinec nižšej cenovej
skupiny tu bol ešte koncom komunistického režimu, začiatkom 90. rokov
minulého storočia získala objekt
náboženská sekta a až do roku 2007
bol objekt využívaný len sporadicky a
postupne chátral. Po dôkladnej
rekonštrukcii tu vlani otvorili Hotel,
Restaurant & Spa ALBRECHT.
Budova navrhnutá mladým Alexandrom Feiglerom bola rozšírená o zimnú
záhradu, ktorá vznikla presklením časti
letnej terasy. Vstup do reštaurácie je od
Červeného kríža, ale aj zdola z parkoviska pod terasou.
Zhora sa dá do reštaurácie dostať len cez
barovú časť, ktorej dominuje dlhý drevený bar a vínotéka s bohatým výberom
domácich a zahraničných vín. Trochu
provokujúco pôsobí priznaný betónový
strop v pôvodnej časti objektu, ktorý
trochu narúša harmóniu interiéru. Čierne kožené kreslá a čierne drevené stoly
kontrastujú so svetlou drevenou podlahou a stropom a bielymi arkádami, ktoré
boli pôvodne vonkajšou stenou hostinca, no dnes oddeľujú nefajčiarsku reštauráciou od fajčiarskeho baru.
Reštaurácia Albrecht ponúka raňajky,
obedy aj večery - každé s osobitným
menu. Ráno sú v ponuke Kontinentálne raňajky (6,50 €), Anglické raňajky
(11 €), Raňajky Albrecht (13 €) alebo
výber z raňajkového menu.
V obednom menu sú predjedlá, šaláty,

polievky, cestoviny a hlavné jedlá. Z
predjedál sme ochutnali Timbálok s ricottovou penou so šalátom a paradajkovým chutney (6,97 €) a Tartar z lososa s
kaparami, medovo-horčicovou omáčkou a avokádom (9,79 €). Ako sme
neskôr pochopili timbálok má byť zrejme zdrobnenina od bubna timbal. Timbálok s ricottovou penou bola vlastne
pena sformovaná do tvaru bubienka.
Predjedlá boli chutné, originálna bola
najmä kombinácia lososa s kaparami.
Z polievok sme si dali všetky tri Zemiakový krém s hubovým flanom a
mascarpone (3,15 €), Polievku z muškátovej tekvice a hrušiek nashi s tekvicovým olejom (3,15 €) a Mušľovú polievku so šafranom a zeleninou (6,47 €).
Zemiaková aj tekvicová boli výborné, tá
mušľová však nebola chutnejšia, aj keď
stála dvakrát toľko.
Z hlavných jedál nás zaujala Belotínka z
halibuta s hľuzovkou, zelerovo-zemiakovým pyré a pažítkovým maslom
(17,59 €), Pečené teľacie karé so zemiakovým flanom, špenátom a tymianovým
glacé (17,92 €) a Dusené jahňacie lýtko
na červenom víne a zelenine s grilovanou rozmarínovou polentou (17,43 €).
Čo znamená belotínka, sme sa nedozvedeli a netuší to ani google. Dostali sme
však filet z halibuta pripravovaný na
pare. Vynikajúce bolo dusené jahňacie,
pochvalu si zaslúži aj pečené teľacie.
Tieto jedlá ponúka Albrecht iba v obed-

nom menu, na večeru, ktorú servírujú
od 17.00 do 23.00 h ponúka úplne iné
predjedlá, šaláty, polievky, cestoviny a
hlavné jedlá. Vo večernom menu sú
napríklad Grilované sardinky s plnenými kalamármi podávané so sépiovým
rizotom a artičokami (15,00 €), Grilovaný chvost z homára a tigrie krevety s
vyprážanou zeleninou v limetovej tempure a ananásovým carpacciom (23,90
€) či Viedenský teľací rezeň v bylinkovej škrupine s restovanými zemiakmi a
šalátom z cherry paradajok (13,20 €).
Ponuka obedného a večerného menu je
síce u Albrechta skromnejšia, šéfkuchári však jedálne lístky pravidelne obmieňajú. Aj v prípade Albrechta tak platí, že
menej býva viac.
Na záver sme si z dezertov vybrali Syrový tian s mandľami a malinovou omáčkou (5,31 €) a Smotanovú tortu s
čerstvými jahodami a mätou (5,31 €).
Neboli síce zlé, ale na zákusok pôjdeme
na budúce radšej niekam inam.
Albrecht sa teda do Bratislavy po rokoch vrátil, je to však niekto úplne iný,
ako si ho Bratislavčania pamätajú. Ponúka kvalitnú a originálnu kuchyňu, ale
za trochu prehnané ceny. Ak si chce získať aj stálu klientelu aj z okolia, bude
možno musieť z cien trochu ubrať. Drahých a prázdnych reštaurácii je totiž v
Bratislave už dosť.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Pár mesiacov treba znovu začať počítať
Pred nejakým rokom som videla v
televízii hru Miliónová bankovka.
Niekto dal vytlačiť bankovku v hodnote 1 milióna dolárov a odovzdal ju
chudákovi s tým, že môže jeden rok
s ňou nakupovať.
Podmienkou bolo, že ju nemôže zmeniť, alebo uložiť v banke. A výsledkom
zase bolo, že majiteľ bankovky celý
rok žil a nakupoval na úver, pretože
nikto mu nevedel z takej sumy vydať.
Stalo sa mi niečo, čo mi túto frašku pripomenulo. Zhodou okolností som po
skončení duálneho obehu nemala žiadne iné peniaze ako päťstoeurovú bankovku. Iste si poviete - šťastná to baba,
čo má iba taký veľký peniaz. No uisťujem vás, že, po prvé - bol to úplne ojedinelý prípad, a po druhé - vôbec nebolo ľahké takúto sumu v rámci bežného
nákupu rozmeniť.
Vidíte, aj požehnanie - ak je ho nečakane priveľa - môže zapríčiniť nemilé
chvíle. A ako sa to skončilo? Musela
som si vystáť rad pred pobočkou
banky. Pritom som si myslela, že fronty po 16. januári sa skončili. Chyba.
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V jednej predajni známeho reťazca som
v ten istý deň vrátila tovar, pretože som
nebola ochotná odstáť približne jednohodinový rad pred pokladnicou. Z tridsiatich pokladníc totiž fungovala slabá
polovica. A veľké nákupné košíky boli
vrchovato plné. Neviem, či ľudí vystrašilo kuvikanie o blackoute (výpadku
plynu a elektriny súčasne), alebo ich
zlákali na prvý pohľad nízke ceny - ale
nakupovali ako šialení. Bola pritom
obyčajná sobota a a nasledovala nedeľa
- čiže nič mimoriadne. Ako tak rozmýšľam, zmocňuje sa ma obava, že prechod na euro predsa len nie je taký hladký, ako sa to na prvý pohľad zdá.
Už v minulom čísle som písala o
nebezpečenstve vizuálne nízkych cien.
Žiaľ, spolu s nízkymi cenami sa opticky znížili aj naše príjmy. Mám skúsenosť s platbami v eurách za roky, keď
som chodila do Bruselu - a napriek
tomu sa ma niekedy zmocňuje úzkosť,
že hospodárim akosi rozšafne a môžem

mať problém s nákladmi za energiu,
vodu, dane a čo ja viem čoho.
Ak sa teda nechceme prebudiť do nepríjemnej zadlženosti, musíme aspoň pár
mesiacov znovu začať viac počítať. Nie
je na zahodenie zapisovať si denné
výdavky ako za čias, keď sme začali
samostatne hospodáriť. Osvedčená je aj
známa obálková metóda . Pravda, iba ak
ju poctivo dodržiavame. Najhoršie je,
ak hneď teraz, na začiatku roka „uletíme“ a zaplatíme si výhodné a ešte
výhodnejšie super dovolenky. Možno
dnes zaplatená záloha sa ukáže ako prílišné bremeno, keď budeme musieť
doplácať zvyšok.
Nezabúdajte, že väčšina cestoviek má
tvrdé podmienky na stornovanie zájazdov a určite vám nevráti zálohu len
preto, lebo ste si nesprávne odhadli
finančné možnosti. Taktiež neuškodí
myslieť aj na prípad, že sa stane niečo
neočakávané - choroba, strata zamestnania, havária v byte či v dome. Asi niet
nič horšie, ako si zo zúfalstvá požičať
od nebankových subjektov!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Jožko Versatilka
úradoval najmä
U Dvoch levov
LIST ČITATEĽA
So záujmom sledujem Bratislavské
noviny a hlavne časť „Bratislava
kedysi“. Som rodený Bratislavčan a
tak ma tieto články veľmi zaujímajú.
Prezeral som staršie vydania a opäť ma
zaujali články „Schöner Náci bol kedysi veľmi známou postavou“...... a
„Pochovanie Schönenáciho na Ondrejskom cintoríne“. Pri tejto príležitosti
mi napadla jedna spomienka. V Bratislave bola v časoch Schöner Náciho,
možno trochu neskôr, ešte jedna veľmi
známa, dnes taktiež historická bratislavská postavička, Jožko Versatilka,
ktorý pravidelne akože reguloval a
púšťal električky so železničiarskou
plácačkou a s píšťalkou v ústach.
Električky vypravoval hlavne na zástavke U dvoch levov na bývalej ulici
Československej armády pred vtedajším papiernictvom pomerne dlhý čas
(niekoľko rokov). Meno Jožko Versatilka dostal preto, lebo ak ste nemu prišli,
tak vám ukázal tušku a povedal: „Pozri,
ja mám versatilku“. Bola to humorná
postavička, podobná ako Schöner Náci.
František Glváč, Bratislava

