
O nových pravidlách rozmiestňova-
nia veľkokapacitných kontajnerov v
jednotlivých mestských častiach od
nového roku, sme sa pozhovárali s
generálnym riaditeľom mestskej or-
ganizácie OLO a mestským poslan-
com Valentínom MIKUŠOM.
- Nový zákon o Bratislave určil, že
mestské časti budú dostávať desať
percent z výberu komunálneho odpa-
du. Poplatok je možné minúť len na
komunálny odpad podľa záväzného
nariadenia hlavného mesta. Naša spo-
ločnosť v súčasnosti rokuje s jednotli-
vými mestskými časťami, ktoré si
budú musieť veľkokapacitné kontaj-
nery platiť z tohto poplatku. Rovnako
si budú musieť platiť aj kontajnery v
zberných dvoroch, ktoré doteraz spo-
ločnosť Odvoz a likvidácia odpadu
umiestňovala a vyprázdňovala zadar-
mo. Desať percent ročne určených

mestským častiam je približne 2,9
milióna eur.
Aká bude organizácia rozmiestňo-
vania veľkokapacitných kontajne-
rov v meste?
- Spoločnosť Odvoz a likvidácia od-
padu nebude už tento rok robiť zber
veľkokapacitného odpadu tak ako
doteraz. Jednotlivé mestské časti
budeme žiadať, aby si ony sami určili,
koľko kontajnerov chcú. My ich roz-
miestnime a zároveň im to aj vyúčtu-
jeme. Poplatky za služby nezvyšuje-
me. Opakujem, že mestské časti mu-
sia peniaze použiť pre potreby nakla-
dania s odpadom.
Bratislavčania sa pýtajú, kedy budú
rozmiestnené kontajnery na sídli-
skách.

- Prvé mesiace v kalendárnom roku sa
rozmiestňovanie kontajnerov neorga-
nizovalo, začína sa to až od marca,
alebo apríla, pretože v zimnom období
je manipulácia s kontajnermi náročná a
nebezpečná.
Ako vnímate vyhadzovanie komu-
nálneho odpadu ku kontajnerovým
stojiskách?
- Za odpad pri domoch zodpovedá prí-
slušný správca spoločenstiev domov.
Je povinný postarať sa o to, aby kontaj-
nerové stojisko nebolo znečisťované.
Vyhadzovanie komunálneho odpadu
ku kontajnerom je protizákonné.
Samosprávy majú zabezpečiť jeho
legálnu likvidáciu práve rozmiestne-
ním veľkokapacitných kontajnerov.
Každý občan tak má zákonnú mož-
nosť, aby sa bezplatne zbavil veľkoroz-
merného odpadu.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Lyžiarsky vlek

cez víkend

nešiel, nebolo

vraj dosť snehu
NOVÉ MESTO
Tí, ktorí si chceli cez predĺžený
víkend zalyžovať na Kráľovskej
(cvičnej) lúke, mali smolu. Lyžiarsky
vlek nejazdil. Ako uviedol prevádzko-
vateľ vleku, dôvodom bola nedosta-
točná vrstva snehu.
Tí, ktorí boli cez víkend na Kráľovskej
lúke, s takýmto zdôvodnením súhlasiť
zrejme nebudú. Snehu bolo totiž dosť,
pamätníci môžu potvrdiť, že v minulos-
ti  bol vlek v prevádzke aj pri menšej
vrstve snehu.
„V sobotu ráno som svah zažehlil ratra-
kom. Keby ešte trochu nasnežilo, bolo
by možné sa tu lyžovať a pustili by sme
vlek. V nedeľu ráno však bol svah zni-
čený, niekto ho asi večer rozryl štvor-
kolkou alebo terénnym autom,“ uviedol
Pavol Braun zo spoločnosti Bobová
dráha Bratislava, s.r.o., ktorá prevádz-
kuje vlek aj bobovú dráhu.V minulosti
bol svah umelo zasnežovaný, kvôli
nárastu cien vody a nepriaznivým pove-
ternostným podmienkam je zasnežova-
nie podľa prevádzkovateľa neefektívne.
Lyžiarsky vlek má byť v prevádzke
denne od 10.00 do 16.30 h a večer od
17.00 do 20.00 h. To je však len na
papieri, v skutočnosti vlek nejazdí, aj
keď je podľa P. Brauna prevádzky-
schopný. Prevádzkovateľ udržiava vlek
v kondícii, aj keď fakticky protiprávne.
Desaťročná nájomná zmluva na prená-
jom pozemkov od mesta, resp. Mest-
ských lesov, sa skončila pred dvoma
rokmi. Odvtedy sa Mestské lesy neve-
dia s doterajším prevádzkovateľom
dohodnúť na novej nájomnej zmluve.
„Máme záujem o desaťročný prenájom,
ponúkajú nám však zmluvu na jeden
rok. To je pre nás neprijateľné,“ hovorí
P. Braun. Naznačuje, že zo strany mesta
zrejme nie je veľký záujem riešiť tento
problém.
Ako pre Bratislavské noviny uviedol
vedúci oddelenia marketingu a cestov-
ného ruchu magistrátu mesta Milan
Vajda, kompetenciu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy majú Mestské lesy.
„Podľa našich informácií sa nedohodli s
prevádzkovateľom bobovej dráhy na
podmienkach zmluvy,“ uviedol.
Pokiaľ ide o ďalšie plány mestskej
samosprávy v tejto časti lesoparku, M.
Vajda uviedol, že mesto pripravuje na
toto územie Urbanistickú štúdiu, ktorá
je v štádiu prípravy, preto mestské lesy
nechcú uzatvoriť dlhodobú zmluvu.
„Štúdia však ráta s tým, že tu bude aj
naďalej bobová dráha ako aj občerstvo-
vacie zariadenia, ale ktoré budú mať
novú podobu. Hlavné mesto teda nemá
iné zámery ako je bobová dráha, či ly-
žiarsky vlek a podobne,“ dodal M. Vaj-
da z bratislavského magistrátu. (ado)
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BRATISLAVA
Znovu je tu aktuálny problém výtl-
kov na bratislavských cestách. Dve
predchádzajúce zimy nepriniesli
veľa mrazu a snehu, ale ani posypo-
vého materiálu. Dnes je situácia iná
a mnohé hlavné ťahy sú plné dier.
Zima ešte zrejme nepovedala posledné
slovo, no výtlky sa objavili aj na hlav-
ných cestných ťahoch. Jeden z mno-
hých, na ktoré nás upozornili vodiči, je
aj na Lamačskej ceste. Ten by v hor-
šom prípade mohol spôsobiť poškode-
nie nápravy vozidla. Mesto tvrdí, že
výtlky opravuje priebežne - letnou a
zimnou technológiou. V zime odstra-
ňuje výtlky súkromná spoločnosť na

báze teplej zmesi. Nejde o technologic-
kú opravu, ale len o operatívne odstrá-
nenie diery. Podľa informácií z magi-
strátu v januári tohto roka bolo takto
opravených 385 dier. V priemere to
vychádza na dvanásť výtlkov denne. 
Zdá sa, že dve nasadené vozidlá počas
jedného dňa v tom najhoršom zimnom
období nestačia. Navyše keď výtlky sa
tvoria na cestách aj v priebehu niekoľ-
kých hodín. Zimná technológia sa
podľa mesta osvedčila a zatiaľ neboli
zaznamenané sťažnosti a reklamácie.
Záručná lehota na zimnú opravu je pol
roka. 
V druhej polovici februára sľubuje
mesto zapojiť do opráv aj technické

služby, ktoré to však vykonávajú let-
nou technológiou. Pri nej nesmie byť
teplota nižšia ako 5 stupňov nad nulou.
Mesto ročne vynakladá na od-
straňovanie výtlkov 6 až 8 miliónov
korún (199 164 až 265 500 €). Počas
minulého kalendárneho roku opravili
6984 výtlkov zimnou a letnou techno-
lógiu, pričom veľké množstvo je podľa
odborníkov aj dôsledkom toho, že
cesty sú staré, alebo zle udržiavané. 
Ak občania natrafia na výtlky na komu-
nikáciách 1. a 2 triedy, môžu volať do
magistrátneho Callcentra na číslo 0850
211 525, kde evidujú všetky dopravné
problémy v hlavnom meste, teda aj
výtlky na mestských cestách. (brn)

Výtlkov je veľa, opravári asi nestačia
Takýto nebezpečný hlboký výtlk číha na vodičov na Lamačskej ceste. FOTO - Oto Limpus

Kontajnery na odpad budú až na jar

Od Slamenej

búdy po vlek

na Kamzíku

chýba chodník
NOVÉ MESTO
Cez víkend bolo na Kráľovskej lúke
pod Kamzíkom plno. Od piatka do
nedele sa tu tí najmenší sánkovali,
lyžovali a bobovali ostošesť. Snehu
bolo dosť, Bratislavčania preto
využili piatkové prázdniny a oba
víkendové dni, aby si s deťmi užili
trochu zimného športu.
Pod Kamzíkom bola cez víkend aj naša
čitateľka Zora Ďurčeková, ktorá nám
poslala tento postreh: „Túto sobotu, tak
ako aj ostatné bratislavské rodiny, sme
sa boli prevetrať na bratislavskej Koli-
be. Zaparkovali sme na záchytnom
parkovisku, kúsok za konečnou trolej-
busu, a pešo sme sa vybrali na Cvičnú
lúku. Jediná schodná cesta bola po
asfaltovej ceste pri krajnici. Keďže
väčšina áut chcela zaparkovať hore,
priamo na mieste, bolo to dosť nebez-
pečné. Je problém vybudovať chodník
pre chodcov, aby neboli ohrozovaní?
Bolo tam veľa malých detí. Mohli by s
tým  kompetentní niečo robiť?“
Riaditeľ mestskej organizácie Mestské
lesy Ing.Vladimír Kutka v tejto súvi-
slosti upozornil, že väčšiu časť roka
slúžia chodcom od Slamenej búdy po
Kráľovskú (cvičnú) lúku turistické
chodníky. Od jari do jesene je možné
ísť bezpečne po žltej značke, pokiaľ v
zime napadne sneh, majú chodci pro-
blém.
Ako uviedol V. Kutka, do rekonštruk-
cie Cesty na Kamzík, ktorú nedávno
financovali mesto Bratislava, Brati-
slavský samosprávny kraj a mestská
časť Nové Mesto, nebol chodník
zahrnutý, pretože pri rekonštrukcii
nebolo možné meniť parametre komu-
nikácie. „Určite by sa tu chodník hodil
z hľadiska bezpečnosti chodcov ale aj
cyklistov,“ uviedol V. Kutka.
Vlastníkom a správcom Cesty na Kam-
zík je samospráva hlavného mesta.
Ako potvrdil vedúci oddelenia marke-
tingu a cestovného ruchu magistrátu
mesta Milan Vajda, v rámci združenej
investície hlavného mesta, mestskej
časti Nové Mesto a krajskej samosprá-
vy bola opravená komunikácia, v
rámci opravy však nebolo možné ísť
nad rámec rozsahu súčasnej cesty. 
„Hlavné mesto zatiaľ neuvažuje o vy-
budovaní chodníka, pretože v turistic-
kej sezóne využívajú peší návštevníci
predovšetkým turistické chodníky ve-
dúce cez les a podľa odhadov pracovní-
kov Mestských lesov, komunikáciu vy-
užívajú mobilní návštevníci len niekoľ-
kých zariadení, ktoré sa nachádzajú v
tejto lokalite. Finančné nároky, ktoré by
si vybudovanie chodníka vyžadovalo
momentálne nie sú v rozpočte hlavného
mesta,“ dodal M. Vajda. (ado)