Niektoré zmeny
zdravý rozum
nepochopí
LIST ČITATEĽA
Nedá mi nereagovať na zmeny,
ktoré sa dejú v bratislavskej mestskej hromadnej doprave a idú proti
zdravému rozumu.
V čase keď sa predlžuje jazdný čas a
vzniká zvýšená potreba vozidiel a šoférov, došlo k oslabeniu liniek 66, 203 a
207, ktoré premávajú v prázdninových
grafikonoch, a tak ostali doteraz. Ďalej
v Petržalke bola oslabená linka 95 ráno
z intervalu 3 minúty na 4 minúty a
autobusy sú také plné, že na zastávke
Farského ostávajú cestujúci.
Navyše okrem č. 95 bola oslabená aj
linka 78, ktorá rovnako ide cez Starý
most. Ako opozitum týchto prípadov
by som uviedol vznik liniek 35, 147 a
180 a posilnenie 32 z intervalu 15
minút v špičke na 10 minút, čo nemôže nikto tvrdiť, že nie sú zvýšené nároky na počet vozidiel a šoférov.
Zaujímalo by ma aj to, prečo je Karlova Ves uprednostňovaná pred ostatnými mestskými časťami? Existuje to
aj v prípade električkových liniek,
kde posledný spoj linky 17 ide o 7:44
h, zatiaľ čo z Karlovej Vsi ide o 8:27
h.
Daniel Žák, Bratislava
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týždenný náklad 200 900 kusov
najčítanejšie noviny v meste
desaťročná tradícia
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Reklamu
na uliciach
treba regulovať
AD: REKLAMA PREKRYLA
FASÁDU PAMIATKY (BN 2/2009)
Veľkoplošná reklama na Námestí
SNP, ktorá prekryla časť bývalého
družstevného domu, vyvolala medzi
čitateľmi búrlivú diskusiu. Ide o tri
stavby funkcionalistického architekta Emila Belluša postavené v rokoch
1934-1937 pre ústredie poľnohospodárskych družstiev. Z diskusie na
www.banoviny.sk vyberáme.
~ ~ ~
Som za regulovanú verejnú reklamu po
meste, Bratislavu nevynímajúc. Dokedy
sa budú kompetentní vyhovárať, že
zákon dovoľuje a my nič nemôžeme,
nedajbože zamietnuť. Reklamné bilbordy načierno fungujú ďalej.
~ ~ ~
Bellušové červene domy patria k mojim
najobľúbenejším dielam slovenskej
architektúry. Malo by sa jasne a tvrdo
zakročiť, nech sa tu dá najavo, že sú
určité hranice, ktoré sa neprekračujú a
nie je slušné ich prekračovať!
~ ~ ~
Tie ohyzdné megalomanské stupidity,
ako aj všetky big a bilboardy a bez
povolenia osádzané reklamné pútače za
oného starostu Starého Mesta atď., atď.,
by sa raz a navždy vyriešili zákonom,
ktorý by zakazoval (obmedzoval) veľkoplošnú reklamu na historických
budovách a v pamiatkovej zóne mesta.
Zároveň s prepojením na zákon o dani
by žiadnu formu reklamy nebolo možné
uplatniť v nákladoch (tzv. Odpísať), ale
platiť zo zisku. A to by sme sa pozreli,
ako rýchlo by reklama mizla. Žiaľ,
reklamné spoločnosti sú prepojené s
politickou špičkou - veď ich treba pred
voľbami...
~ ~ ~
Som rád, že to Bratislavské noviny
otvorili a dúfam, že táto snaha prinesie
ovocie. Nielenže by som dal totálny
stop rozmáhaniu sa novej reklamy po
celom meste, ale presadzoval by som
odstránenie už existujúcich. Samozrejme, nehovoriac už o takýchto pamiatkach. Dokiaľ sa nebudeme búriť, dovtedy ich budú reklamné spoločnosti osadzovať a mesto proti tomu nič nepodnikne. Veď my, normálni ľudia, tu reklamu už ani nevnímame. Keď je jej tak
veľa, chýba aj účinok.
Z diskusie na www.banoviny.sk

Aj Petržalčania
idú zbierať
elektroodpad
PETRŽALKA
Po zbere elektrospotrebičov v Starom
Meste prichádza na rad aj Petržalka.
Nepotrebné domáce spotrebiče budú
zberať v spolupráci s autorizovaným
spracovateľom elektroodpadu.
Odber je bezplatný a Petržalčania si môžu termín odberu dohodnúť individuálne na telefónnom čísle 0800 500 011.
Odber pre celý bytový dom môžu u
autorizovanej spoločnosti dohodnúť aj
správcovia, pričom podmienkou je
odvoz minimálne dvoch kusov veľkých,
nerozobratých domácich spotrebičov.
Petržalčania môžu miestny úrad upozorniť na nežiaduce hromadenie odpadu
pri kontajnerových stojiskách na zelenú
linku 6828 6853.
(mm)
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Mafia v hlavnom meste (1989-1999) IX.
Najväčší bossovia mysleli aj na úteky
V osudoch mafiánskych bossov je
často kapitola, keď boli na úteku či
v exile. Niekedy pred spravodlivosťou, ale ešte častejšie pred pomstou
vlastných. Tak sa na čas museli
vypariť zo svojho kráľovstva košický Borža, kysucký Gorila či aj
zdanlivo všemocný Pápay. Málokto
z nich je taký prezieravý, že si pripraví vopred podmienky na prežitie v nemilosti.
Borža na úteku pred spravodlivosťou
skončil v Česku ako izolovaný osamelý bežec, ktorý bol podozrivý z
obyčajného primitívneho prepadu
kamionistu s nožom v ruke. Faktom
je, že keď ho zatkli, šiel práve založiť
prsteň do záložne, pretože už nemal
prostriedky na prežitie. Aký kontrast
oproti veľkopanským manieram a
životu na vysokej nohe v úlohe
dočasného vládcu košického podsvetia!
Bratislavskí bossovia mysleli aj na
takúto alternatívu. Róbert Dinič pripravil dokonalo svoj únik s nahrabanými peniazmi. Násilná smrť ho však
zastihla deň pred odchodom do zahraničia. Jozef Svoboda dokonca stihol
presídliť na Francúzsku riviéru, ale
vrátil sa a skončil rovnako zle ako
Dinič. Je to pozoruhodný fenomén,
ale takmer všetci mafiánski bossovia
sa po čase vracajú, hoci vedia, že
riskujú život. Nie sú totiž schopní žiť
v inom prostredí, nič tam neznamenajú, odrazu sú z nich nuly, hoci aj s
peniazmi. Len menšia časť z nich
dokázala trvalo presídliť napríklad do
Thajska a začať tam aj podnikať.
VOPRED OHLÁSENÁ POPRAVA,
SO SMRŤOU AJ RÁTALI
Karol Kolárik sa po dvoch vraždách,
ktoré nariadil proti konkurenčnej skupine „boržovcov“, často aj na verejnosti vyjadroval slovami: „Viem, že
dlho žiť nebudem.“
Svoju smrť predpovedali aj dubnický
Ošo Kucmerka či kysucký Gorila.
Ten prvý sa ku koncu takmer celý čas
skrýval. Tri týždne pred smrťou sa

obklopil ochrankármi. A krátko pred
smrťou sa bol pomodliť v Taliansku
pri hrobe známeho banditu Salvatora
Giuliana. Nepomohlo mu to, rovnako
ako ani jeho bizarný zvyk, že každú
jar zjedol surové vranie srdce, aby mu
zabezpečilo nesmrteľnosť. Ochranný
amulet nosil aj Žaluď, naozajstný
šampión v prežívaní vražedných útokov na svoju osobu, a dodýchal až pri
tom šiestom.
„Ak sa podsvetie rozhodne, že niekoho ´dá dolu´, nepomôže mu žiadna
ochranka. A vždy sa vie, kto to má
byť,“ povedal na túto tému v televíznej relácii vtedajší prvý policajný
viceprezident Jaroslav Spišiak.
Mafiánska poprava teda zvyčajne
nebýva prekvapením, hovorí sa o nej
takmer verejne a obeť o tom vie.
Často preto býva i ten najmocnejší
boss ku koncu osamelý a ostatní sa k
nemu boja na verejnosti prisadnúť,
aby sa sami nestali terčom útoku. Tak
sa dostal do izolácie ku koncu svojich
dní aj Sýkora.
Najpozoruhodnejšie však je, že pri
všetkom vedomí nebezpečia sa práve
pri konečnom útoku vybrané obete
takmer nebránia. Môžeme sa napríklad len dohadovať, ako je možné, že
človek ako Sýkora, ktorý vedel, že je
na odstrel, a mal všetky prostriedky,
ako sa chrániť, odrazu odložil všetku
opatrnosť. Na poslednú schôdzku so
smrťou šiel neozbrojený, len s jedným ochrankárom. Tento jav sa bude
opakovať aj pri hromadnej poprave
pápayovcov, ako aj v prípade košického bossa Kolárika. Aj šéf začínajúceho gangu Miroslav Stojka, ktorý
začal konkurovať „kolárikovcom“,
po vyhrážkach nosil nepriestrelnú
vestu, ale v osudný večer ju na sebe
nemal.
Smrť ich všetkých teda zastihla takmer nahých, rozhodne bezbranných.
V prípade takého chytrého zločinca,
akým bol Sýkora, sa ponúka jedno z
mála logických vysvetlení. Na takéto
stretnutie ho mohol vylákať len veľmi
dôveryhodný činovník (špekuluje sa,

že to bol námestník SIS Svěchota),
ktorý na schôdzku namiesto seba
poslal Duranových ľudí. Táto teória
znie pravdepodobne, len chýbajú
dôkazy, keďže všetci hlavní aktéri
(vrátane Jaroslava Svěchotu) sú po
smrti.
UŽ HO DOSTALI, ZOSTALI
LEN ČERSTVÉ KVETY
Ak existuje nemenné pravidlo v slovenskom podsvetí, tak je to pravidlo,
že krátko po vykonaní popravy prichádzajú na miesto činu bossovia a
kontrolujú jej vykonanie. Prichádzajú
aj príslušníci gangu popraveného
bossa a aj iní - na miesto popravy
Jozefa Svobodu sa prišli pozrieť
napríklad aj niektorí funkcionári bratislavského Slovana. Na mieste, kde
bol zastrelený Steinhübel, fotografi
zaznamenali aj Čongrádyho.
K ťažko postrelenému Jozefovi Eštokovi sa zišli jeho kumpáni tak rýchlo,
že prevýšili počet prítomných policajtov a dokonca to vyzeralo, že oni riadia a rozhodujú, koho treba zachrániť
(postrelený bol totiž aj nevinný
náhodný chodec).
Miesto popravy je aj miestom prejavov oddanosti a úcty. Dva dni po
vražde Jána Takáča bolo na parkovisku, kde sa útok odohral, množstvo
čerstvých kvetov, ktoré pútali pozornosť.
MANIFESTÁCIA SILY
NA POHREBOCH?
Po zastrelení celého gangu „pápayovcov“ v meste nastali spontánne oslavy
a vraj sa nalievalo zadarmo. Zvyšok
gangu bol ticho. Len obchodníci
dostali vopred výzvu, aby v deň
pohrebného obradu zavreli už o pol
tretej. Niektorí poslúchli.
V deň Sýkorovho pohrebu viala na
hoteli Danube, kam rád chodieval,
čierna zástava. A pohreb Žaľuďa
spestroval zástup smutných primladých dievčat.
Gustáv Murín
z knihy Mafia v Bratislave (2008)
(krátené, pokračovanie nabudúce)

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

Až teraz sú
to parkovacie
miesta oficiálne
PETRŽALKA
Petržalská samospráva reaguje na
kritiku od čitateľky p. Kovandovej,
ktorú sme uverejnili v Bratislavských novinách číslo 2 pod názvom
„Také argumenty obyvateľov len
urážajú“.
Čitateľka sa sťažuje na riešenie parkovacích miest pred domom na Borodáčovej ulici, ktoré podľa nej negatívne
vplýva na životné prostredie. Okrem
toho si kompetentní nedali podľa nej
námahu, aby zrušili obrubníky, resp.
vytvorili pre parkujúce autá primeranú
nájazdovú plochu na chodník. „Dovoľujem si preto dať samospráve podnet
na zabezpečenie pôvodného spôsobu
parkovania,“ napísala čitateľka.
Petržalská samospráva tvrdí, že nové
značenie bolo robené z finančných prostriedkov určených na zmeny organizácie dopravy. Podmienkou je, aby pri
čiastočnom státí na chodníkoch bol
vytvorený priestor pre bezpečný pohyb
chodcov, či mamičiek s detskými
kočíkmi. V tomto prípade bral úrad do
úvahy existenciu chodníka priamo pri
obytnom dome, ktorý slúži výlučne
chodcom a pre statickú dopravu bol
využitý priestor - chodník na opačnej
strane komunikácie. Týmto opatrením
sa podarilo vytvoriť v spomínanej
lokalite podľa úradu 32 nových parkovacích miest.
Miestny úrad pripomína, že v spomínanej lokalite nebolo parkovisko a až
tento projekt priniesol vytvorenie oficiálnych miest na státie motorových
vozidiel. „Podobná situácia je vo viacerých lokalitách Petržalky, kde vodiči
zvyknú parkovať, avšak nejde o verejné parkovisko,“ uvádza úrad.
(rob)

Navrhovateľ P+K, s.r.o., Bratislava,
predložil zámer

Zariadenie na zber a výkup
odpadov v Bratislave - Nové Mesto
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 19. 1.
do 8. 2. 2009 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písom-

né stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842
33 Bratislava 4 do 8. 2. 2009.

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk
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Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti

Rekonštrukcia etylénovej jednotky,
ktorej navrhovateľom je Slovnaft
Petrochemicals, s.r.o., Bratislava.
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno oboznámiť v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže predložiť pripomienky do 30. 1.
2009 na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
13461/1,9,12 a 13663/20,3 v lokalite na Vajnorskej
a Turbínovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto,
územný obvod Bratislava III. Prevádzka Vajnorská 89 sa nachádza v MČ Nové mesto, na pravej starne prístupovej cesty smerom do mesta pred nadjazdom
železničnej trate.
Prevádzka Turbínova 1 - sa nachádza v MČ Nové
mesto, na ľavej strane prístupovej cesty na Turbínovej
ulici smerom do priemyselnej zóny.
Účelom navrhovaného zámeru je prevádzkovanie
areálov komplexného systému zberu železných a neželezných kovov, elektrozariadení, rozšírený v prevádzke
na Vajnorskej 89 i na zber starých vozidiel. Zároveň budú prevádzky slúžiť i na výkup iných druhotných surovín
(papier, sklo a plasty) s cieľom zabezpečenia odvozu
odpadov k odberateľovi za účelom zhodnotenia.
Prevádzkovanie navrhovanej činnosti v jestvujúcej prevádzke Vajnorská 89 pozostáva z nasledujúcich činností: zber železných a neželezných kovov, plastov, starých vozidiel, skla, dreva, odpadov z elektrozariadení,
batérií a akumulátorov, stavebných odpadov. Prevádzkovanie navrhovanej činnosti v jestvujúcej prevádzke
Turbínova 1 pozostáva z nasledujúcich činností: Zber
neželezných kovov, plastov, skla, dreva a stavebných
odpadov.
Pre navrhovanú činnosť nebude potrebné realizovať
žiadne stavebné zásahy, zmení sa len účel užívania bez
nutnosti vykonať zásadné prípravné práce. Areály sú
dopravne napojené na Vajnorskú a Rožňavskú ulicu.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
pokračovanie prevádzkovania
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Pred vojnou sa korčuľovalo na Dunaji
STARÉ MESTO
NA MARIÁNSKEJ ULICI zažili
scénu ako z filmu. Neznámy maskovaný páchateľ tam prepadol stávkovú
kanceláriu, po vstupe do miestnosti
vytiahol nôž, pristúpil k pracovníčke
kancelárie a požiadal ju o peniaze.
Žena mu odovzdala niečo vyše 2100
eur, s ktorými muž ušiel po Mariánskej ulici smerom na Špitálsku ulicu.
Počas prepadu hovoril s českým prízvukom a maskoval sa kuklou a
kapucňou.
RUŽINOV
NA ČERPACEJ STANICI na ulici
Mlynské nivy prepadli obsluhu zariadenia. Večer o 21.45 h neznámy
páchateľ namieril na zamestnanca
stanice predmet v igelitovej taške a so
slovami „toto je prepad, dávaj prachy!“ žiadal peniaze. Pracovník však
nestratil duchaprítomnosť a páchateľa sa pokúsil zadržať. V bitke obaja
spadli na zem, no páchateľovi sa
nakoniec podarilo ujsť smerom na
križovatku ulíc Svätoplukova Mlynské nivy. Počas prepadnutia
nebol nikto zranený, stanica neprišla
ani o žiadne peniaze.
NA ZÁHRADNÍCKEJ ULICI
objavili tri falzifikáty bankoviek v
hodnotách 100 a 20 eur. Policajti ich
našli u 24-ročného Róberta L. z Bratislavy. Po prezretí bankoviek zistili,
že im chýba vodotlač a iná bola aj
štruktúra papiera. Policajti navyše
zistili, že Róbert L. už v rokoch 2008
a 2009 zaobstaral niekoľko kusov
falošných bankoviek. Polícia skúma,
či tento prípad súvisí aj s prehliadkou
bytu na Prievozskej ulici, kde objavili technické zariadenie na výrobu
obrazových a textových záznamov.
Dvadsaťpäťročný Róbert K. z Bratislavy je obvinený zločinu falšovania,
pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.
NA STUDENEJ ULICI mali v areáli stavby nevítanú návštevu. Neznámy páchateľ sa tu vlámal do ôsmich
uložených skladových kontajnerov. O
tom, že zrejme vedel, čo chce, svedčí
aj výška škody, ktorá sa ukradnutím
rôznych elektrických stavebných prístrojov a nástrojov vyšplhala na 38
800 eur.
NA SÚHVEZDNEJ ULICI sa neznámemu páchateľovi zrejme zapáčil
mobil sedemnásťročného chlapca.
Pohrozil mu bitkou a mobil si vzal.
Chlapec však premohol strach, rozbehol sa za páchateľom a na Raketovej
ulici si od neho zobral naspäť aspoň
SIM-kartu.
(mm)

rezidencia

KASKÁDY

Brehy Dunaja boli po tisícročia také,
ako ich stvoril Boh a sformovala príroda. Možno, že si Kelti alebo Rimania upravili breh ktorejsi zátoky v
priestore neskoršej Bratislavy tak,
aby sa tam dalo šikovne pristavovať.
Od 13. storočia nastali prvé pokusy
rieku ako-tak regulovať. Tesne na jej
severnom brehu vybudovali kamenné
mestské opevnenie. Opevnenie malo
brániť mesto proti nepriateľom a jeho
vyššie položené brány mali možno
zabraňovať aj vode pri vysokom stave
hladiny rieky prenikať do centra mesta.
Náplavmi rieky a vysypávaním odpadkov a prebytočného materiálu (hliny a
kamenia) sa postupne zvyšovala úroveň
terénu pred hradbami. Mešťania svojou
činnosťou postupne vytláčali Dunaj z
jeho pôvodne veľmi širokého koryta až
na čiaru terajšieho nábrežia. Našťastie,
vtedy ešte nejestvovali ochranári.
Breh Dunaja bol už v polovici 18. storočia tam, kde je dnes, ale výška nábrežia sa ustálila až na konci 19. storočia,
keď pozdĺž rieky vybudovali betónové
zábrany proti vysokej vode. Tie sa
začínali približne v miestach, kde dnes
Nový most prekrýva nábrežie pri hoteli Danube.
Betónový múr sa začínal pri vysokej

Zasekol sa vám trezor?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

 0905 610 173

E-mail: info@pavolvalentovic.sk

terase obrátenej voči vodnému toku
ostrým nárožím. Na terase, ktorá pripomínala mólo, ale mala predovšetkým
funkciu vyhliadky, stál vysoký kamenný stĺp, ktorý niesol zo železa kovaný
ozdobný kôš na umiestnenie svetelného zdroja ako maják. K mestu obrátená
strana terasy bola ozdobená erbom
grófa Esterházyho, ktorý stavbu daroval mestu.
Nad terasou - mólom pokračoval betónový múr až k neskoršiemu Parku kultúry a oddychu. Breh Dunaja pod ním
bol spevnený vysypaným lomovým
kameňom. Klesal plynule k vode. Na
mierne sa zvažujúcom brehu mali
svoje miesta, dalo by sa povedať
„posedy”, miestni rybári. Každý mal
pred sebou vrátok (naviják) vyrobený z
pňa hrubšieho stromu. Na ten oboma
rukami navíjal konopné lano, na ktorom visela rybárska sieť.
Peň mal na oboch stranách pripevnené
železné rukoväte, pripomínajúce pedále bicykla. Nad hladinou rieky bola
upevnená kladka na krehkej, ale pevnej
konštrukcii z dlhých rovných pňov
stromov, predobraz neskorších staveb-

ných žeriavov. Pod kladkou visela
rybárska sieť upletená z tenších povrazov a napnutá na štyri prekrížené ramená z ohybného dreva, ktoré pripomínali kostru veľkého stanu.
Aby sa ryby zhromaždili nad sieťou
spustenou do vody, nesmela tam voda
silno prúdiť. Preto boli medzi jednotlivými „sediskami” rybárov kolmo na
breh pod vodou vybudované hrádze z
nahádzaných veľkých kameňov. Ak
hladina rieky klesla, vyzeral breh ako
obrovský hrebeň so širokými medzerami medzi jednotlivými zubami.
V miestach so spomaleným tokom
blízko brehu zamŕzal Dunaj oveľa
skôr ako v strede rieky a vytvárala sa
tam oveľa hrubšia vrstva ľadu. Na
fotografii spred sedemdesiatich rokov
vidno, že koncom januára sa dalo na
ľade bezpečne korčuľovať. Fotograf
sa odvážil zájsť na zamrznutom ľade
pomerne ďaleko od brehu. Preto
možno miesto korčuľovania pomerne
presne určiť. Nachádzalo sa asi v polovici vzdialenosti medzi portálom tunela (židovský cintorín, kde leží pochovaný Chatam Sofer) a Kostolom Najsvätejšej Trojice na Zuckermandli
(teraz Žižkova ulica). Štefan Holčík
FOTO - archív