STARÉ MESTO
Multifunkčný objekt Starohorská
má vyrásť pri budove Národnej
banky Slovenska ma Ulici Imricha
Karvaša. Ide o spoločný projekt
českej realitnej skupiny Sekyra
Group Real Estate a rakúskej CA
Immo International. 
Investori rátajú s investíciou za približ-
ne 100 miliónov eur. Vzniknúť tu majú
kancelárske, obchodné a bytové prie-
story. Objekt má mať 24 poschodí s
plochou 34 600 štvorcových metrov
komerčných a rezidenčných priestorov. 
Vzniknúť tu má 270 bytov, kancelárske
priestory na ploche viac ako 10-tisíc
štvorcových metrov. Obchodné plochy
zaberú tri tisíc štvorcových metrov.
Obchodom a službám bude patriť prí-
zemie a prvé poschodie. Na ďalších
poschodiach budú kancelárie a na naj-
vyšších poschodiach byty. Súčasťou
projektu je aj päťsto podzemných par-
kovacích miest. Investori predpoklada-
jú začiatok výstavby v roku 2010.
Sekyra Group Real Estate pripravuje aj
ďalší investičný zámer - v areáli Brati-
slavskej cvernovej továrne má po roku
2010 vzniknúť viacúčelové mestské
centrum. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Sekyra Group
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Námietajú proti

súťaži na nákup

autobusov 
BRATISLAVA
Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO) dostal 15. januára 2009
námietku týkajúcu sa medzinárod-
nej súťaže na dodávku 240 kĺbo-
vých autobusov pre Dopravný pod-
nik Bratislava, a.s., v hodnote asi
86,3 milióna eur.
Námietka podľa informácií Úradu pre
verejné obstarávanie smeruje proti
vylúčeniu uchádzača z verejnej súťa-
že na zákazku: „Nákup nízkopodlaž-
ných kĺbových autobusov pre mest-
skú prevádzku“. Dopravný podnik
vyhlásil najväčšiu medzinárodnú
súťaž vo svojej histórii vo Vestníku
verejného obstarávania 2. októbra
2008. Úrad o námietkach zatiaľ
nerozhodol, riadna lehota je do 30
dní. V prípade, že úrad konanie preru-
ší, táto lehota neplynie.
Mestský dopravca koncom novembra
minulého roku oznámil, že do finále
medzinárodnej súťaže na dodávku
veľkokapacitných autobusov sa
dostali spoločnosti Mercedes a Iris-
bus. Otváranie obálok s ponukami v
piatok 21. novembra 2008 podľa
dopravcu ukázalo, že relevantní
dodávatelia sú dvaja.
Komisia vylúčila ponuky spoločnosti
Volvo a Way Trnava, pretože v obál-
kach neboli predložené súťažné ponu-
ky. Spoločnosť Way podľa dopravného
podniku predložila len prospekty a
nešlo o ponuky na žiadne vozidlá. Ani
v prípade Volvo nemalo ísť o ponuku.
Dopravca konštatoval, že ponuky od
Mercedesu a Irisbusu splnili všetky
podmienky súťaže a mali aj potrebné
náležitosti. 
Ak Úrad pre verejné obstarávanie
nepreruší konanie, rozhodnutie by
mal vydať do 15. februára. Rozhod-
nutie úradu vydané v konaní o
námietkach je preskúmateľné Kraj-
ským súdom v Bratislave. Meno sub-
jektu ktorý namietal, úrad odmietol
zverejniť. (rob)

Na rohu Radlinského a Starohorskej

majú postaviť 24-poschodový vežiak

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

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

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

V Petržalke 

by chceli viac 

zelených ciest
PETRŽALKA
V Petržalke je momentálne 65 kilo-
metrov zelených ciest, chodníkov a
ciest určených pre chodcov, cyklistov
a korčuliarov. Najvýznamnejšia a
najznámejšia je dunajská trasa,
ktorá patrí do európskej siete ciest a
po oboch stranách Dunaja má pri-
bližne 35 kilometra.
„Postupná výstavba nových ciest a
chodníkov patrí medzi rozhodujúce
priority petržalskej samosprávy na
nadchádzajúce obdobie. Na realizáciu
projektových zámerov chce Petržalka
využiť nielen vlastné finančné pro-
striedky, ale aj účelové zdroje z fondov
Európskej únie. Rekonštrukcia, moder-
nizácia existujúcich trás a taktiež budo-
vanie nových zelených ciest pritom
prispeje k priamej podpore ekologickej
dopravy, širšej ochrane životného pro-
stredia, ale aj k zvýšeniu záujmu ľudí o
zdravý životný štýl,“ tvrdí tlačový
tajomník petržalskej samosprávy
Ľubomír Andrassy. 
Podľa jeho slov petržalská koncepcia
budovania zelených ciest pre nemoto-
rovú dopravu ráta aj s prepojením
bratislavských rekreačných cyklistic-
kých trás na regionálne, medzinárod-
ne siete, ktoré už existujú, alebo sa s
nimi ráta v Rakúsku, Maďarsku či v
Českej republike. 
„Verejnosť ma zároveň k dispozícii
trasy celomestského charakteru s cel-
kovou dĺžkou 25,4 km. Samotní Petr-
žalčania sú najviac využívajú lokali-
ty pozdĺž Chorvátskeho ramena a pri
Malom Dunaji. V mestskej časti sú
okrem oficiálnych trás k dispozícii aj
vnútrosídliskové siete, ktoré však vo
výraznej väčšine prípadov nespĺňajú
technické normy na označenie „zele-
ná cesta“, ale slúžia ako napájacie
cesty na existujúce mestské, regio-
nálne trasy,“ pokračuje Ľubomír
Andrassy.
V koncepcii petržalskej samosprávy sa
ráta pre budúcnosť so štyrmi radiálami
od severu na juh (Dolnozemská, Chor-
vátske rameno, Kopčianska a Medzi-
národná dunajská cyklistická cesta) a s
troma spojovacími cestami od východu
na západ tejto mestskej časti (Kutlíko-
va - Bratská, Starohájska - Rusovská a
Orechová ulica). 
„V najbližších rokoch 2009 - 2010 je
petržalský miestny úrad pripravený
realizovať dva projektové zámery.
Zámer Kopčianska ulica s dĺžkou 2,5
km prispeje k napojeniu Petržalky na
trasu smerujúcu do rakúskej obce Kitt-
see a druhý rozšíri existujúcu lokálnu
sieť o Dolnozemskú cestu s celkovou
dĺžkou 4,1 km,“ dodáva Ľubomír
Andrassy. (mm)

ochutnajte ručne ťahané štrúdle,
domáce zákusky - krémeše, ovocné rezy,
gaštanové jazýčky, likérové špice a ďalšie

STARÉ MESTO
Na Gorkého ulici to majú chodci
pred palácom Motešických ťažké.
Na jednej strane sa pracuje a chod-
ník je uzatvorený, na druhej strane
je vjazd na parkovisko a parkovacie
boxy. Časť chodníka vyhradeného
pre peších tam má šírku len 73 cm.
Budovanie nadstavby na národnej kul-
túrnej pamiatke - paláci Motešických,
znemožňuje už dlhšie používať chod-
ník pred ním a v jeho bezprostrednom
okolí. Okrem nadstavby sa pracuje aj
na podzemných garážach vo dvore
paláca. Chodcom nezostáva nič iné, len
ísť po ceste, ktorá sa vyrovná mnohým
hlavným ťahom. V júli 2007 sme infor-
movali, že stavebník je povinný pri
vykonávaní výkopových prác zabezpe-
čiť priechod pre chodcov a umožniť
vstup do priľahlých nehnuteľností (BN
26/2007). 
Po ukončení výkopových prác je
povinný uviesť komunikáciu do
pôvodného stavu. Musí tiež rešpekto-
vať vjazd dopravnej obsluhy do pešej
zóny (Laurinská ulica) v čase od 6.00
do 9.00 h. Stavba by mala byť dokon-
čená do dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o zmene
stavby pred dokončením. 
Zo staromestského miestneho úradu
informovali, že dvojročná lehota sta-
vebného povolenia na nadstavbu palá-
ca sa stavebníkovi skončila 19. januára
2009. Vzhľadom na to, že požiadal o
jej predĺženie, bude v prácach pokračo-
vať. K zabratiu chodníka miestny úrad
konštatuje, že cestný správny orgán ho
povolil. „Do 28. februára 2009 je
povolený záber 26 štvorcových metrov

vozovky a 52 štvorcových metrov
chodníka,“ píše úrad. Podľa ďalších
informácií má stavebník dohodnuté aj
zabratie parkovacích boxov. Okrem
toho má aj súhlasné stanovisko na
občasné zaujatie verejného priestran-
stva do 31. decembra 2009. Ide o prí-

pady, keď príde napríklad betonárske
auto alebo vozidlo so stavebným mate-
riálom. „Za zaujatie verejného prie-
stranstva, pochopiteľne, stavebník platí
mestskej časti miestne dane,“ uvádza
staromestský miestny úrad. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Na Gorkého ulici to majú chodci ťažké 



STARÉ MESTO
Aj v tomto čísle prinášame architek-
tonické návrhy z projektu Mestské
zásahy. Nasledujúce riadky patria
dvojici Katka Boháčová a Martin
Berežný, ktorá vytvára z dunajského
nábrežia jedno veľké mólo. Návrh
nazvali Rande na móle.
Nábrežná pešia zóna v Starom Meste
podľa názoru autorov nefunguje a
neexistujú na nej prakticky žiadne
aktívne miesta. Je príjemné prechádzať
sa ruka v ruke, ale nie niekoľko kilome-
trov bez impulzu. „Poloha a funkcia
pešej promenády je predurčená na rôz-
norodé mikropriestory, ktoré ponúkajú
pohyb oddych, šport, relax, chill out,
performance, exhibičné priestory,“
hovoria autori. 
Ďalej píšu, že počas leta si všimli, že
väčšina ľudí smerovala z centra na
druhý breh Dunaja, aby si ponorili nohy
do piesku, pozorovali mesto, či sledo-
vali hru detí... Otázka podľa nich znie,
či musí existovať iba mestská pláž ako
verejný priestor, ktorý funguje navyše
len sezónne, kam sa dá ísť sadnúť,
pozorovať rieku a opaľovať sa. „Ale čo
potom, keď je po lete?“ pýtajú sa.
Ústrednou myšlienkou návrhu je
vytvorenie niekoľkých menších verej-
ných priestorov „X-pointov“, ktoré by

vytvorili 5 sektorov - zón, ktoré majú
aktivovať úseky nábrežnej zóny Staré-
ho Mesta. Ide o hudbu, umenie, camp,
divadlo, mólo. Autori sústreďujú
pozornosť na Vajanského nábrežie a
priestor v okolí Propeleru, ktorý má v
rámci pešej promenádnej osi ťažiskovú
polohu. Nachádza sa v krížení dôleži-
tých ťahov - horizontálneho promenád-
neho a priečneho ťahu po Mostovej
ulici. 
Začína sa od starej budovy národného
divadla smerom k nábrežiu, nevyníma-
júc jeho potenciál na prepojenie oboch
brehov pešou lávkou. Zároveň je to bod

prvého kontaktu pre turistov vystupujú-
cich z výletných ľudí. Keďže podľa
autorov nábrežná plocha v tomto bode
nie je dosť veľká na rozptylovú plochu
pre turistov, rozhodli sa ju zväčšiť a
navrhnúť „mólo“ s vyhliadkou, ako aj
odstupňovanými úrovňovými platami
klesajúcimi smerom k vode. 
Rozdelené mólo sa v určitých momen-
toch stáva lavičkami, hracou plochou,
miestom pre reklamu, alebo expozíciu
počas letnej sezóny. Je tu možnosť
umiestnenia barov či vianočných trhov
počas zimy a pod. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Remix architects