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

Aj z tejto hodiny
som odchádzal
ako teoretik
Mali sme doma knihy, ktoré rodičia
zakazovali čítať sestrám, aj tej najstaršej, a ja som sa nesmierne tešil,
že keď budem vedieť čítať, aj pre
mňa bude platiť to tabu a že raz
povedia, toto už môžeš čítať, už si na
to dorástol. Nevedel som sa dočkať
školy a tak som sa naučil tlačené písmenká už pred školou.
Mišo si neraz vzdychol: Joj mať tak
Zdravovedu, tam sú obrázky, nie v tej
kronike z lágra. V Zdravovede vidíš,
ako to vyzerá zvnútra.
Potom si ešte ponadával na naše školstvo, lebo vraj nás učia materialistické a vedecké veci, ale o rozmnožovaní nepočujú čo i len slovíčko ani
deviataci a baby nesmú ísť do školy
vo vypasovaných nohaviciach z čierneho menčestru - v kominárkach - ba
ani v tričkách s krátkymi rukávmi a
výstrihom. On by veru vedel o rozmnožovaní toho narozprávať, kasal
sa Mišo.
Raz popoludní ktosi zazvonil. Otvorila naša Anka, práve sa zberala von, na
Ančakorzo. Pred dvermi stojí Katka
Jonášová, vraj či nejdem k nim, lebo
sa naučila na klavíri novú pieseň.
Nebolo to nič nezvyčajné - niekedy
rodičia v dome robili také malé spoločenské večierky, na ktorých som spieval a Jonášovie dievčatá, klaviristky,
ma sprevádzali. Zaujímavé je, že hoci
v dome bolo viacero muzikantov,
nikto nehral na garmošku. Vo mne
však v tejto chvíli pekne hrklo.
Našťastie, sestra bola taká natešená
na vychádzku s kamarátkou, že si
moje vzrušenie nevšimla.
Knižku, o ktorej Mišo sníval, mali
totiž Jonášovci. A Jonášovie dievčatá
(čo na tom, že boli o kúsok staršie?)
mali šarm, ktorý sme pociťovali už aj
v útlom školskom veku. Katka mi raz
šeptom prezradila, že majú doma
Zdravovedu pre domácnosti, sú tam
rôzne zaujímavé veci, a že keď niekedy bude jej mama v robote (otec,
bývalý dôstojník, bol na prevýchove
v jednom z lágrov), prídem sám k nim
a ona mi ju ukáže. Neviem, akým
zmyslom som vycítil, že ide práve o
toto. A už som bol tam, kde Šalamún
na ceste do Sáby.
Nechcel som dať najavo netrpezlivosť, keď Katka na oklamanie
nepriateľa začala hrať na klavíri, ale
priznám sa k tomu hriechu, z hudby
som nevnímal nič. Zato som veľmi
intenzívne vnímal, keď sa nám pri
listovaní dotkli ruky a vôbec sa ma
nepýtajte, čo to so mnou porobilo,
keď sa ma spýtala, či to naozaj tak
vyzerá. Trasúcim hlasom som povedal: Hmhm... a - prelistoval som v
knihe na obrazové schémy iného
pohlavia,- a toto?...
Hoci táto kniha do mojej hlavy zasiala vedomosti, ktoré presahovali povolený rámec inštrukcií o rozmnožovaní
hmyzu, musím sa priznať k ďalšiemu,
za čo som sa ešte dlhé roky hanbil,
hoci som o tom vedel jediný sám: aj z
tejto hodiny klavíru som odchádzal
ako teoretik.
Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám... (2002)
(Pokračovanie nabudúce)
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FUTBAL
Veľké sťahovanie Petržalčanov do
Slovana pokračuje. Po Obžerovi a
Halenárovi, ktorí prešli na Tehelné
pole ešte na jeseň, Dosoudilovi, ktorý
prestúpil na začiatku zimy, prípadne
Szabóovi, ktorý sa sem vrátil po polročnom hosťovaní, sa podľa očakávania obliekol do belasého aj košický
odchovanec Ján Kozák.
Ak by sa navyše potvrdili aj príchody
stredopoliara Guédého a brankára
Kamenára, ktorý nedávno absolvoval
skúšku v Taliansku, počet bývalých
Petržalčanov sa vyšplhá na číslo 7 (a to
tam nerátame ďalšieho Expetržalčana
Petráša, ktorý však do Slovana prestúpil z Ruska). Ján Kozák podpísal s belasými zmluvu na dva a pol roka, prvý
tréning absolvoval minulú stredu a po
troch dňoch odletel s novými spoluhráčmi na sústredenie do Turecka.
„Prišiel som, aby som Slovanu pomohol v boji o titul. Verím, že aj so mnou
bude úspešní,“ povedal J. Kozák po prvom tréningu v belasom. Expetržalčan
už má na svojom konte dva majstrovské tituly, no tréner Ladislav Pecko sa
nebojí straty motivácie: „Titulov nie je
nikdy dosť... Futbalista sa ich nikdy
nenasýti...“
Práve dvojica Kozák - Guédé mala byť
počas exodu futbalistov Artmedie na
Tehelné pole pre fanúšikov Slovana
úplne neprijateľná. Samotný reprezentačný stredopoliar sa však podobnými
úvahami nazaťažuje: „Ja som nemal s
fanúšikmi žiadny problém...“
Príchody nových hráčov spôsobili, že v
kabíne belasých je pretlak. Už počas
jesene sa ukázalo, že futbalistov je až
na rozdávanie, a tak sa do Bohemiansu
Praha pobrali Janek s Ibragimovom,
začiatkom roka ich doplnil obranca
Cseh. Do Petržalky zamierili Nachtman, Struhár, Sylvestr, a nie je vylúčené, že sa za Starý most poberú aj ďalší
slovanisti. Najpravdepodobnejšie by to
bolo vtedy, ak na Tehelné pole prestúpi
brankár Kamenár. Podľa generálneho
riaditeľa Dušana Tittela by belasí mohli
Artmedii pomôcť jedným z dvojice
Kiss - Rusina.
Opačné problémy majú v Petržalke,
ktorej kabína sa zmení na nepoznanie.
Od začiatku prípravy neprešiel pomaly
ani deň, aby sa v súvislostí s majstrom
nespomenula nejaká zmena. Odchody
Szabóa a Dosoudila do Slovana, či
Pospěcha do Brna sú už staršie, s čierno-bielym dresom sa však najnovšie
rozlúčil aj Cleber Silva Nascimento,
ktorý zamieril do Slovácka. Dvadsaťdvaročný stredopoliar prestúpil do druholigového mužstva, ktorý momentálne bojuje aj v tejto súťaži o záchranu.
V Petržalke sa v týchto dňoch stále
rokuje aj o zostávajúcich odchodoch.
Piroska napríklad čaká na vyjadrenie
nemeckého Kolína, kde už absolvoval
skúšku. To však môže prekaziť prestup
Podolského, ktorý sa vracia z Bayernu
a môže „obsadiť” prípadný Piroskov
flek.
(mm)

Basketbalisti Interu budú musieť
o postup do play-off ešte zabojovať
BASKETBAL
Basketbalisti Interu Bratislava už
pred sezónou vedeli, že prvým kľúčovým dňom sezóny bude 25. január,
keď sa liga rozdelí na dve časti. Ich
cieľ, byť v tom čase v prvej šestke a
dostať sa tak priamo do play-off
však zostal nesplnený.
Ani víťazstvo v poslednom kole
základnej časti na domácej palubovke
nad Dolným Kubínom žlto-čiernym
nepomohlo k priamemu postupu medzi
poltucet najlepších a vlaňajší finalista
extraligovej súťaže tak bude o účasť

medzi osmičkou najlepších bojovať v
nadstavbovej časti.
Tréner basketbalistov Interu Juraj
Adamčík však pre klubovú stránku
potvrdil, že cieľ, ktorým je účasť v playoff, zostáva nezmenený. „Jednoznačne
sa chceme prebojovať do play off a najlepšie by bolo, ak by sme tam vstupovali zo siedmeho miesta. Pred začiatkom
extraligovej súťaže bol cieľ stanovený
jasne na šestku. Teraz musíme situáciu
zvládnuť z inej polohy, čo pre nás znamená vymazať jednobodový náskok
Popradu i Komárna. Čaká nás desať

Majiteľ futbalového Interu odvolal
trénera V. Koníka, nahradil ho P. Fieber
FUTBAL
Vladimír Koník už nie je trénerom
futbalistov Interu Bratislava. Rozhodol o tom majiteľ klubu Ľubomír
Chrenklo, ktorý úspešného kormidelníka odvolal napriek tomu, že
žlto-žierni vyhrali jesennú časť 1.
ligy a že v zimnej Tipsport lige
postúpili až do vyraďovacej fázy.
Futbalisti Interu tam potvrdili, že
napriek všetkým problémom, o ktorých sa v súvislostí s nimi hovorilo a
hovorí, majú k dispozícii mužstvo
schopné ponaháňať aj tímy z najvyššej
slovenskej a českej súťaže.
Vladimír Koník zrejme doplatil na to,
že najmä po skončení jesennej časti
neváhal poukázať na problémy Interu.
Podľa jeho slov vedenie akoby ani
nemalo záujem, aby sa jeho zverenci
pobili o návrat do najvyššej súťaže, pričom situáciu podľa našich informácií
sťažoval fakt, že tento klub, podobne
ako Slovan aj Petržalka, sa pomaly
dostával pod rovnakých majiteľov, čo
v prípade žlto-čiernych znamenalo
padnúť v bratislavskej hierarchii až na
tretiu priečku...
Vladimír Koník už vtedy zvažoval
odstúpenie, neurobil tak len kvôli
tomu, že nechcel spustiť lavínu ďalších
odchodov... Nakoniec teda odišiel aj
tak, pričom o situácii v Interi najlepšie

vypovedala informácia, že prezident
Interu Milan Lônčík sa o tom dozvedel
až od novinárov!
Paradoxne, posledný rozhovor pre Bratislavské noviny poskytol Vladimír
Koník minulý štvrtok, teda len pár
hodín pred svojím odvolaním. Zhodnotil v nej účasť v Tipsport lige a prezradil ďalší program...
Pre Vladimíra Koníka bola účasť v
zimnej Tipsport lige úspechom, žltočierni v nej s náskokom dvoch bodov
vyhrali domácu skupinu a postúpili
do štvrťfinále, kde ich zastavilo až
Brno. Interisti na Pasienkoch zdolali
susednú Petržalku 3:2 (góly strelili
Kiss, Čirik, Kuba), nad Nitrou 2:1
(Szegedi, Kuba) a s českým druholigovým Slováckom remizovali 0:0.
Ich púť do Prahy zastavilo až Brno,
ktoré vyhralo na domácom umelom
trávniku 4:0.
„Výsledok vyzerá jednoznačne, ale
potešilo ma, že aj domáci tréner Miroslav Beránek po stretnutí potvrdil, že
výsledok bol pre Inter krutý,“ povedal
po záverečnom stretnutí Vladimír
Koník a pokračoval: „Zlyhali sme v
efektivite. Brno trafilo päťkrát bránku
a dalo štyri góly, z toho tri zo štandardiek. V strede ihriska sme sa mu
vyrovnali, dokonca si myslím, že sme
hrali až nadmieru dobre, ale akcie sme

Vidíte rozdiel medzi
nedoplatkom a preplatkom?
Tak nevyhadzujte peniaze von oknom.

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

nedotiahli až do konca.“ Bývalý kormidelník Interu hodnotil celkovú
účasť na turnaji pozitívne: „Všetci
hráči, ktorí sa objavili na trávniku,
ukázali, či s nimi môžeme rátať.
Musím povedať, že nikto z nich vyložene nesklamal. Najmä prvé stretnutia
ukázali obrovskú morálku a charakter,
tieto tri výsledky neboli náhodné.
Keď nadsadím, tak hovorím, že po
roku a pol sa na chlapcov niečo nalepilo,“ spokojne konštatoval Vladimír
Koník.
Päť ťažkých súperov hneď na úvod
zimnej prípravy (okrem štyroch zápasov v turnaji aj duel so Slovanom)
nepovažoval za niečo výnimočné.
„Nezaoberali sme sa tým, či je lepšie
odohrať takéto stretnutia na začiatku
alebo na konci prípravy. Hlavné bolo,
aby sme ich hrali čo najviac, pretože
najmä v takýchto zápasoch rastie sebavedomie hráčov a zlepšuje sa ich
výkon.“
Vladimíra Koníka nahradil na lavičke
ďalší bývalý hráč Interu a neskôr
Dunajskej Stredy Peter Fieber. Tých
pár fanúšikov, ktorí tomuto klubu zostalo, teraz bude sledovať, ako sa
zachová vedenie. Či dokáže, že naozaj
chce postúpiť do Corgoň ligy, alebo či
sa už zmierilo s úlohou farmy Slovana
a Petržalky.
Dušan Blaško

02/16 123
Aktuálna akcia*
25 % zľava na okná
ergonomická bezpečnostná kľučka
v cene bežnej kľučky
teplý rámik v skle bez príplatku
Počas montáže ste
iba hodinu bez okien.

Okná
KALYPSO
znižujú
úniky tepla
až o 56 %.
Tepelné straty cez okná

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

zápasov a ja si myslím, že naše družstvo
má kvalitu, aby do play off zasiahlo,“
uviedol tréner žlto-čiernych.
Juraj Adamčík si uvedomuje, že jeho
zverencov čaká poriadna fuška:
„Každý zápas bude veľmi ťažký. Pre
nás platí, že minimálne šesť z tých
desiatich stretnutí musíme vyhrať, aby
sme atakovali play off.“ Pomôcť by už
mal aj bývalý hráč Interu Toya, ktorý
sa po troch rokoch vrátil na Pasienky,
keď medzitým hral v Belgicku a v tejto
sezóne skúšal nakrátko šťastie aj v
Rusku a v Česku.
(mm)

Staré okno

* Aktuálna akcia platí do konca marca 2009.

www.matporiadneokno.sk

Okno KALYPSO

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OKNA č. 51/07

Ján Kozák je už
slovanista, čaká
sa na Guédého
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Výrobca: KALYPSO s.r.o., Bratislava
Názov výrobku:
Okno sytému KALYPSO Klasik
Rámový proﬁl: plastový VEKA Soﬂine AD 70
(5-komorový)
Zasklenie: 4-16-4, Ar, Ug = 1,1 W/(m2.K),
gg = 0,63, plastový rámik
Tesnenie: dve štádiá dorazové

Výpočtové
hodnotenie
okna
1,23 x 1,48 m
vo vykurovacej
sezóne

Najlepšia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Víťazný finiš
slovanistov
v základnej časti
HOKEJ
Posledné stretnutia základnej časti
potvrdili, že slovanisti zvládli záver vo
veľkom štýle. Nad Popradom vyhrali
3:2 a v Žiline 5:2, čím zostali v hre o
prvenstvo pred play-off.
Proti Popradu však stretnutie nezačali
podľa predstáv. „Hrali sme profesorský, na čo sme mohli doplatiť. Popradsky štýl poznáme, no chvíľu trvalo,
kým sme sa prispôsobili. Zápas sme
neodohrali optimálne, chlapcom som
však poďakoval, že sme duel otočili,“
hodnotil tréner Róbert Pukalovič.
Iný priebeh malo stretnutie v Žiline. Domáci v ňom potvrdili, že sú v kríze a
majster si bez väčších problémov odniesol body. „Najmä v prvej tretine sme
hrali veľmi dobrý hokej. Od druhej však
hráči prestali dodržiavať taktiku a ponúkli sme domácim šance, ktoré využil
na zníženie. Stredná tretina bola preto
zbytočne nervózna, zlepšilo sa to až v
závere zápasu,“ prezradil Róbert Pukalovič.
V skupine o 1.-6. miesto sa Slovan
stretne s piatimi súpermi, so všetkými
doma aj vonku. Program HC Slovan
Bratislava v nadstavbovej časti:
utorok 27. 1. 2009: Slovan - Skalica
piatok 30. 1. 2009:
Košice - Slovan
nedeľa 1. 2. 2009:
Slovan - Trenčín
utorok 10. 2. 2009: Slovan - Zvolen
piatok 13. 2. 2009: L.Mikuláš - Slovan
nedeľa 15. 2. 2009: Skalica - Slovan
utorok 17. 2. 2009: Slovan - Košice
piatok 20. 2. 2009: Trenčín - Slovan
nedeľa 22. 2. 2009: Zvolen - Slovan
utorok 24. 2. 2009: Slovan - L.Mikuláš
(mm)

Liga majstrov
prijme na jeseň
viac účastníkov
HOKEJ
Hokejisti Slovana už vedia, akým
spôsobom sa bude dať prebojovať
do Ligy majstrov. Organizujúca
agentúra Ovation Sports už zverejnila štruktúru súťaže, teraz je na
slovanistoch, aby sa dokázali do najlepšej dvanástky aj dostať.
V hlavnej fáze bude hrať rovnaký
počet účastníkov - dvanásť. Medzi nich
dostane miestenku aj slovenský majster. S rozšírením sa ráta v kvalifikácii.
Tú by mali absolvovať víťazi dlhodobých častí súťaži siedmich najsilnejších európskych krajín a majstri zvyšných pätnástich krajín.
Kvalifikácia by mala mať dve časti najlepší tím zo základnej časti slovenskej ligy začne hneď v prvej. Prvá časť
sa odohrá turnajovo, druhá vyraďovacím systémom.
(mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk

Najhoršia bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Energetická bilancia pre klimatickú oblasť SR

– 18,4
kWh/(m2.rok)

Súčiniteľ prechodu tepla Uw =
Priepustnosť slnečného žiarenia gw =
Škárová prievzdušnosť Q =

1,3 W/(m2.K)
0,428
1,67 m3/(m2.h)

Tento štítok nevyplýva zo zákonných požiadaviek. Ide o dobrovoľné
označenie v rámci zákazníckeho servisu na informácie zákazníkom pre
rozhodnutie o energetických vlastnostiach konkurenčných výrobkov.

Okno vyhovuje STN 73 0540-2 z hľadiska max. U hodnoty:
UW = 1,3 W/(m2.K) ≤ UW,N = 1,7 W/(m2.K)

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
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Z priemyselnej
zóny by mala
byť rekreačná

Exkluzívna
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

Zlaté piesky by mali mať nové vstupy,
ale aj telocvičňu, či krytú plaváreň
•
•
•
•
•

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

BRATISLAVA
Urbanistická štúdia Zlaté piesky
dáva návod, ako by mohlo vyzerať
budúce nové územie na Zlatých pieskoch. Pri revitalizácii tejto pomerne
zanedbanej lokality boli preferované
rekreácia, šport a tzv. voľnočasové
aktivity.
Štúdia v rámci dopravného riešenia
považuje za vhodné vytvoriť pešiu zónu
v nástupnom priestore do prírodného
kúpaliska zo severnej strany. Núka sa aj
lepšie prepojenie priechodov pre peších
do tejto zóny, či vytvorenie cyklistických trás okolo jazera. Pomohlo by aj
sprístupnenie dopravného vstupu do
južnej časti Zlatých pieskov cez nadjazd
diaľnice z Ivánskej cesty s variantným
napojením na ulicu Mokráň - Záhon.

Dopravný vstup do juhovýchodnej časti
by zase mohol byť cez križovatku Cesta
na Senec - Vajnory.
Štúdia z hľadiska rekreácie napríklad
navrhuje založiť nové prírodné plážové
kúpalisko Zlaté piesky - juh, ale aj novú
veslársku dráhu, ktorú štúdia považuje
za významnú atraktivitu areálu s možnosťami viacúčelového využitia. Ide
napríklad o možné vytvorenie bazénového brehu, skokanských mostíkov, plaveckej dráhy, vodného póla či plávajúcich pódií na možnosti kultúrnych prezentácií.
Revitalizácia existujúceho severného
plážového prírodného kúpaliska Zlaté
piesky by bola zas zameraná na herné a
pobytové priestory, koncepciu vysokej a
nízkej zelene, obohatenie o bazény pre

deti, zlepšenie vybavenosti vlastných
pláží a pod.
Miesto na Zlatých pieskoch by
mohla dostať aj telocvičňa, plaváreň
či zariadenie pre fitnes. Využívanie
severnej zátoky je vhodné na špeciálne vodné športy, naopak tréningové futbalové ihriská by sa dali
umiestniť v južnej časti areálu - s
prírodnou trávou. Urbanistická štúdia po prípadnom súhlase mestského
zastupiteľstva bude slúžiť ako podklad na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu hlavného
mesta a ako územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni pre usmerňovanie využitia územia a spracovanie územných plánov zón.
(rob)
VIZUALIZÁCIA - FA STU