BRATISLAVA
Naozaj nie je vedenie mesta schopné
riešiť problematiku parkovania v
Bratislave, alebo jej tento stav vyho-
vuje? Ako si inak vysvetliť doslova
neschopnosť magistrátu, ale aj mest-
ských častí pri parkovaní vozidiel na
chodníkoch. 
Najnovšou bratislavskou módou sa stalo
parkovanie áut pod Novým mostom. Je
tu síce umiestnená značka Zákaz vjazdu
motorových vozidiel okrem MHD, ale
autá tu parkujú doslova všade. Blokujú
prechod od električiek, aj priamo k
nástupištiam. Stretnúť tu mestského
alebo štátneho policajta je nemožné.
Navyše, aj keď privoláte mestských
policajtov, nik nepríde. Podvečer 21.
januára 2009 (po predpoludňajšom tele-
fonáte na mestskú políciu) som zistila, že
žiadne auto nemá nasadenú papuču. 
Pýtam sa teda, načo tú mestskú políciu
vlastne živíme?! Nadobúdam čoraz
väčší dojem, že v tomto meste slúži
mestská polícia ako „štatista“ pri vybe-

raní pokút pre súkromno-mestskú spo-
ločnosť BPS Park, a.s., v ktorej má Sta-
ré Mesto až 1,25-percentný podiel
(podľa medializovaných informácií).
Pýtam sa preto, či a ako sa preplácajú
náklady pracovníkov mestskej polície,
ktorí pracujú pre súkromnú spoločnosť? 
Prečo iné mestá dokážu vyhnať autá z
chodníkov (Malacky, Stupava, Šamorín,
Dunajská Streda), iba Bratislava má pro-
blém. Budujú sa tu administratívne cen-
trá a na verejné parkoviská sa zabúda. 
Drzosť šoférov v Bratislave sa pritom
stupňuje doslova každý deň, chodníky
sú prepchaté autami a chodci chodia po
vozovkách, veď čo iné im ostáva. Autá
už parkujú aj na pešej zóne na Dunaj-
skom nábreží, promenádujú sa pešou
zónou pod Devínskym hradom či na
cyklochodníku v Petržalke. 
Komu vyhovuje tento stav? Myslím, že
po takmer sedem rokoch šéfovania pri-
mátora Andreja Ďurkovského v Brati-
slave možno skonštatovať, že ako
manažér zlyhal. Samozrejme, za výdat-

nej podpory svojich spolupracovníkov a
tiež starostov. 
Od februára platí nový cestný zákon,
takže mesto sa už nebude môcť vyhová-
rať a konečne hádam začne robiť
poriadky s drzými šoférmi. Náš primá-
tor zlyhal nielen v parkovacej politike,
ale aj ´pri umiestňovaní reklamy, likvi-
dácie zelene, nosnom dopravnom systé-
me a v ďalších oblastiach. Veď za tie
roky nebol schopný doriešiť rekonštruk-
ciu Námestia SNP, ktoré aj vďaka jeho
neschopnosti skončilo ako hromadné
parkovisko, alebo ďalší príklad nekva-
litná dlažba v centre mesta, ktorá je viac
rozbitá ako celá, či „výhodné zámeny
pozemkov“ v súvislosti s výstavbou šta-
dióna na MS v hokeji. V poslednom
období tak Bratislava vďaka vedeniu
mesta pripomína skôr turecký bazár ako
moderné európske hlavné mesto. S
týmto trendom môže Bratislava o záuj-
me o turistov iba tak snívať. 

Diana Gabrišová, Bratislava
FOTO - autorka

Individuálny

separovaný zber

bude do vriec
BRATISLAVA
Mestská organizácia Odvoz a likvi-
dácia odpadu (OLO) prichádza od
nového roku s novinkou, ktorá sa
týka separovaného zberu druhot-
ných surovín. Novinka je určená pre
rodinné domy.
Separovaný zber bol v minulom obdo-
bí sústredený do tzv. zberných hniezd,
kam obyvatelia rodinných domov
odnášali tento odpad. Vzhľadom na to,
že z týchto zberných hniezd vnikali
často skládky rôzneho iného odpadu,
OLO ich postupne ruší. Namiesto toho
zavádza individuálny separovaný zber
do plastových vriec.
Podľa generálneho riaditeľa OLO
Valentína Mikuša, ide o pilotný projekt
ktorý sa začína v Trnávke. „Občan
namiesto zberného hniezda bude mať
možnosť vybrať si plastové vrecia na
sklo, papier a plasty a my to bude od
neho odoberať priamo,“ uviedol. 
Podľa neho na poplatkoch za komunál-
ny odpad obyvatelia ušetria, pretože
odvoz tohto separovaného zberu bude
zadarmo. Pilotný projekt by sa mal
začať najpravdepodobnejšie v marci.
Frekvenciu odvážania odpadu OLO
ešte len oznámi.
Valentín Mikuš v súvislosti so separo-
vaným zberom na sídliskách mest-
ských častí uviedol, že tento zber
pokračuje aj tento rok. Priznal však
určité problémy, ktoré majú súvislosť s
hospodárskou krízou. 
Konštatoval, že odberatelia už v takej
miere nevykupujú od spoločnosti OLO
druhotné suroviny a tie sa začínajú čo-
raz viac kopiť. Ide podľa neho najmä o
plasty a papier - o niečo lepšia je situá-
cia so sklom. Dodal že jednotliví odbe-
ratelia znižujú ceny tak, že je to ekono-
micky neúnosné. „Separovaný zber v
kontajneroch však bude,“ ubezpečil
riaditeľ OLO Valentín Mikuš. (rob)

BPS Park hrozí

Starému Mestu

náhradou škody
STARÉ MESTO
Návrh na určenie výšky registračné-
ho poplatku za zľavnené parkovacie
karty pre obyvateľov bratislavského
Starého Mesta stiahol starosta Staré-
ho Mesta Andrej Petrek v utorok z
rokovania miestneho zastupiteľstva.
Prevádzkovateľ parkovacích miest,
spoločnosť BPS Park, a.s., totiž samo-
správu upozornil, že obec nie je opráv-
nená určiť cenu parkovacej karty ani
registračný poplatok za vydanie karty.
V opačnom prípade by prevádzkovate-
ľovi vznikla  škoda, ktorej náhradu by
požadoval od mestskej časti.
Starosta preto návrh na stanovenie
registračného poplatku stiahol z pro-
gramu zasadnutia. Samospráva si
nechala vypracovať právne analýzy
zmluvného vzťahu a k návrhu sa
poslanci vrátia na najbližšom zasadaní
zastupiteľstva.
Dovtedy sa obyvatelia parkovacej zó-
ny v Starom Meste, ktorým neboli
vydané zľavnené parkovacie karty na
tento rok, môžu osobne zaregistrovať
na miestnom úrade. „Problém sa bude-
me snažiť riešiť individuálne,“ uviedol
A. Petrek. (pol)
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Po fašiangoch

je čas veľkých

koncertov
BRATISLAVA
Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko každoročne ponúka množ-
stvo zaujímavých spôsobov využitia
voľného času. Aké sú plány BKIS na
najbližšie obdobie, sme sa opýtali
jeho riaditeľa Ing. Vladimíra
GREŽA.
- Zima má v kultúre dve odlišné tváre.
Prvá je tá predvianočná, v ktorej sa
dobre darí nielen charitatívnym, ale
všetkým kultúrnym podujatiam. V dru-
hej časti zimy sú dominantnou témou
bály. Naším najväčším podujatím je
Bratislavský mestský bál 2009, ktorým
vyvrcholí bratislavská plesová sezóna. 
Čo bude v ponuke mestskej kúltúry
dominovať v najbližšom období? 
- Po fašiangovom období nastane čas
veľkých koncertov v PKO. Na svoje si
prídu najmä fanúšikovia tvrdšej meta-
lovej hudby, navštívia nás legendy -
Kreator a Edguy. Do PKO sa však po
roku vráti aj Svadobný veľtrh a milov-
níkov kávy a čaju poteší prvý ročník
Festivalu kávy a čaju na Slovensku.
Koncom februára oživíme náš mimo-
riadne úspešný cyklus skvelých džezo-
vých koncertov, ktorý predstavuje
renomovaných umelcov z celého sveta
- Bratislavský Jazz Club. Jeho 27. kon-
cert ponúka výbornú príležitosť opäť si
vypočuť nenapodobiteľnú a unikátnu
moravskú divu - Ivu Bittovú v jej
novom projekte Moravian Gems. 
Pripravujete aj tento rok víkend
samosprávy hlavného mesta - Brati-
slava pre všetkých?
- V rámci tohto podujatia pripravuje
BKIS viac ako osem veľkých víkendo-
vých projektov od udeľovania cien pri-
mátora, otvárania mestských brán,
bohatej ponuky sprievodných progra-
mov o meste Bratislava až po tradičný
Koncert pre Bratislavčanov. Minulý
rok sa na ňom na Devínskom brale,
kde vystúpili Bratislava Hot Serena-
dors spolu s Milanom Lasicom, zúčast-
nilo viac ako 4000 divákov. Koncom
marca sa Bratislava stane hostiteľom
výročnej medzinárodnej konferencie
IFEA Europe 2009, ktorá pritiahne
medzinárodnú kultúrnu sféru od agen-
túr, cez umelcov až po veľké kultúrne
organizácie, vďaka čomu sa Bratislava
stane dejiskom množstva seminárov,
vzdelávacích workshopov, prednášok a
diskusií s medzinárodne uznávanými
odborníkmi a špecialistami z kultúry. V
apríli si užijeme 2. ročník festivalu
Bratislavských jazzových dní SLSP
Jar. No okrem toho nás čakajú aj štyri
významné projekty spolupráce: Dni
Bratislavy v Prahe, prezentácia hlavné-
ho mesta v Trenčíne a v Piešťanoch,
ale aj spolupráca na projekte 100 rokov
Čiernohronskej železničky, ktorý bude
mať svoju scénu aj v Bratislave. Od
polovice júna budeme opäť štartovať
trojmesačný letný maratón kultúry -
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Brati-
slava 2009.
Môžu Bratislavčania očakávať aj
veľké hudobné koncerty?
- Otvorenie leta bude spojením troch
zaujímavých projektov a verím, že v
ničom nezaostane za poslednými roč-
níkmi festivalu, ktoré doteraz otvárali
také silné mená ako Sting v roku 2006,
Tori Amos v roku 2007 a Lenny Kra-
witz v roku 2008. 

Zhovárala sa Dáša Šebanová

Aj vďaka súčasnému vedeniu mesta 

vyzerá Bratislava ako turecký bazár

Mólo na nábreží je skvelým nápadom
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Vlastný byt 

šetria, cudzích

ľudí otravujú
LIST ČITATEĽA
V poslednom období sa veľa hovorí o
fajčení. Je zakázané fajčiť na zastáv-
kach mestskej hromadnej dopravy,
hoci to takmer nikto nerešpektuje,
prípadne fajčí tesne vedľa zastávky.
Nedá sa ani napísať, čo nám fajčiari
odpovedajú, keď ich na to niekedy
upozorníme. Ja mám však ešte jeden
problém, ktorým sa nikto nezaoberá.
Bývam v paneláku na treťom poschodí.
V bytoch na nižších poschodiach nebý-
vajú majitelia bytov, ale podnájomníci,
ktorí sa dosť často menia a väčšinou faj-
čia. Nie však priamo v byte. V lete v
otvorených oknách a v ostatných obdo-
biach na WC.
Je len samozrejmé, že dym stúpa hore a
ja ho mám z WC v celom byte. Mám 82
rokov a nikdy som nefajčila. Navyše
som po onkologickej operácii, pochopi-
teľne, s viacerými predpismi a radami,
čo všetko zo zdravotných dôvodov
môžem a nemôžem.
Skúsila som svojim susedom zazvoniť,
ale nepodarilo sa mi s nimi hovoriť.
Buď neboli doma, alebo neotvorili. Tak
som ich veľmi slušne poprosila lístoč-
kom, ktorý som hodila do ich poštovej
schránky. Lenže oni sa urazili. 
V súvislostí s fajčením v bytoch nepoz-
nám nijaký zákon ani vyhlášku, bývalé
domové poriadky z bytoviek vymizli.
Čo teda robiť? Poradí mi niekto? Potre-
bujem totiž ochrániť sama seba. S
nikým sa nehádam, v dome je pokoj, ale
obávam sa, aby sa mi choroba nevrátila,
pretože súčasný stav mi ubližuje.
S problémom fajčenia v dome sa nikto
nezaoberá. WC však nie je priestorom
na fajčenie. Moji susedia možno chcú
uchrániť vlastný byt, no škodia ostat-
ným. A nestretla som sa ani s tým, že by
sa podobným problémom zaoberala
nejaká osveta. Ako si potom majú chorí
ľudia pomôcť?
Nezaškodilo by niektorým fajčiarom,
aby sa zašli do nejakej nemocnice
pozrieť, koľko ľudí sa denne v týchto
zariadeniach vystrieda a koľkí tam už
zostávajú. Možno by sa svojho súčasné-
ho zlozvyku zbavili.

Alžbeta V., Bratislava

Separovaný

zber môže byť

aj problémom
LIST ČITATEĽA
Bývam v rodinnom dome a ako eko-
logicky mysliaci človek separujem
odpad. V lokalite, kde bývam, nie sú
verejné nádoby na separovaný zber
papiera, skla či plastov). 
Chápem, že verejné veľkokapacitné
nádoby na takýto odpad nie je možné
umiestniť hocikde. Doteraz som to rie-
šil jednorazovými odvozmi autom,
lenže problém je v hromadení sa týchto
druhotných surovín doma. Preto som
sa rozhodol, že pôjdem do OLO a
požiadam o plastové 100- či 120-litro-
vé nádoby na separovaný zber papiera
a plastov. Urobil som to, vypísal tlači-
vo a… 
V kancelárii pre styk s verejnosťou mi
povedali, že to nie je zadarmo ako
odvoz od bytoviek. Povedal som si
dobre, akceptujem cenu, veď pri odvo-
ze raz mesačne to nie je až tak veľa.
Ostal som však pobúrený, keď som
dostal odpoveď, že raz za mesiac sa to
nedá, tú žiadosť mi nemôžu zobrať,
lebo odvozy sa robia každý týždeň.
Povedali mi akurát, že nie som prvý,
kto sa na to pýta. Nerozumiem tomu,
komunálny odpad mi odvážajú raz za 2
týždne a papier s plastmi by mali každý
týždeň? Alexander Goliáš, Bratislava

Bratislavčania

by mali asi 

chodiť na kurzy
LIST ČITATEĽA
Chcel by som vás pozvať na obhliad-
ku programu svetelnej reklamy na
špici Zimného štadiónu O. Nepelu a
na čele Športovej haly AŠK Inter na
križovatke Bajkalská - Trnavská.
Programy sa vysielajú už vyše pol
roka. Myslel som, že ide o akési zabie-
hanie prevádzky, ale stále sa nič neme-
ní. Od rána vychádzajú svetelné záble-
sky, preskakovanie jedného obrázku za
druhým bez možností prečítať si. Sú to
akési čmáraniny mnohokrát na seba
nenadväzujúce, až sa zastavia naprí-
klad pri jednom slove - jaguár, a nikto
nevie, čo sa tým chce povedať. Po
minúte záblesky pokračujú.
Asi som nedorástol a som málo vyspe-
lý, keď nechápem modernú informáciu
ľudí v 21. storočí. Prosím vás, poučte
nás Bratislavčanov, ktorí tadiaľto
denne chodíme, aký jazykový, spolo-
čenský či náboženský kurz máme vy-
študovať, aby sme pochopili takéto,
pre nás nič nehovoriace vysielanie...

Peter Klin, Bratislava

Nekonečný výber priemerných jedál
Na Michalskej ulici v historickom
jadre Bratislavy otvorili prednedáv-
nom novú reštauráciu SEGNER
LOUNGE. Obsadila priestory jednej
z najstarších kúrií, v ktorých nedáv-
no ukončila svoju prevádzku reštau-
rácia Black Rose.
Určite budete vedieť, kde sídlila. Výpa-
ry z jej kuchyne zamorovali cez vetracie
okienka tesne nad zemou celú Michal-
skú ulicu. Rekonštrukcia priestorov, a
zrejme s tým spojená výmena vzducho-
techniky, tento nešvár odstránila, no
pôvabnému pivničnému interiéru príliš
nepomohla. Vzácne tehlové klenbové
stropy na stáročných kamenných
stĺpoch by si zaslúžili aj niečo viac ako
nové prestieranie na stoloch a tmavo-
hnedé tonetky, či krémové kožené sto-
ličky. Sadrokartonový obklad spodnej
časti stien a na ňom rozvešané malé
zarámované grafiky interiéru na príťaž-
livosti tiež nič nepridali.
Reštaurácia v jedálnom lístku obozna-
muje hostí s históriou domu, v ktorom
sa narodil Johann Andreas von Segner,
vynálezca Segnerovho kolesa, pred-
chodcu turbíny. No okrem tejto zmien-
ky a samotného názvu reštaurácie ho tu
nič iné nepripomína. Škoda. Aj nás by
napríklad zaujímalo, ako vyzeralo to
koleso.
Obrázky Segnerovho vynálezu sme na
stenách ani v jedálnom lístku nenašli,
zato v menu sme našli riadne dlhý zoz-
nam jedál. Akoby sa šéfkuchár nevedel
rozhodnúť, čo bude variť, tak sem pre
istotu napísal všetko. Od studených

predjedál v podobe mozzarelly, carpac-
cia, údeného lososa, cez slimáky, opeka-
ný oštiepok  a kuracie pečienky v
teplých predjedlách. A pokračuje to jed-
lami z hydiny, bravčového a hovädzieho
mäsa, rybami, vyprážaným syrom a
ďalšími bezmäsitými jedlami, cestovi-
nami, šalátmi, slovenskými špecialitami
a končí sa pizzou. Ťažko sa potom
obsluhujúcemu čašníkovi odporúča
hosťom to najlepšie z tunajšej kuchyne.
Obligátna odpoveď je po ruke - viete,
každému chutí niečo iné.
Ako spojivko sa celým jedálnym líst-
kom tiahnu omáčky. Dubáková, špená-
tová, smotanovo-syrová,  nivová, olivo-
vá, brusnicová... Napriek rôznym
pomenovaniam, nie vždy chutia rozdiel-
ne. V našich pokrmoch bola omáčka
rovnaká, napriek tomu, že pri Bratislav-
ských dukátoch z hovädzej sviečkovej,
bravčového karé a šunky sa volala nivo-
vá (12,91 €) a v prípade Plnených kura-
cích pŕs „SEGNER“ (10,26 €), čo boli
prírodné kuracie prsia plnené syrom
„Plesnivec“, smotanovo-syrová. V prí-
pade dukátov poslúžila aj na zamasko-
vanie vysušeného kúska hovädzieho
mäsa. Zároveň robila na tanieri dojem
hojnosti a výborne maskovala úbohú
porciu mäsa veľkosti dukátu. Navyše
nič nemôže vyzerať horšie ako prihriata
omáčka, na ktorej sa robí tzv. kožka. A
tá naša bola zvrásnená, jej dojem čer-
stvosti bol ten tam... Zeleninová príloha

v podobe listu šalátu a mesiačika para-
dajky sa tiež už nenosí.
Opisom omáčkových hlavných chodov
sme však preskočili teplé predjedlo a
polievky, ktoré sme v Segner lounge
tiež ochutnali. Najskôr sme si dali
Baklažán na toskánsky spôsob - teda
grilovaný baklažán, na toaste s paradaj-
kou a cesnakom (4,61 €). Ťažko pove-
dať, čo na ňom bolo toskánske, pokojne
sa mohol volať na provensálsky alebo
andalúzsky spôsob. V tomto prípade
forma predstihla obsah.
Z polievok sme sa nechali zlákať Bro-
kolicovou krémovou s krutónmi (2,95
€) a Domácou kapustnicou s údeným
mäsom, hubami, klobásou, slaninou a
kyslou smotanou (2,95 €). Kapustová
bola skutočne dobrá, hustá, dobre ochu-
tená, jednoducho poctivá. Výhrady sme
nemali ani k brokolicovej. Škoda, že
celkom dobrý dojem nám potom poka-
zili hlavné jedlá. A nezachránili ho ani
priemerné dezerty. Domáca jablková
štrúdľa s vanilkovým krémom (3,65 €) a
Zapečená palacinka s lesným ovocím a
vanilkovým krémom (4,32 €).
Reštaurácia Segner lounge, voľne prelo-
žiteľná ako Segnerova hala, má jeden z
najkrajších priestorov na jednej z naj-
prestížnejších bratislavských ulíc.
Zaslúžil by si však oveľa viac ako len
nekonečný výber priemerných jedál.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Vzbudzovať dojem výhodnosti sa nesmie
Stáva sa, že predajca poskytne takú
informáciu o cene, ktorá môže spo-
trebiteľa zmiasť. Informácia o cene
prosto vzbudí dojem prijateľnosti a
zákazník sa rozhodne, že službu
využije, alebo si tovar kúpi. Realita
však môže byť iná.
Na jeden z prípadov narazili aj inšpek-
tori Slovenskej obchodnej inšpekcie
pri jednej z kontrol. Zákon zakazuje
poskytovať informáciu o cene služby,
ktorá by vzbudzovala dojem, že cena
služby je nižšia, ako je skutočná cena.
Dňa 15. augusta 2008 boli inšpektori
SOI v prevádzke Dámske a pánske
kaderníctvo na Štúrovej ulici, ktorú
prevádzkuje súkromná spoločnosť. V
rámci kontroly zistili, informácia o
cene za službu „pánsky strih“, ktorá
bola uverejnená na internetovej stránke
www.pierre.sk, vzbudzovala u spotre-
biteľa dojem, že cena služby je nižšia
ako skutočná cena, ktorú musí spotre-
biteľ zaplatiť. 
Informácia o cene za „pánsky strih“
uverejnená na internetovej stránke zo
dňa 15. augusta 2008 bola v hodnote