02/49 590 336

Pre posilnenie nášho tímu
hľadáme nových
spolupracovníkov pre filiálku

BRATISLAVA-RAČA
na pozície:
-VEDÚCI SKUPINY TOVARU

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť Devínska Nová Ves
vošla do povedomia obyvateľov Bratislavy ako okrajová, priemyselná
zóna. V závode Volkswagen, predtým BAZ, našlo prácu niekoľko tisíc
ľudí, kvôli ktorým tu bolo vybudované sídlisko.
Táto spočiatku zdanlivá výhoda - štvrtý
bratislavský obvod mal vždy nízke percento nezamestnanosti - už dnes tak celkom neplatí. Predstavitelia samosprávy
sa aj preto rozhodli zmeniť priemyselný
charakter Devínskej Novej Vsi na turisticko-rekreačný, ktorý by mal zmeniť
charakter mestskej časti.
Veľký projekt, ktorý sa začal práve v
týchto dňoch realizovať, počíta s vybudovaním a rekonštruovaním medzinárodných cykloturistických trás, spájajúcich hrad Devín s barokovým zámkom
Schlosshof v Rakúsku, ďalej smerom na
Záhorie. Na to sa bude napájať historická pešia zóna budovaná v réžii miestnej
samosprávy, ktorá sprístupňuje a propaguje všetky pozoruhodné miesta tejto
mestskej časti. Turistom tak budú sprístupnené aj doteraz menej známe
archeologické náleziská z starých Rimanov, Slovanov a avarského osídlenia.
Architekt mestskej časti Ing.arch. Milan
Beláček hovorí, že mestská časť počíta s
návštevnosťou až 2000 zahraničných
turistov denne. Toto množstvo ľudí
bude vyžadovať kvalitné služby, čo zas
poskytne tunajším obyvateľom pravidelný zdroj príjmov. Samozrejme, že
stavebné zmeny neobídu ani samotnú
mestskú časť. Pozornosť investorov sa
presúva aj do doteraz polozabudnutej
časti Kolónia, kde akútne chýba akákoľvek občianska vybavenosť.
Okrem nového obytného súboru s vyšším štandardom pre viac ako tisíc ľudí
tu pribudnú obchodné priestory, detské
ihriská, zeleň a športová hala. Počíta sa
aj s výstavbou mikrobiologického laboratória s vedeckovýskumným centrom,
čím sa uvoľnia doterajšie priestory na
Istrijskej ulici, ktoré budú naďalej slúžiť ako ambulancie obvodných a
odborných lekárov. Zvýšenie počtu
lekárov nevylučuje v budúcnosti ani
možnosť zriadenej miestnej pohotovostnej zdravotníckej služby. (kah)

KOMPLETNÉ VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA
Daňové priznania 2008
Akciové ceny
Tel.: 0904 132 123
magagroup@szm.sk, magagroup@centrum.sk

-VEDÚCI ZMENY MÄSO/
ÚDENINY
-SPOUPRACOVNÍK HLAVNEJ

Životopis zašlite na adresu:
Kaufland SR, v. o. s.
Trnavská cesta 41/ A
831 04 BRATISLAVA
alebo na
personalneSK@kaufland.sk

POKLADNE
-PREDAVAČ/ POKLADNÍK
DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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Známy neznámy
Ernest Zmeták
v Pálffyho paláci

Poľský inštitút
s Krynického
akvarelmi

VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho
paláci na Panskej ulici 19 predstavujú diela Ernesta Zmetáka na výstave
pod názvom Známy - neznámy.
Výstavu otvorili pri príležitosti 90.
výročia narodenia umelca, ktorý v Bratislave prežil celý svoj aktívny život,
zapájal sa do jej umeleckého diania a
zároveň ju aj obohatil významnými
dielami. Obrazom a kresbám E. Zmetáka Bratislava poskytla nespočetné
množstvo motívov. Nachádzal ich v
dnes už neexistujúcej starej Vydrici,
historickej časti mesta, vo vilovej časti
pretkanej zeleňou alebo v prírode petržalského brehu Dunaja a podobne.
Výstava predstavuje 26 obrazov, 21
akvarelov a 2 kresby. Je stručným prierezom Zmetákovou tvorbou od polovice 40. rokov minulého storočia až po
rok 2000. Zverejňuje diela zo súkromných zbierok, ktoré dosiaľ neboli
publikované ani vystavované. Jednotlivé exponáty prekvapujú svojou vynikajúcou kvalitatívnou úrovňou a zároveň podávajú obraz o autorovom umeleckom vývoji, dokumentujúc všetky
jeho významné fázy. Výstava potrvá do
29. marca 2009.
(dš)

VÝSTAVA
Nikifor Krynický, vlastným menom
Epifan Drowniak ( 1895 - 1968) bol
lemkovský naivný maliar pochádzajúci z Krynice, ležiacej neďaleko slovensko-poľských hraníc.
V Poľskom inštitúte na Námestí SNP
27 otvorili výstavu akvarelov a kresieb
tohto vnímavého umelca, pri ktorom
slovko „naivný“ označuje dokonalosť
vnemu, citlivosť a schopnosť preniesť
svoje pocity na plátno. Tvorbu Nikifora objavil už v roku 1930 ukrajinský
maliar Roman Turyn, ktorý predstavil
jeho práce na výstave v Paríži.
Prelomovým momentom, ktorý priniesol dielam Nikofora medzinárodnú popularitu, bola jeho prvá individuálna výstava v galérii Diny Vierny
v Paríži v máji 1959. Nasledovalo
množstvo expozícií na celom svete.
V posledných rokoch života sa teda
Nikifor stal slávnym. Zlepšila sa aj
jeho materiálna situácia, avšak
popularita, ktorú získal, nezmenila
jeho životný štýl. Zomrel v roku
1968. Pochovaný je v Krynici, kde
sa od roku 1995 nachádza Múzeum
Nikifora.
Väčšinu jeho diel tvoria akvarely.
Námetovo obrazy predstavujú vojakov
rakúsko-uhorskej a ruskej armády,
ďalej interiéry chrámov, dedinských
vlakových staníc. Veľmi krásne sa mu
podarilo zobraziť Beskydy, maľoval aj
podobizne známych i kúpeľných hostí.
Významným motívom v jeho tvorbe
bol autoportrét.
V roku 2004 Krzysztof Krauze natočil
film Môj Nikifor, inšpirovaný jeho
životopisným príbehom, ocenený
Grand Prix na MFF Karlove Vary
2005. Výstava s názvom Nikifor
potrvá v Poľskom inštitúte do 15.
marca 2009.
(dš)

Mária Kráľovičová hrá hereckú legendu akoby zo života...

FOTO - Vadim Vincourek

Mária Kráľovičová - legenda hrá legendu

DIVADLO
Herečka Ruth Elizabeth „Bette“ Davisová (1908-1989) bola nekorunovanou
kráľovnou Hollywoodu a dodnes patrí
k jeho legendám. Americká autorka
Elizabeth L. Fullerová napísala o
stretnutí s ňou úspešnú komédiu,
ktorú pod názvom Ja a Hollywood
uviedlo Teátro Wűstenrot .
Režisér Michal Spišák ju naštudoval s
excelujúcimi hercami Máriou Kráľovičovou v postavy Bette a Lenkou Barillíkovou ako Liz Fullerovou.
Liz Fullerová už od detstva obdivovala
Bette Davisovú. Tá posadnutosť ju
DIVADLO
neprešla ani v dospelosti. O to viac
Slovenské národné divadlo privíta v bola nadšená, keď sa jej idol u nej jedsobotu 7. februára 2009 na svojich
doskách hostí z Činoherného klubu
Praha.
V Historickej budove SND uvedie o DIVADLO
19.00 h táto prestížna pražská divadel- Manželské spolužitie môže niekedy
ná scéna inscenáciu hry A. P. Čechova vyústiť do tanca, ktorý má málo spoIvanov. Režíroval ju Martin Čičvák, ločné s ladným pohybom na tanečktorý si na spoluprácu v Činohernom nom parkete. Dvojica si priamo na
klube prizval viacero slovenských manželskej posteli zatancuje valčík
umelcov. Herec Marián Labuda sa toreadorov, cez ktorý vypovie všetky
predstaví ako Matej Šabelskij, Jevgeni- bolesti a súženia svojho spolužitia.
Aspoň tak je to v hre francúzskeho
ja Lvova stvárni Milan Mikulčík.
Tím Martina Čičváka už tradične tvo- dramatika Jeana Anouilha Tanec
ria scénograf Tom Ciller a autorka toreadorov, ktorú premiérovo uviedla
kostýmov Marija Havran. V titulnej Činohra SND vo svojom Štúdiu.
postave sa predstaví Jan Hájek, ďalej Aj keď sa občas objavujú sklony zaraúčinkujú Vladimír Kratina, Dana ďovať túto hru k bulváru, k čomu
Černá, Lenka Skopalová, Jana Plodko- možno nabáda ľahký, konverzačný tón
vá a ďalší. Inscenácia Ivanov mala v predstavenia, od bulváru má veľmi
Činohernom klube Praha premiéru 1. ďaleko. Autorovi slúži naozaj ku cti, že
novembra 2007.
(dš) o tragických momentoch života, v

V SND bude
hosťovať
Činoherní klub

ného dňa náhodne ocitol na návšteve.
Ba čo viac, herečka ju požiadala, či by
u nich nemohla jeden-dva dni prespať,
lebo v hoteloch je práve štrajk. Zostala
skoro mesiac.
A práve o týchto dňoch rozpráva Liz
divákom vo svojej hre. Rozohráva jednotlivé situácie, chvíľami predstavuje
manžela, chvíľami ich štvorročného
syna, ale hlavne vedie dialógy s Bette,
aby vzápätí komentovala ich rozdielne
životné postoje i skutočnosť, že sa stále
opája falošnou predstavou o zblížení sa
a o priateľstve s celebritou, ktorú obdivovala už jej stará mama.
Egocentrická hviezda poriadne prevráti život celej rodiny. Liz sa musí veno-

vať predovšetkým návšteve, syn Christopher pochytí herečkin vulgárny slovník a manžel John zúri. Dokonca dá po
čase manželke ultimátum: buď vypadne Bette alebo on. Našťastie, manželstvo skúšku vydrží, štrajk hotelov sa
skončí a Bette odíde.
Práve scéna, keď Bette v závere svojej obdivovateľke hovorí o tom, aké
dôležité je zostať sama sebou, nepodliehať ilúziám a nevzdávať sa, je
vrcholom celej inscenácie a Mária
Kráľovičová opäť dokazuje, že hereckú legendu nielen hrá, ona ňou sama
je - i keď osud rozhodol, že len v
našich zemepisných šírkach.
Elena Ťapajová