150 korún. V skutočnosti spotrebiteľ za
túto službu zaplatil cenu vo výške 310
korún, čo potvrdzuje aj vydaný poklad-
ničný doklad z toho istého dňa. Na
základe uvedeného bolo proti spoloč-
nosti začaté správne konanie o uložení
pokuty. K oznámeniu sa spoločnosť
nevyjadrila a zistené protiprávne kona-
nie nespochybnila. Vo vysvetlivke do
inšpekčného záznamu z kontroly z 15.
augusta 2008 štatutárny zástupca spo-
ločnosti poznamenal, že kvôli zmene
vlasovej aj telovej kozmetiky na luxus-
nejšiu značku sa zmenili aj ceny. Ďalej
uviedol, že ceny na internete zabudol
zmeniť a nápravu urobí ešte v deň kon-
troly.
Správny orgán uvádza, že platné znenie
zákona o ochrane spotrebiteľa jednoz-
načne uvádza povinnosť vhodným spô-
sobom informovať spotrebiteľa o cene
poskytovanej služby. Zároveň ustano-
vuje, ktoré spôsoby informovania o
cene nie sú povolené, ktoré zavádzajú

spotrebiteľa k iným záverom ohľadne
ceny, než v skutočnosti existujú. 
Informácia o cene nesmie u spotrebite-
ľa vzbudzovať dojem, že cena služby
je nižšia, ako je skutočná cena. Tento
zákaz však bol v prípade „pánskeho
strihu“ porušený. Odstránenie nedo-
statku po vykonanej kontrole je povin-
nosťou každej kontrolovanej osoby a
vyplýva z ustanovení zákona o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa. Nie je okolnos-
ťou, ktorú by správny orgán zohľadňo-
val pri zvažovaní o zastavení začatého
správneho konania a prípadnom neulo-
žení postihu. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti
nepovažuje správny orgán vyjadrenie
zástupcu spoločnosti v žiadnom prípa-
de za právne relevantný dôvod, ktorý
by ho, ako predávajúceho, pozbavil
objektívnej zodpovednosti za poruše-
nie zákona zisteného v čase kontroly.
Spoločnosť dostala pokutu vo výške
10-tisíc korún. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

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

sa dajú kúpiť už

aj cez internet
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
spustil od 1. februára 2009 projekt
internetovej predajne predplatných
cestovných lístkov pre cestujúcu
verejnosť. Testovacia prevádzka
potrvá do 30. mája tohto roka.
Záujemcovia si môžu predplatiť elek-
tričenku na 30, prípadne 90, alebo 365
dní, na prvé alebo druhé pásmo, prí-
padne si kúpiť celosieťový kupón.
Možno si ju kúpiť prostredníctvom
internetu každý deň v roku počas celé-
ho dňa, okrem plánovaných technolo-
gických odstávok.
Celý systém je podľa hovorcu DPB
Petra Kaveckého koncipovaný tak, aby
bol využiteľný kdekoľvek a kedykoľ-
vek. Umožňuje nákup akéhokoľvek
predplatného cestovného lístka, okrem
lístka s príplatkom na Bratislavskú
integrovanú dopravu. „Systém je
použiteľný aj na študentské preukazy,“
uviedol P. Kavecký.
Elektronický predaj predplatných ces-
tovných lístkov sa robí na internetovej
stránke www.dpb.sk. (rob)

Linka do Rajky

závisí aj od

eurofondov
BRATISLAVA
Projekt medzinárodnej dopravy,
ktorá by mohla prepojiť Bratislavu
a maďarskú obec Rajka, závisí aj od
finančnej podpory z eurofondov.
Mestskí poslanci podporili tento
zámer na zasadnutí zastupiteľstva
29. januára 2009. 
Ide o medzinárodnú linku, ktorá by
bola začlenená do mestskej hromadnej
dopravy. Výdavky projektu sú v súčas-
nosti odhadované na takmer 400-tisíc
eur, mesto by malo dať zo svojho roz-
počtu takmer 20-tisíc eur - čo je poža-
dovaných päť percent nákladov. Ostat-
né peniaze chce mesto získať nielen v
rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika - Slovenská
republika 2007 až 2013, ale aj zo štát-
neho rozpočtu.
Podľa návrhu by mala nová autobuso-
vá linka číslo 801 premávať od nového
Slovenského národného divadla cez
Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo
až do Rajky. Za Mostom Apollo by
mali autobusy jazdiť popri Ekonomic-
kej univerzite na Bzovícku ulicu.
Odtiaľ by sa mali napojiť na súčasnú
trasu liniek číslo 191 a 91. Za Čuno-
vom by sa trasa liniek predlžovala až
na železničnú stanicu v Rajke. 
Cestovný lístok z Čunova do Rajky má
stáť 60 centov a cestujúci si ho budú
môcť kúpiť priamo v autobuse. Linka
si vyžiada nákup dvoch vozidiel.
Zámerom je prispieť k rozvoju suse-
diacich regiónov Slovenskej republiky
a Maďarskej republiky. Vytvorením
medzinárodnej autobusovej linky sa
umožní asi siedmim tisícom obyvate-
ľov Jaroviec, Rusoviec, Čunova a
Rajky cestovanie na vyššej úrovni za
prácou, do škôl v hlavnom meste, ale aj
za službami a kultúrou. (brn)

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) X.

Ako sa to všetko začalo: Politici a mafia
Tých, čo aspoň trochu sledujú
základné charakteristiky a vývoj
organizovaného zločinu, spojenie
politikov a mafiánov neprekvapuje.
Zdá sa však, že najviac prekvapuje
politikov samých, najmä ak niekto
ukáže prstom aj na nich. 
Začiatkom roka 2004 vyvolal v sloven-
skom parlamente rozruch rozhovor,
ktorý médiám poskytol vtedajší 1.
viceprezident Policajného zboru SR
Jaroslav Spišiak. Nevyhol sa ani odpo-
vedi na priamu otázku, či je organizo-
vaný zločin prepojený so zákonodar-
ným zborom, a potvrdil, že chápadlá
mafie siahajú až tam. Ach, tá urážka, to
zneváženie parlamentu, spochybnenie
najvyššieho zákonodarného zboru!
Najviac sa rozčuľoval poslanec HZDS
Ladislav Polka, ktorý sa neskôr verejne
prihlásil ku kontaktom s mafiánskym
bossom Svobodom. No a ďalší posla-
nec HZDS Gustáv Krajči, ktorý sa pre-
slávil aj tým, že ako minister vnútra v
roku 1997 otváral jeden z novovybudo-
vaných objektov ministerstva vnútra
takmer plece pri pleci s údajným bos-
som všetkých bossov Mikulášom Čer-
nákom. A Vlastimil Vicen, privatizér a
exposlanec HZDS, na otázku časopisu
.týždeň o prepojení politickej moci a
organizovaného zločinu v ére mečia-
rizmu reagoval takto: „Cez moju osobu
prerastal do parlamentu zločin. Ja som
to všetko organizoval a som prekvape-
ný, že ste na to ešte neprišli.“ 
Inak bolo ticho. Akurát šéf Úradu boja
proti korupcii Jozef Šátek na dodatoč-
né otázky redaktorov časopisu Live!
povedal: „Ide o to, do akej miery toto
zločinecké zoskupenie ovplyvňuje
politiku štátu, právny systém a rôzne
financovania. Dôležité je, do akej
miery ohrozuje základy právneho
štátu. Ide o určenie miery vplyvu, ktorý
je u nás dosť výrazný.“
Po rokoch vplyv mafie na parlament
potvrdil generálny prokurátor Dobro-
slav Trnka slovami: „Od roku 1989 a
potom aj po vzniku Slovenskej republi-
ky sa vytvárala legislatíva, ktorá umož-
ňovala holandské dražby, nekontrolo-
vateľnú privatizáciu, ktorá umožňovala

krach bankových domov, na to tu však
bol parlament. Zoberte si, kto za čo
hlasoval...“

TAJNÉ SLUŽBY A MAFIA
Podozrenie zo vzájomných kontaktov
medzi SIS a podsvetím sa opakuje u väč-
šiny prvých bossov mafie v Bratislave.
Najväčšia banková lúpež v nitrianskej
pobočke Všeobecnej úverovej banky
počas prvého januárového víkendu 1996
mala podľa niektorých zdrojov viesť až
k SIS. Isté špekulácie smerovali aj k
tomu, že časť finančných prostriedkov
mohla poslúžiť pri volebnej kampani
HZDS. Oba subjekty mohli mať záujem
na zmarení vyšetrovania prípadu, ktorý
dodnes nebol súdne uzavretý. Mimocho-
dom, lup v hodnote 174,7 milióna korún
si nakoniec nedelili samotní aktéri
megalúpeže, ale mafiánski bossovia z
Bratislavy, ktorí sa o nej dozvedeli. Jed-
ným z nich bol Miroslav Sýkora, ktoré-
ho kontakty so SIS boli médiami opako-
vane spomínané.
Sýkora mal pomáhať pri zavlečení pre-
zidentovho syna aj pri vražde Róberta
Remiáša. Bývalý šéf SIS Ivan Lexa čelil
obvineniam, že si vraždu Róberta
Remiáša u Sýkoru objednal za dva
milióny korún. Senecký dom Miroslava
Sýkoru mal podľa odborného posudku
zhodou okolností rovnakú hodnotu.
Vyšetrovanie, akým spôsobom došlo k
darovaniu domu Sýkorovi, vzniklo pre
podozrenie, že to mohol byť honorár za
smrť Róberta Remiáša.
Sýkorov nástupca Čongrády bol podľa
médií blízkym priateľom bývalého ria-
diteľa kontrarozviedky SIS Petra Tótha
a poznal sa aj s bývalými príslušníkmi
Lexovej SIS. Jeden z prvých bratislav-
ských mafiánskych bossov Peter Stein-
hübel sa priatelil s Vlastimilom Vice-
nom. Bol údajne aj v kontakte s námest-
níkom SIS Svěchotom.