Tanec toreadorov v škrípavej komédii
tomto prípade dlhoročného manželského súžitia, ktoré vyústilo do nenávisti
zaobalenej zvláštnou formou „lásky“,
dokáže hovoriť s ľahkosťou a vtipne.
Starnúcemu generálovi, ktorý sa drží pri
živote mimomanželskými románikmi a
vzťahom s mladou ženou, ktorá na neho
17 rokov čaká, podáva zrkadlo, v ktorom sa večne mladý seladón vidí reálne
a presne. Odhaľuje každý šedivý vlas,
poodkrýva každú rozširujúcu sa mapku
na jeho plešine, zneistieva každý svižný
krok, ktorý by ešte rád tancoval valčík.
Autor mu však dáva už len jedinú
šancu: zatancovať si ho s kostnatou
manželkou na vychladnutej manželskej
posteli. To všetko však robí spôsobom,
ktorý nežne rozosmieva diváka, lebo

povedané slovami jednej z hlavných
predstaviteliek Zuzany Fialovej: „Keď
bežné, ale silné ľudské pravdy vyslovuješ s nehou... nič krajšie nepoznám.“ A
tak sa v tejto „škrípavej“ komédii, ako
ju označil sám autor, odhaľuje tým najnežnejším spôsobom pravda o tom, že
„všetka pýcha pozemského života
skrýva v sebe najväčšiu márnosť“.
A túto nadčasovú pravdu vám s hereckým majstrovstvom v réžii Ľubomíra
Vajdičku, ktorý hru aj preložil, sprostredkujú herci M. Geišberg, K. Magálová, Z. Fialová, Ľ. Kostelný, J. Kroner,
A. Maľová, J. Slezáček, V. Topinková a
poslucháčky VŠMU - A. Nováková, D.
Kavaschová a M. Maynga Ngveve
Lukama.
Dáša Šebanová

EURÓPSKE INFORMAČNÉ CENTRUM
V Európskom informačnom centre
 Môžete nájsť aktuálne informačné dokumenty o Európskej únii, jej
inštitúciách, legislatíve, programoch, štúdiu, práci a podnikaní v
Európskej únii

DOM EURÓPSKEJ ÚNIE
PALISÁDY 26
811 06 BRATISLAVA

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

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

 Organizujeme prezentácie na témy o Európskej únii pre školské
publikum

TEL: 02/5443 1718
E-MAIL: eic@europa.sk

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

Tešíme sa na Vašu návštevu

www.europa.sk

Nový ornament
troch ateliérov
v Dizajn štúdiu
VÝSTAVA
Pod názvom Nový ornament predstavujú svoju tvorbu tri ateliéry
textilného
dizajnu
vysokých
výtvarných škôl.
Na výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV na
Dobrovičovej 13 sa do 20. marca 2009
prezentujú študenti Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave (SR),
Technickej univerzity v Liberci (ČR) a
Akadémie výtvarných umení Wł.
Strzemińského v Lodži (PR).
Genéza spolupráce troch ateliérov sa
začala pred troma rokmi stretnutím na
svetovom textilnom veľtrhu Heimtex
Frankfurt. Všetky vystavené práce
majú spoločný základ - inšpiračný
zdroj, ale rozdielne štylizácie, technologické spracovanie (sieťotlač, sublimačná tlač, žakárové tkanie), názorové
riešenia a konečné realizácie.
Projekt Nový ornament bude v roku
2009 pokračovať reinštaláciami výstavy v Liberci a v Lodži.
(dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na
www.banoviny.sk
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V Petržalke vlani
odovzdali 27
obecných bytov
PETRŽALKA
Po uzavretí piatich nových nájomných zmlúv v poslednom štvrťroku
2008 sa počet prenajímaných obecných bytov v Petržalke za vlaňajšok
uzavrel na konečnom čísle 27.
„Mestská časť uzatvára nájomné zmluvy len na dobu určitú s tými Petržalčanmi, ktorí sú zaevidovaní v poradovníku záujemcov o byt, ich žiadosti prešli vecným posúdením a následne
získali kladné odporúčanie sociálnej a
bytovej komisie,” prezradil tlačový
tajomník petržalskej samosprávy
Ľubomír Andrassy.
„V miestnom zozname uchádzačov o
nájomné byty je evidovaných bezmála 1500 žiadostí, pričom samospráva
má dnes k dispozícii 844 bytov, ktoré
prenajíma na základe zásad hospodárenia s bytmi. V zmluve sú okrem
iného definované podmienky, kedy
úrad môže bez prieťahov od nej
odstúpiť. Ide hlavne o prípady spojené s neplatením nájomného či nerešpektovaním všeobecných pravidiel
vzájomného spolunažívania v bytovom dome,“ informoval Ľubomír
Andrassy.
Podľa jeho slov v roku 2008 pridelili
byty v Petržalke len po neplatičoch,
pričom v pätnástich prípadoch musel
byť byt vyprataný na základe súdneho
exekučného rozhodnutia. „Jeden byt
bol pridelený žiadateľovi, ktorý nebol
evidovaný v oficiálnom poradovníku a
to preto, že išlo o príslušníka policajného zboru a pridelením bytu chce
samospráva prispieť k stabilizovaniu
stavu kvalitných policajtov pôsobiacich priamo v teréne.
„Podľa zásad hospodárenia môže o
petržalský obecný byt požiadať každý
občan, ktorý má trvalý pobyt v najväčšej bratislavskej mestskej časti
najmenej päť rokov, nevlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie a jeho
mesačný príjem je vyšší ako 1,2 násobok životného minima,“ dodal Ľubomír Andrassy.
(mm)
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Štúdia má zladiť využívanie novej trate
pre železnicu, ako aj pre električku
BRATISLAVA
Technicko-ekonomická štúdia koľajovej trate na území Petržalky na
trase nosného systému MHD a prepojenia na železničný koridor TENT-17 by mala byť hotová na konci
júla tohto roka.
Štúdiu v súčasnosti spracúva spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá má vytvoriť
model moderného integrovaného
dopravného systému koľajovej dopravy
s využitím spoločných trás pre železnicu i električku. Ide o budovania trate na
úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor.
Ide o úsek v rámci projektu prepojenia
železničných koridorov TEN-T 17 a pre

integráciu mestskej koľajovej dopravy a
železničnej koľajovej dopravy.
Podľa informácií zo spoločnosti Dopravoprojekt, a.s., štúdia má vyriešiť zapojenie trate z Janíkovho dvora do tunela,
a to v odbočke Dunaj - Bosákova ulica,
v ktorej sa vybuduje tzv. koľajový rozplet železničnej trate smerujúcej do stanice Petržalka a trate v rámci nosného
dopravného systému MHD smerujúcej
do Janíkovho dvora. Rovnako má určiť
aj miesto a podmienky styku železničnej a električkovej dráhy.
Technicko-ekonomická štúdia ponúkne
aj úvahy o zapojení trate Bosákova Janíkov dvor na trať Bratislava - Petr-

ZIMNÝ FESTIVAL

JEDINEČNÁ PONUKA LEN DO KONCA FEBRUÁRA

Ilustraãné foto

SBS prijme zamestnancov
s preukazom OS
pre oblasť Bratislava
Kontakt: 0903 443 861, 0904 531 555

NE*

DEN

VÝHODNÁ CENA
UBYTOVANIA!
NON - STOP

10´

od
0910 802 070
www.penzionpoddonovalmi.com

VIAC INFO U PREDAJCOV A NA WWW.PEUGEOT.SK

 APARTMÁNY  IZBY 
PENZIÓN POD DONOVALMI

žalka - Rusovce v smere do Rusoviec a
do železničnej stanice Bratislava - Petržalka. Keďže pôjde o trať, ktorá má byť
súčasťou budúceho integrovaného
dopravného systému, dráha bude podľa
Dopravoprojektu prístupná pre dopravcov regionálnej, predmestskej, ako aj
mestskej osobnej dopravy.
Spoločnosť Dopravoprojekt bude v
rámci štúdie zabezpečovať okrem projektových prác aj inžiniersku činnosť,
ktorá bude spočívať najmä v prerokovaní spracovanej štúdie s dotknutými
orgánmi štátnej správy a miestnej
samosprávy a v zabezpečení ich stanovísk k predmetnej štúdii.
(rob)

PEUGEOT 206
UZ OD

35

UŽITE SI ZIMNÝ FESTIVAL SO ŠTÝLOVÝMI MODELMI PEUGEOT.
LEGENDÁRNY PEUGEOT 206 MÔŽETE MAŤ LEN ZA 2 € (60,25 Sk) DENNE*
ALEBO UŽ OD 7 933,35 € (239 000 Sk). UŽ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE
NÁJDETE 2 AIRBAGY, ELEKTRICKÉ PREDNÉ OKNÁ, DIAĽKOVÉ CENTRÁLNE ZAMYKANIE ČI PREDNÉ HMLOVKY.
ŠTÝL A KVALITA PEUGEOT TERAZ ZA VÝNIMOČNÝCH PODMIENOK
* Splátka len 2 € (60,25 Sk) denne, ãiže 60 € (1 807,56 Sk) mesaãne pri financovaní cez Peugeot leasing: akontácia 45 %, dºžka
trvania 4 roky, 47 mesaãných splátok + posledná navýšená splátka 30 %, odpredajný poplatok 39,27 € (1 183,05 Sk), RPMN
od 6,84 %. Ponuka platí do 28. 2. 2009.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK. Kombinovaná spotreba 4,3 – 6,4 l/100 km, emisie CO2 112 – 152 g/km.
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Magistrát si už
dva roky nevie
urobiť poriadok
LIST ČITATEĽA
Nespornou bratislavskou abnormalitou je parkovanie na Hodžovom
námestí. Tu sa drzo parkuje aj za
situácie, že to je predmetom kritiky v
Bratislavských novinách už viac ako
rok a dokonca sa tento miestny problém „ocitol“ aj na stránkach celoštátneho denníka ako problém v hlavnom meste Slovenska.
Som presvedčená, že nielen ja, ale
značný počet Bratislavčanov musí krútiť hlavou nad impotenciou v riešení
tohto problému. Nadávať na mestskú
políciu je nenáležité. Tá skutočne, v
zmysle platného práva, nemá právnu
možnosť, aby zasiahla. Zásah však bol
možný, keď nemenovaná firma dovážajúca autá z USA zaparkovala na
Hodžovom námestí viaceré limuzíny
oblepené reklamnou ponukou áut, čím
zmenila priestor pred Prezidentským
palácom na autobazár (Bratislavské
noviny č. 12. 2008).
Koncom roka 2008 začalo svitať a v
dlhom tuneli sa na konci objavilo svetielko. Samosprávy mesta Bratislavy a
mestskej časti Staré Mesto sa zhodli na
tom, že rozšíria zónu s dopravným
obmedzením aj o Hodžovo námestie.
Žiaľ, nestalo sa.
Vysvetlenie podal námestník primátora
Milan Cílek s nasledujúcim obsahom:
„S poľutovaním musím konštatovať,
že nakoniec nedošlo k dohode medzi
privátnou BPS Park, a. s., a Mestským
parkovacím systémom s. r. o.“ To mal
byť dôvod, prečo sa nerealizovalo sľúbené regulované parkovanie na Hodžovom námestí, čo by mestskej polícii
dalo právny titul na vyvodenie zodpovednosti za parkovanie na tomto verejnom priestranstve.
Ako právnička žasnem nad uvedeným
zdôvodnením. Určovanie zóny s
dopravným obmedzením možno uskutočniť všeobecne záväzným nariadením
samosprávy. Jeho prijatie je v zmysle čl.
68 Ústavy Slovenskej republiky (ide tu
totiž o originálnu kompetenciu) determinované iba tým, aby nebolo v rozpore s platným právom. Žiadne dohody
súkromných spoločností nemôžu determinovať jeho prijatie.
Práve naopak, tie sa s takýmto všeobecne záväzným nariadením musia
zosúladiť. Navyše zvažované riešenie liatinové stĺpiky - je riešenie nielen
nehospodárne, ale aj kritizované viacerými architektmi ako nevhodné pre
danú lokalitu. Jeden liatinový stĺpik
stojí približne 400 - 500 eur. Mestský
policajt, ktorý by ukladal pokuty za
porušenie zákazu parkovania, by bol
dozaista ekonomicky výhodnejší. Ten
tam totiž bude musieť byť aj po osadení stĺpikov, keďže medzi stĺpikmi bude
musieť byť „koridor“ pre autá prezidenta a jeho ochranky. Možno aj pre
takú „maličkosť“, akou je ochota Zberných surovín vykupovať nielen liatinové poklopy, ale aj liatinové stĺpiky.
Ako rodená Bratislavčanka pociťujem
zdesenie nad tým, že magistrát mesta
už od roku 2007 nevedel urobiť poriadok vo výsostne reprezentačnom priestore hlavného mesta Slovenskej republiky a že na riešenie v období finančnej krízy zvolí projekt, ktorý bude stáť
asi 66,3 tis. eur (t. j. 2 milióny korún).
Katarína Tóthová,
poslankyňa Národnej rady SR
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 19.00 - PerOlov Enquist: Noc lesbičiek,