MINISTRI A MAFIA
Po voľbách v roku 1998 sa na zastávke
električky pri Blumentálskom kostole
v Bratislave odohrala táto poučná
scéna. K zastávke prifrčala luxusná
limuzína a ostala stáť na červenú. Z

otvoreného okienka sa z dlhej chvíle
vyklonil šofér, ktorý okrem holej lebky
trpel aj na chorobu zvanú „hlavohruď“,
a zavolal na neznámeho stojaceho na
zastávke: 
„Koho si volil?“
Neznámy sa v rozpakoch obzrel. Kto
sa mu to prihovára? Prečo mu tyká? A
čo to vlastne chce? Kým sa však spa-
mätal, naskočila zelená, a tak mafián
už len zakričal:
„Mečiar, to je život!“
U nás sa o spojení ministrov a pod-
svetia najviac v médiách hovorilo v
súvislosti s Alexandrom Rezešom,
Jánom Duckým a v súčasnosti so Šte-
fanom Harabinom. Všetci boli nomi-
novaní stranou HZDS na čele s Vladi-
mírom Mečiarom. Najvypuklejší bol
prípad Duckého, ktorého z postu
ministra hospodárstva musel Mečiar
odvolať, keď prepukla obilná kauza.
Pri nej išlo o nezákonný vývoz šesť-
stotisíc ton obilia, čo stálo štát viac
ako miliardu korún. Ducký sa vrátil
do parlamentu ako poslanec za
HZDS. Neupadol však do zabudnutia
- vzápätí ho vymenovali za generál-
neho riaditeľa Slovenského plynáren-
ského priemyslu. Tu už po ňom ostali
mnohomiliardové škody. Až niekoľko
rokov po jeho odvolaní novou vládou
sa dostala na verejnosť správa o tom,
že navyše podpísal za SPP zmenky, o
ktorých nikto iný v podniku nevedel.
Dňa 11. januára 1999 už ako súkrom-
ná osoba na odpočinku bol vo vchode
domu, kde býval, zavraždený.
HZDS vyhlásilo, že išlo o politicky
motivovaný čin. Pre Plus 7 dní na to
reagoval vtedajší minister vnútra Ladi-
slav Pittner slovami: „To je absolútny
nezmysel. Je to naopak - ide o odstra-
ňovanie potenciálnych svedkov. Na
pána Duckého bolo podaných niekoľ-
ko trestných oznámení a je veľmi prav-
depodobné, že počas vyšetrovania by
sa nevyhnutne musel vyjadriť nielen k
svojej činnosti, ale aj k činnosti iných
osôb. Preto bol nepohodlný.“

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

v z d e l a n i e   V a š i c h   d e t í 
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R. Frimmel

popiera vzťah

s investorom
NOVÉ MESTO
V súvislosti s výstavbou hotela Sne-
žienka sa objavila informácia, že
majiteľ spoločnosti Snowdrop, s.r.o.,
ktorá je investorom výstavby, má
byť zaťom starostu Nového Mesta
Richarda Frimmela.
Na otázku, či ide o starostovho zaťa
alebo priateľa jeho dcéry, novomestská
hovorkyňa Alžbeta Klesnilová uviedla:
„Starosta Richard Frimmel odmieta, že
by bol v bližšom vzťahu s vlastníkom
spoločnosti Snowdrop a odporúča, aby
ste so svojimi otázkami oslovili priamo
vlastníka.“ (brn)

Petícia proti

výstavbe hotela

je na magistráte
NOVÉ MESTO
Petíciu proti výstavbe hotelov na
Železnej studienke podpísalo tritisíc
občanov. Zástupcovia petičného
výboru ju 29. januára 2009 počas
rokovania mestského zastupiteľstva
odovzdali na podateľni bratislavské-
ho magistrátu.
Občania v petícii vyzývajú primátora,
mestské zastupiteľstvo a starostu
Nového Mesta Richarda Frimmela,
aby neumožnil výstavbu hotelov na
mieste bývalej výletnej reštaurácie
Snežienka a nikdy nedostavanej rybnej
reštaurácie. Cieľom petície je zachovať
rekreačné lokality Železnej studienky,
Kačína a Kamzíka v chránenej krajin-
nej oblasti bez zásahov developerov a
bez individuálnej automobilovej
dopravy.
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
priznal, že mesto dalo na výstavbu ho-
tela na mieste bývalej reštaurácie Sne-
žienka kladné záväzné stanovisko.
Uviedol, že principiálne súhlasí s pod-
porou výstavby ubytovacieho zariade-
nia na tomto mieste, ale nesúhlasí s
rozsahom stavby. „Ten rozsah je veľmi
veľký, treba ho zmenšiť - celý tento
projekt,“ uviedol. 
Podľa neho požiadavka mesta sa týka
výrazného zníženia celej stavby.
Okrem toho sa investor musí napojiť
na kanalizáciu a vyriešiť dopravu. „Či
to prejde aj vzhľadom na terajšiu eko-
nomickú situáciu vám neviem teraz
povedať. Samozrejme, konečnú guľatú
pečiatku má mestská časť,“ povedal
primátor. Mesto na tomto konkrétnom
mieste neplánuje investovať žiadne
peniaze“. 
A. Ďurkovský odmietol projekt ďal-
šieho rozširovania výstavby na mies-
te bývalého sanatória na Železnej
studienke. Pripomenul, že už v minu-
losti tu bol zamietnutý projekt
zástavby v podobe mestských víl.
„Viem si tam predstaviť sanatórium -
je jedno, či pre starších obyvateľov,
alebo aj pre postihnuté deti. V žiad-
nom prípade nie obytná funkcia ani
hotel,“ uviedol. Dodal, že na tomto
mieste by malo ísť o poskytovanie
zdravotných a sociálnych služieb pre
obyvateľov.
Urbanistická štúdia malokarpatskej
časti Bratislavského lesoparku, ktorú si
dalo vypracovať hlavné mesto, pripúš-
ťa využitie územia aj pre verejné stra-
vovanie menšieho rozsahu, vhodné do
prírodného prostredia i turistické uby-
tovanie. Hotelové ubytovanie menšie-
ho rozsahu pripúšťa len vo vonkajšom
pásme. Hlavnými funkciami využiteľ-
nosti by nemalo byť bývanie, výroba,
skladovanie a doprava. (rob)
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NOVÉ MESTO
Starosta Nového Mesta Richard
Frimmel nevidí dôvod meniť postoj
k zámeru postaviť hotel na mieste
bývalej výletnej reštaurácie Snežien-
ka v najnavštevovanejšej rekreačnej
zóne Bratislavčanov na Železnej stu-
dienke.
Miestny úrad Nové Mesto sa v súčas-
nosti nevie vyjadriť k prípadným zme-
nám v projekte, pretože stavebný úrad
od investora stavby, spoločnosti Snow-
drop, nemá žiadosť o územné či sta-
vebné konanie. Úrad pripomína, že
ministerstvo životného prostredia
odporučilo výstavbu hotela so sedem-
nástimi podmienkami, z ktorých sa
väčšina týka ochrany životného pro-
stredia. 

Ministerstvo sa opieralo o stanoviská
ministerstva hospodárstva, Slovenskej
agentúry životného prostredia, Obvod-
ného úradu životného prostredia Brati-
slava a mestskej časti Nové Mesto. 
Mestská časť žiadala vypracovanie en-
tomologického a zoologického posud-
ku lokality - najmä z hľadiska chráne-
ných živočíchov, eliminovanie nežia-
ducich svetelných vplyvov na nočné
živočíchy, zachovanie hodnotných dre-
vín v maximálnej miere, zabezpečenie
ochrany stromov pri stavebných prá-
cach, nezasahovanie do porastov na
brehu Vydrice, doriešenie vývozu pre-
čistenej odpadovej vody zo zbernej
nádrže a iné.
„Vzhľadom na stanovisko ministerstva
životného prostredia starosta Richard

Frimmel nevidí dôvod, prečo by mests-
ká časť mala upustiť od pôvodného
názoru,“ uvádza novomestský miestny
úrad. Úrad konštatuje, že vedenie mest-
skej časti má už niekoľko rokov záujem
o rekonštrukciu niekdajšej reštaurácie
Snežienka a skultivovaní jej okolia. 
„Jedným z prvých krokov na naplnenie
tohto zámeru v prospech návštevníkov
lesoparku bola rekonštrukcia lanovej
dráhy, ktorá bola daná do užívania v
októbri 2005 a využívajú ju aj zahra-
niční návštevníci hlavného mesta.
Teraz ide o to, aby sa zveľadilo aj oko-
lie stanice lanovky susediacej s nie-
kdajšou reštauráciou, z ktorej zostala
len ruina a aby návštevníci mali k dis-
pozícii aj služby,“ uvádza miestny úrad
Nové Mesto. (rob)

Starosta nevidí dôvod nestavať hotel
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Zámer spodnej

promenády

závisí od štátu
BRATISLAVA
Zámer mesta vybudovať a sprístup-
niť dunajskú promenádu v jej spod-
nej časti pri hladine rieky, závisí od
súhlasu a spolupráce štátu. Ide o úze-
mie v meste, ale mimo jeho dosahu,
pretože mestská samospráva vlastní
len vrchnú časť.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
(KDH), existuje určitý projekt novej
promenády, ktorý nie je možné robiť za
mestské peniaze. V prípade jeho usku-
točnenia by museli zmiznúť z nábrežia
všetky pontóny. Vymenili by ich za
nové, ktorých systém osadenia by
umožňoval promenádu tesne pri Dunaji
urobiť. Mesto chce o svojich plánoch
novej dunajskej promenády informovať
v najbližšom období. 
Podľa informácií z minulého obdobia
má mesto víziu vytvorenia nábrežnej
promenády, ktorá by spájala nábrežné
štvrte mesta. Malo by ísť o územie od
Karloveského ramena po Prístavný
most, respektíve len po Most Apollo. 
Promenáde bránia pontóny, ktorých pri-
budlo za posledné roky neúrekom.
Kapacita ich umiestňovania je v súčas-
nosti podľa Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku takmer naplnená.
Množstvo pontónov komplikuje nové
možnosti tvorby dunajskej promenády.
Nie je nezriedkavým javom, že sa po
vrchnej časti promenády preháňajú
autá, akoby bola súčasťou komunikácie.
Mnohí dokonca žiadajú mesto, aby
mohli jazdiť po nej legálne, iní by chce-
li vytvoriť ďalší jazdný pruh na Nábreží
armádneho generála Ludvíka Svobodu
na odstavovanie autobusov. Táto snaha
na meste neprešla, no situácia na nábre-
ží je neprehľadná a vytvoreniu novej
nábrežnej promenády nad riekou zatiaľ
nepraje. (rob)

Danube Arena

sa môže začať

stavať v marci
PETRŽALKA
Predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Vladimír Bajan tvrdí, že
novú multifunkčnú halu Danube
Arena v Petržalke by mali začať sta-
vať už koncom prvého štvrťroka
2009. Povedal to v online diskusii na
portáli samosprávneho kraja. 
„V decembri 2008 sme získali právo-
platné územné rozhodnutie, čo je
jeden z významných krokov, vedúcich
k realizácii stavby. V súčasnosti veľmi
intenzívne pracujeme na projektovej
dokumentácii k stavebnému povole-
niu a, samozrejme, doťahujeme aj
rokovania o financovaní haly. Prvé
čiastkové stavebné práce by sme
chceli začať začiatkom druhého štvrť-
roka roku 2009. Bližšie termíny reali-
zácie stavby spresníme po vydaní sta-
vebného povolenia,“ vyhlásil Vladi-
mír Bajan.
Podľa štúdie fínskej spoločnosti Joke-
rit celkové náklady na výstavbu haly
by mali byť maximálne 80 miliónov
eur. Kapacita bude 12 000 sedadiel,
počas koncertov by sa mala vyšplhať
na 15 000. Aby bola hala vyťažená,
ročne by sa v nej malo uskutočniť sto
podujatí s celkovou návštevnosťou
625 000 ľudí. Pri hale by mal v vyrásť
aj akvapark, tréningová hala, hotel a
veľkokapacitné parkoviská. (mm)

Podchod pod Staromestskou by mal

byť chránený aj pred zatopením
STARÉ MESTO
Podchod pod Staromestskou ulicou,
ktorého jeden zo vstupov bol dlhodo-
bejšie uzatvorený kvôli výstavbe
nového hotela, je už otvorený celý. Od
minulého týždňa je možný vstup i
výstup zo strany Kozej ulice.
Dlhodobo uzatvorená časť podchodu
komplikovala mnohým chodcom život.
Okrem toho v bývalej „hluchej“ časti
podchodu z Kozej ulice sa začali udo-
mácňovať bezdomovci, podľa našich
informácií tam dokonca ktosi vykonal aj
svoju potrebu. Donedávna bol k dispo-
zícii jediný východ na Staromestskej
ulici pri bývalom Starom rozhlase a vie-
dol na zastávky MHD.
Dnes je situácia už iná a drevená stena
zmizla. Chodci môžu konečne po
dlhých mesiacoch použiť aj schodisko v
smere na Zochovu, Koziu či Palisády.
Správkyňa podchodov pre Bratislavské
noviny uviedla, že 21. januára investor
nového hotela oznámil, že má právo-
platné kolaudačné rozhodnutie. Magi-
strát sa s ním preto ihneď dohodol na
podmienkach otvorenia vstupu a výstu-
pu do podchodu zo strany hotela. 
„Stále je tam otvorený problém s výťa-
hom, ktorý má dlhšiu dodaciu lehotu a
mal by byť nainštalovaný koncom
februára, prípadne začiatkom marca,“
uvádza správkyňa podchodov. Prioritou
mesta je zaistiť jeho bezbariérovosť. V
týchto dňoch preto pripravuje vyhláse-
nie verejnej súťaže na osadenie dvoch
schodiskových plošín pre imobilných
občanov vo vstupe od Najvyššieho súdu
SR a zo zastávky Zochova. 
Škoda, že mesto pri povoľovaní takej
investície, akou je nový luxusný hotel,
nezaviazalo investora aj na vybudova-
nie bezbariérového zariadenia. 
Podchod má navyše v ojedinelých prí-
padoch problémy so zatekaním a pri
prudkých lejakoch môže byť zatopený.
Podľa správkyne ide o dlhodobý pro-
blém so spodnou vodou, ktorá steká z
tzv. karpatských prameňov z hradného
kopca a podchod vytvára prekážku v
priamom toku tejto vody. Hydrogeolo-
gický prieskum z obdobia pred výstav-
bou hotela ukázal, že spodná voda sa

nachádza už jeden a pol metra pod
povrchom. Mesto momentálne sleduje
stav po skolaudovaní hotela. Voda zatiaľ
vyráža iba v šachte pre výťah, preto by
tam malo byť osadené malé ponorné
čerpadlo. Mesto o ďalšom postupe
rokuje s investorom hotela. 
„Hydrogeologické pomery v okolí
objektu podchodu sú však veľmi zloži-

té. Snažíme sa nájsť optimálne riešenie,
pretože v podchode budú ešte v tomto
roku osadené schodiskové plošiny pre
imobilných občanov a aj výťah, čo sú
všetko elektrické zariadenia, takže pro-
blém s vodou by mal byť dovtedy pod
kontrolou,“ uviedla správkyňa podcho-
dov. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

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

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

ÚČTOVNÍCTVO
Spracujem: jednoduché a podvojné
účtovníctvo živnostníkom aj s.r.o.

Mzdy, DPH, ročné uzávierky, 
daňové priznania, aj spätne.

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626
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* Splátka len 2 € (60,25 Sk) denne, ãiže 60 € (1 807,56 Sk) mesaãne pri f inancovaní 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. 

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 CENTRÁL-
NE ZAMYKANIE ČI PREDNÉ HMLOVKY.
       ŠTÝL A KVALITA PEUGEOT TERAZ ZA VÝNIMOČNÝCH PODMIENOK

JEDINEČNÁ PONUKA LEN DO KONCA FEBRUÁRA
ZIMNÝ FESTIVAL

PEUGEOT 206
UUUUUUUZZZZZZ OOOOOODDDDDD 3333355555

bratislavske noviny 206.indd 1 29.1.2009 10:31:47

BRATISLAVA
Mesto Bratislava plánuje v súvislosti
s novým zákonom o cestnej premáv-
ke urobiť pasportizáciu chodníkov
vo svojej správe. Samospráva tým
chce získať prehľad o tom, ktoré
chodníky nespĺňajú zákonom stano-
venú priechodnú šírku 1,5 metra. 
Na chodníkoch by mohla pribudnúť
tabuľa, ktorá by na to upozorňovala
vodičov. „Momentálne značka zakazu-
júca parkovanie na chodníkoch nie je k
dispozícii. Existuje len zákazová znač-
ka na zákaz parkovania na komuniká-
ciách," povedala hovorkyňa magistrátu
Eva Chudinová. 

Mesto Bratislava zároveň uvažuje o
vytypovaní komunikácií, na ktorých
vyznačí parkovacie miesta a vodiči
tam budú môcť parkovať. Počas naj-
bližších dvoch mesiacov by mala byť
vypracovaná aj nová parkovacia poli-
tika mesta. Jej súčasťou by mohol byť
návrh zjednosmerňovania niektorých
ciest.
Ak nebude dodržaný limit, teda mini-
málna zákonná šírka priechodného
chodníka 1,5 metra, mestská polícia
môže dať pokyn na odtiahnutie vozid-
la. Takéto opatrenia sa týkajú najmä
okolia zastávok mestskej hromadnej
dopravy, kde parkujúce autá prekážajú

najviac. Dotkne sa to však aj parkova-
nia na zeleni. Mestská odťahovacia
služba by mala byť na tento výkon pri-
pravená. 
Mesto zároveň po dohode s dopravnou
políciou postupne upraví svetelnú sig-
nalizáciu, upraviť by sa mala zelená
vlna. Prehodnotí aj to, kde sa zóna 40
zmení na zónu 30 a kde bude namiesto
40 km platiť rýchlosť 50 km. „Povin-
nosti vyplývajúce z tohto zákona musí
obec vykonať do júna 2012. Dovtedy
platia prechodné ustanovenia. Opatre-
nia treba urobiť do tohto termínu, nie
hneď od 1. februára," dodala Eva Chu-
dinová. (sita)

Mesto chce vedieť, koľko chodníkov 

nespĺňa zákonnú priechodnú šírku

Minister tvrdí,

že samospráva

mesta zlyhala
BRATISLAVA
Minister vnútra Robert Kaliňák
počas prezentácii nového zákona o
cestnej premávke kritizoval brati-
slavskú samosprávu za parkovanie.
Staré Mesto podľa neho najskôr
vyčlenilo parkovacie miesta a tie
potom dalo do správy inej spoloč-
nosti, ktorú neskôr sprivatizovalo. 
„Podľa mňa sa k tomu postavila abso-
lútne hrubým, ignorantským spôso-
bom. Parkovacie miesta pri obytných
domoch majú byť predovšetkým pre
ich obyvateľov, majú byť spoplatnené
spôsobom, ktorý je akceptovateľný pre
obyvateľov Starého Mesta,“ vyhlásil
R. Kaliňák.
Podľa nového zákona, ktorý začal pla-
tiť v nedeľu, by mal chodník ostať pre
peších. Vodiči musia pri parkovaní na
chodníku nechať aspoň 1,5-metrový
priestor pre chodcov. Podľa skorších
vyjadrení staromestskej hovorkyne
Aleny Kopřivovej budú mať vodiči po
nadobudnutí účinnosti nového zákona
v niektorých častiach centra hlavného
mesta problémy. Komplikovaná situá-
cia vznikne najmä na úzkych komuni-
káciách s úzkymi chodníkmi. 
Minister Kaliňák tvrdí, že Bratislavča-
nia dnes trpia pre rozhodnutia z pred-
chádzajúcich období. „Keby neboli
odstavné plochy v súkromných rukách,
alebo by mesto vlastné plochy nepre-
najalo súkromníkom, možno by to par-
kovanie bolo jednoduchšie,“ vyhlásil. 
Prezident Policajného zboru SR Ján
Packa považuje reakcie Starého Mesta
za alibizmus. 
„Nech sa pozrú, kto je správca komu-
nikácie v Starom Meste, kto môže roz-
hodnúť o dopravnom značení, kto
môže vyznačiť, že na tom chodníku je
povolené parkovanie,“ pripomenul.
Ako dodal, chodník je od slova chodiť,
nie parkovať. „Ak zablokujeme chod-
níky a necháme tam parkovať všetky
autá, chodcov vyženieme na vozovku,“
dodal J. Packa. (sita)

Najsprávnejšia

by bola nulová

tolerancia
AD: CHODCOM MUSÍ ZOSTAŤ
1,5 M CHODNÍKA (BN 3/2009)
Nový zákon o premávke na komuni-
káciách a najmä obmedzenie parko-
vanie áut na chodníkoch vyvolali
medzi Bratislavčanmi rôzne reakcie.
Väčšina je za prísne dodržiavanie
zákona, ktorý síce problém áut na
chodníkoch nevyrieši, ale situáciu
možno aspoň trošku zlepší. Aj keď
veľa optimistov medzi Bratislavčan-
mi nie je... Z diskusie na www.banovi-
ny.sk vyberáme.

~     ~     ~
Taký bordel v parkovaní, ako má Brati-
slava, nie je nikde! Skúste parkovať na
chodníkoch v Stupave, Malackách či v
Šamoríne. Hneď vás odtiahnu! Jediní,
ktorí sú spokojní so svojou prácou, sú
naši mestskí predstavitelia!

~     ~     ~
Dnes ráno som sa prešiel po spomínanej
lokalite a absolútne žiadna zmena -
chodníky plné áut a nepriechodné. Zase
sme sa presvedčili, že ľudia na magi-
stráte o problémoch len kecajú, ale rie-
šiť ich, to ani za svet, čo je o to horšie,
že je to ich povinnosť.

~     ~     ~
V Starom Meste môže napríklad
mamička s kočíkom obísť auto parkujú-
ce na chodníku iba po frekventovanej
vozovke (napr. Mickiewiczova, Ulica
29. augusta), a bojovať o svoje miesto
pod slnkom aj s trolejbusmi. Je absolút-
ne zarážajúce, ako to našim mestským
predstaviteľom absolútne neprekáža. 

~     ~     ~
Na jednej strane značka Chodci prejdite
na druhú stranu, zrejme preto lebo táto
strana bola vyhradená na parkovanie, na
druhej strane značky vyhradeného par-
kovania. Ako inak. Človek šup-šup na
cestu, aby vodiči mohli pridať plyn a
zapnúť stierače.

~     ~     ~
Veľa šoférov už nevie urobiť pár krokov
do svojho hypermarketu, bytu či miesta,
kam idú za prácou alebo úradne. Zasta-
vujú s autom div nie pri regáloch s tova-
rom a pritom veľakrát sú parkoviská
voľné. To by však museli prejsť možno
aj 50 metrov. Bože uchovaj, takú vzdia-
lenosť. Veď by ich boleli nožičky.

~     ~     ~
Na chodníku 3-4 autíčka zaparkované
za sebou. Samozrejme, že pri výjazde
odchádzajú štýlom fifo, preto nielenže
je šírka voľného chodníka tak do jedné-
ho metra, ale na podmočenom trávniku
sú vyjazdené pekné koľaje a, samozrej-
me, zasr... celý chodník... Samozrejme,
že blato si potom človek odnesie na
topánkach. Práve kvôli takýmto debi-
lom by som s radosťou uplatňoval 1,5-
metrovú „kontrolu tyčou“.

~     ~     ~
Správna by bola nulová tolerancia par-
kovania na chodníkoch, tak ako je to v
kultivovaných krajinách. Jeden a pol
metra vnímam ako kompromis s veľ-
kým ústupkom voči slušnosti. Ďalej ešte
nikto neotvoril tému, že napríklad v Sta-
rom Meste sa platí za parkovanie na
ulici 21 Sk. To však neplatí pre autá,
ktoré parkujú na chodníkoch. Takže nie-
lenže parkujú arogantne, no ešte aj
zadarmo! Navrhujem, aby autá parkujú-
ce na chodníkoch boli nútené paušálne
platiť parkovacou kartičkou s dvojná-
sobnou tarifou.