SOBOTA 31. januára
 14.00 - Kusari cunagi, ozdobné viaza-

nie šnúrok, M klub, Rovniankova 3
 14.30 - Zvonček a bambuľka, Brati-

slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 15.00 - N. Erdman, S. Sprušanský: Mrázik, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 16.00 a 19.00 - Jean Dell, Gérald
Sibleyras: Půldruhé hodiny zpoždění,
hrajú: M. Lasica, D. Kolářová, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5

 17.00 - Muzikanti, ešte raz tú našu...,

program detského folklórneho súboru Kremienok pri príležitosti 20. výročia založenia, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 17.00 - Čaj o piatej s HS EXE, zábava
a tanec v rytme hudby 60.-90. rokov, SK
BNM, Vajnorská 21
 15.00 a 19.00 - Nikita Slovák a Peter
Vojtek: Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - S. Štepka: Veľké ilúzie, Radošinské naivné divadlo, Škultéétyho 5
 19.00 - Novoročný ples pracovníkov
OLO, DK Ružinov, Ružinovská 28

NEDEĽA 1. februára
 10.00 a 14.30 - Zvonček a bambuľka,

Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.00 a 15.00 - N. Erdman, S. Sprušanský: Mrázik, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
 10.30 - Nedeľné matiné, Z. Zamborská,
klavír, V. Ondrejčák, gitara, program: J. K.
Mertz, F. Schubert, W. Neuland, GMB, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
 10.30 - Fimárik a filmuška, Poďte sa s
nami hrať, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 10.30 - Zlatá priadka, Divadlo Happy,
rozprávky v Gullfosse, Reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Mil.Ton+, DK Lúky, Vigľašská 1
 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 2. februára
 18.00 - Krása kameňov - ametyst,

prednáška spojená s prezentáciou, CDLaV,
Gaštanová 19

freudovská komédia, nevhodné pre mládež
do 18 rokov!, Divadlo a.ha, Školská 14
 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slovenské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
 19.09 - Maďarský večer, Dúha nad
Dunajom, Szivarvany a Duna felett, dramaturg a moderátor: Peterfi György, Kafé
Scherz, Partizánska 2, Palisády
 20.00 - Listování.cz: Anna Gavalda: A
taková to byla láska, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12

UTOROK 3. februára
 9.00 a 11.00 - Zvonček a bambuľka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.00 - Robíme Valentínky, kreslíme s
našimi deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
 14.00 - Raj masiek, výtvarno-tvorivá
dielňa pre ZŠ, M klub, Rovniankova 3
 14.00 - Mladý dizajnér, návrhy a realizácia detských sci-fi objektov, tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ pod vedením akad. mal.
A. Švarca, CC centrum, Jiráskova 3
 18.00 - Uvítanie nového roka, účinkujú žiaci SZUŠ Mierová 46 a hostia, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 18.00 - Freibord, časopis o literatúre a
umení, Traumheft - Zošit snov, sny známych rakúskych spisovateľov, svoje sny
čítajú: E. Gerstl (Viedeň), Ch. Huber (Viedeň), G. Jaschke (Viedeň), M. Haugová
(SK), moderácia, Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slovenské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
 19.00 - Cyklus HO - Hudba a obrazy,
koncert a rozprávanie o obrazoch z cyklu
HO Slovenskej filharmónie v spolupráci so
SNG, program: J. J. Stunder. Gróf Hadik
portrétuje maliara, Zwiebelovo kvarteto, L.
van Beethoven. Sláčikové kvarteto e mol op.
59 č. 2. A. Webern. Päť častí pre sláčikové
kvarteto op. 5 (1909), E. H. Grieg. Sláčikové
kvarteto g mol op. 27, SNG Vodné kasárne,
expozícia Umenie 19. storočia na Slovensku, 1. poschodie, Rázusovo nábrežie 2
 19.00 - György Spiró: Mydlová opera,
hra zo súčasnosti o súčasnosti, Divadlo
a.ha, Školská 14
 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
 19.30 - Karol Vosátko: Telenovela,
Divadlo F7, GUnaGU, Františkánske
námestie 7
 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,

Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,  19.00 - S. Benchetrit: Mínus dvaja,
Námestie SNP 12
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
 19.00 - Jiří Suchý: Elektrická bomba,
STREDA 4. februára
Divadlo Ívery, Školská 14
 13.30 - Karnevalové masky, tvorivé  19.30 - Karol Vosátko: Telenovela,
dielne pre deti ŠD zo ZŠ v MČ BNM, SK Divadlo F7, GUnaGU, Františkánske náBNM, Vajnorská 21
mestie 7
 14.00 - Na fašiangy veselo, tvorivé dielne  20.00 - Narodeniny, Divadlo SkRAT,
zamerané na výrobu masiek pre občanov A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
dôchodkového veku, M klub, Rovniankova 3
 14.00 - Keramické dielne, tvorivá práca
PIATOK 6. februára
s hlinou v keramickom ateliéri pod vede-  11.00 - Malá morská víla, Bratislavské
ním akad. mal. A. Švarca pre deti I. st. ZŠ, bábkové divadlo, Dunajská 36
CC centrum, Jiráskova 3
 19.00 - Carmen, podľa Bizeta, predsta 14.00 - Karneval, výroba škrabošiek, venie tanečného súboru NS, Divadlo Nová
výtvarné dielne, CDLaV, Gaštanová 19
scéna, Kollárovo námestie
 17.00 - Načo nám je historická  19.00 - Music Club, Arccus + hosť, art
pamäť?, formovanie historickej pamäti rock, DK Lúky, Vigľašská 1
ako reakcia na zmeny v spoločnosti 20.  19.00 - E. E. Schmitt: Malé manželské
storočia, prednáša Z. Hajachová, Seminár- zločiny, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
na sála UK, Klariská 5
 17.30 - Klub Cesta za poznaním, SK
VÝSTAVY
 Tomáš Krčméry: Čiernobiela pieseň,
BNM, Vajnorská 21
 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek: výstava maľby a grafiky, vernisáž 6.
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divad- februára o 17.00 h., CDLaV, Školská 14,
lo Aréna, Viedenská cesta 10
potrvá do 17. marca
 19.00 - Carmen, podľa Bizeta, predsta-  11+1 (výstava 4. ateliéru), generačná
venie tanečného súboru NS, Divadlo Nová výstava 11 absolventov 4. ateliéru (Katedry
scéna, Kollárovo námestie
maľby a iných médií VŠVU), spolu s autor 19.30 - Karol Vosátko: Telenovela, ským výberom malieb pedagóga a vedúceho
Divadlo F7, GUnaGU, Františkánske 4. ateliéru, prof. Ivana Csudaia. Dom umenia,
Námestie SNP12, potrvá do 12. februára
námestie 7
 Obrazy a kresby detí z domova, v spolupráci s Detským domovom Podunajské
Biskupice, Klub umelcov, Dostojevského
rad 2
 V zajatí severu: Island, severný pól,
churchillské ľadové medvede fotoobjektívom Rudolfa Schustera, Slovenské národné
múzeum, Vajanského nábr. 2, potrvá do 29.
marca
 Marek Ormandík: Veľké veci 2, GaléŠTVRTOK 5. februára
ria GUBA7A, 7B, Galvaniho 7, potrvá do
 10.00 - Robíme valentínky, kreslíme s 4. júla
 Western balkans (re)discovered, Objeknašimi deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
 10.00 - Tajomstvá knihy - autorské číta- ty svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
nie, cyklus literárnych podujatí a stretnutí v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátso spisovateľmi pre deti ZŠ a SŠ, CC cen- sku, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku a v
Kosove, vernisáž 5. februára o 17.00h., barotrum, Jiráskova 3
 10.00 a 19.00 - Carmen, podľa Bizeta, kové nádvorie Univerzitnej knižnice, Venpredstavenie tanečného súboru NS, Divad- túrska 11, potrvá do 28. februára
 Svet očami detí III, cyklus výstav
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
 14.00 - Malá morská víla, Bratislavské výtvarných prác v spolupráci so ZŠ Dubobábkové divadlo, Dunajská 36
vá, CDLaV Gaštanová 19, potrvá do 28.
 16.00 - Klub Patchwork, SK BNM, februára
 Laco Maďar: Cuba, Miroslav Šarišský:
Vajnorská 21
 18.00 - Symbolizmus v umení, pred- Portréty, fotovýstava autorov, CDLaV,
náška spojená s prezentáciou, CDLaV, Školská 14, potrvá do 3. februára
Gaštanová 19
 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:  viac podujatí Kam v Bratislave
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál, Divadna www.BratislavskeNoviny.sk
lo Aréna, Viedenská cesta 10
e-mail: kam@banoviny.sk

Nech rozhoduje hodnota, nie cena

29. 1. 2009
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Piatok 30. 1. 2009
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16.48 h.

Sobota 31. 1. 2009
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1. 2. 2009
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Utorok 3. 2. 2009
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Streda 4. 2. 2009
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vyjdú opäť o týždeň
5. februára 2009

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

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.

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.
CO2 – 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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