Z diskusie na www.banoviny.sk

PREDAJ: 
1-izb., OV, Gorkého, kompl. zrek., 4p., výťah, vl. kúrenie 99 582,- EUR
1-izb., OV, Galbavého, 2/12p., 38m2, č. zrek. 51 450,- EUR
1-izb., OV, Jurigovo nám., 54m2, 4/5p., tehla, pôv. 68 050,- EUR
2-izb., OV, Šoltésovej, zrek., 40m2, 2/4p., park. 109 540,- EUR
2-izb., OV, Karadžičova, 2p., 69m2, 2 x balkón, pôv. 136 095,- EUR
2-izb., OV, Záhradnícka, 58m2, novost., zv.príz., nadštand.175 927,- EUR
3-izb., OV, Gorkého, mez., kompl. zrek., 

124+18 log.+2 x balkón 414 924,- EUR
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73+8m2 balkón, zrek., výťah 230 697,- EUR
3-izb., OV, Šándorova, 7p., 72m2, 2 x balkón, zrek. 104 560,- EUR
3 izb. Tallerova, 90 m2, zachovalý povodný stav, zv. priz. 248 954,- EUR
3-izb., OV, Družicova, 70m2, 3/7p., pôv., balkón+loggia 99 581,- EUR
4-izb., OV, Podunajská, 98m2+36 predzáhr., 1p., novost.139 414,- EUR
4-izb., OV. Tupého, novost., 130m2+balkón, 2p., park. 361 800,- EUR
4-izb., OV, Eisnerova, novost., 1/2p., 187m2, 2xlog., 2xpark. 431 520,- EUR
5-izb., OV, Pekná cesta, 145m2, mez., 

2 x terasa, 2 x garáž, 2x pivnica 338 827,- EUR
RD Veľké Leváre, zrek., ÚP220m2, SP800m2, VIS okrem kan. 159 330,- EUR
RD Malinovo, novost., 5i., ÚP290m2, SP860m2, VIS, gar. 348 536,- EUR
RD Miloslavovo, novost., 5 izb., 3 RD, 4á, 2 podlaž., 

150 m2, 2x balkón 165 637,- EUR
RD Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 172 608,- EUR
SP so stavebným povolením, Koliba Záruby, 353 m2 238 996,- EUR
SP Sklabinská, 1464 m2, VIS, rodinné domy 166,- EUR/m2

PRENÁJOM:
2-izb., Vajnorská, lux., tehla, príz., zariadený 600,- EUR/m.
2,5-izb., Vysoká, zar. loggia 750,- EUR/m.
3 izb. Miletičova 100 m2, novostavba, nezar., parkovanie 1000,- EUR/m 
4 izb. Rozvodná, 140 + 10 m2 balkón, zar., park. 1500,- EUR/m
3-izb., Heydnova, č. zar., 1p., neprech. izby, park. 600,- EUR/m.
3-izb., Miletičova, tehla, 3p., zrek., zar., výťah 664,- EUR/m.
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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STARÉ MESTO
V DVOCH OBCHODOCH sa o
tovar v hodnote 3300 eur obohatil
neznámy páchateľ, ktorý doteraz nezis-
teným spôsobom prišiel k platobným
kartám istej bratislavskej firmy. Karta-
mi zaplatil v dvoch obchodoch, pričom
sa pokúsil aj o ďalšie platby, ale tie sa
mu už nepodarili.
NA MARIÁNSKEJ ULICI sa pokúsil
o lúpež neznámy páchateľ v kapucni a
koženej bunde. V záložni prepadol pra-
covníčku a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal o nej peniaze. Vystrašená žena
mu odovzdala približne 2 000 eur. Polí-
cia po páchateľovi, ktorý ušiel, pátra.
NA ŠTÚROVEJ ULICI sa rozhodli
dvaja neznámi muži povoziť na vozid-
le Audi A6 Avant Tdi Quatro. Problém
bol v tom, že auto patrilo inému maji-
teľovi, čo však zlodejom evidentne
nevadilo. Páchatelia ukradli auto s
rakúskym evidenčným číslom priamo
spred hotela, dokonca počas bieleho
dňa, popoludní o 16.00 h. Polícia po
nich pátra.

DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCHNEIDRA
TRNAVSKÉHO našli v jednom z
kanálov mŕtvolu ženy. Podľa predbež-
ného vyšetrenia bola vo veku 40 - 50
rokov a zomrela následkom udusenia,
bez cudzieho zavinenia. 

NOVÉ MESTO
ĽUDOVÚ ŠTVRŤ navštívili dve
podvodníčky. Dve elegantné ženy
obchádzali domy a najmä starším
ľuďom tvrdili, že majú na starosti
kontrolu volebných hárkov a výpočty
dôchodkov. Predstavovali sa ako pra-
covníčky nejakého sociálneho úradu,
ktorý bližšie neprezradili. Podvodníč-
ky si našťastie všimla jedna občianka
a neskôr aj pracovníčky opatrovateľ-
skej služby.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA PŠENIČNEJ ULICI sa stala
pred viac ako tromi rokmi vražda,
keď devätnásťročnú ženu v poraste
pri poľnej ceste zabili obzvlášť suro-
vým spôsobom. Páchateľ ju usmrtil
opakovanými údermi do hlavy, dvoj-
násobným bodnutím  do oblasti trupu
a hrdúsením. Po dlhom pátraní sa
policajtom nakoniec podarilo obviniť
z vraždy 28-ročného Milana Ď. z Bra-
tislavy. Podozrivý je už vo vyšetrova-
cej väzbe a momentálne sa pripravujú
ďalšie procesné úkony. Ak mu vraždu
dokážu, hrozí mu aj najvyšší možný
trest, doživotie. (mm)

Ruské vajce bolo

pre nás snom -

nedostupným
Kým Ruženka čítala príbeh o Čen-
kovej deťoch, rozmýšľal som o tom,
ako veľmi si rozumiem s vlastnou
mamou a ako málo vedel Fraňo
Kráľ o biede, čo sprevádzala krásnu
ľudovodemokratickú prítomnosť. 
Nemyslel som si, že Čenkovej deťom
bolo sveta žiť, ale tiež som bol len dieťa
a závidel som Paľkovi, že dostal od
tuberákov v Tatranských Matliaroch
chlebíky so salámou. Obložený chlebí-
ček bol pre nás nedosiahnuteľný sen.
Vždy som za výkladmi chladiacich pul-
tov obdivoval ruské vajcia za dve dvad-
sať - stekala po nich biela majonéza roz-
miešaná s kyslou smotanou, koliesko
salámy kontrastovalo s touto belobou a
vrcholom farebnej harmónie bola štipka
najčerstvejšej petržlenovej vňate. Pre
nás nedostupné.
Neľutoval som ani vojnových pacien-
tov. No a čo, boli na vojne, dostali tube-
ru, išli na liečenie a mohli rozdávať
chlebíky. Tí, ktorí prežili vojnu zdraví,
mohli si ísť pískať. Mne ani bratovi
nikto chlebík so salámou nepodá.
Aj ja som bol na liečení. No za celý
život len raz, zato som premaródil doma
stovky školských dní. Jesenných.
Chladných. Celá rodina ma vtedy lieči-
la vetraním, bolo to lacnejšie ako zakú-
riť. Mama neraz zanariekala, že nemá
peniaze alebo aspoň fľašu, čo by zanies-
la školskej lekárke, aby som sa znovu
do tých Tatier dostal. Aspomínala na ten
môj nádherný polrok vrátane jesene,
ktorá nasledovala po tej jari, čo som sa
vrátil z Tatier opálený s goralským prí-
zvukom a slovníkom a potom po celú
sezónu bol roveň zdravým deťom, kto-
rým nebolo nič. Mal som astmu. Chyba
bola v tom, že to nebola proletárska,
čenkovská astma, ale buržoázna, blahu-
šovská. Keby som mal proletársku,
možno by som sa dostal aj k moru. Asi
toto bola tá spravodlivosť, ktorú Kráľ
vzýval v závere knižky: „V budúcností
pracujúci ľud zvrhne nespravodlivý
poriadok a vybuduje si socialistické
spoločenské zriadenie, v ktorom nebudú
trpieť nevinné deti.“ Rozumel som tej
vete tak, že ja som vinné dieťa, vinný
som buržoáznym pôvodom, preto mali
trpiace Čenkovej deti obložené chlebíč-
ky a ja s bratom prd. A možno to bolo
jednoducho aj tak, že tento veľký ume-
lec, socialistický realista, nepoznal
osudy detí z našej ulice.
Deti z našej ulice mali totiž v mnohom
podobný osud ako malí Čenkovci, a to
dokonca bez ohľadu na triedny pôvod a
momentálnu sociálnu príslušnosť.
V škole nás súdružka učiteľka Zubáčo-
vá, neskôr aj iní súdruhovia učitelia,
informovali, že za čiastkové nedostatky,
ako napríklad poradovník na práčky,
neexistenciu televíznych prijímačov,
nedostatok potravín na základe princípu
raz nie je mäso, raz zemiaky a raz šalát,
a ďalšie drobnosti, ako napríklad klesa-
júca plocha obytnej plochy napriek úsi-
liu stavbárov a stále väčšiemu počtu
bytov a podobne, teda za tieto drobné
nedostatky v našej ideálnej spoločnosti
nesie vinu buržoázna vláda prvej ČSR.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov

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

Stĺp sv. Floriána treba znovu vytesať
K unikátnym pamiatkam mesta patrí
stĺp svätého Floriána, ktorý mešťania
postavili v roku 1732 na priestranstve
trhoviska pred Laurinskou bránou.
Dnes je to dolná časť Námestia SNP
pri vyústení Štúrovej a Laurinskej
ulice. Pred storočím tam býval hydi-
nový trh, po nemecky Hendlplatz.
Ktosi neznalý nemčiny to pred 30
rokmi vysvetľoval ako námestie
pomenované podľa hudobného skla-
dateľa Händla. Omyl. Podobnosť
bola čisto náhodná. 
Už v stredoveku bývalo zvykom ozna-
čovať významné miesta, križovatky a
rázcestia drobnými kamennými sakrál-
nymi objektmi, ktoré boli známe ako
„božie muky”. Obyčajne niesli kríž s
ukrižovaným Kristom alebo scény z
Kristovho utrpenia. Pred brány opevne-
ných miest s obľubou stavali sochy
svätcov, ktorí mali mesto a jeho obyva-
teľov ochraňovať pred všetkými mož-
nými nešťastiami. 
Sochy svätcov pred bránami mali oko-
loidúcich napomínať, aby v modlitbe
požiadali príslušného svätca, veľmi
často aj Pannu Máriu, o pomoc. V 18.
storočí postavili pred mestským opev-
nením niekoľko sakrálnych objektov,
ktoré sa dajú označiť ako stĺpy. Predo-
všetkým na pamiatku morových obetí
postavený stĺp so súsoším Najsvätejšej
Trojice pred Vydrickou bránou na dneš-
nom Rybnom námestí a stĺp so sochou
Panny Márie pred Michalskou bránou
(dnes presťahovaný pred kostol kapucí-
nov). Aj súsošie svätého Floriána, ktoré
stálo pred Laurinskou bránou, sa dalo
označiť slovom „stĺp”.
Aj na mostoch pred jednotlivými mest-
skými bránami stáli sochy svätcov -
ochrancov. Boli to predovšetkým sochy
svätcov, ktorým bývali v stredoveku
zasvätené kostoly pred bránami. Kosto-
ly museli po víťazstve Turkov pri
Moháči (1526) zbúrať. Pred Michal-
skou bránou stál archanjel Michal, pred
Laurinskou bránou svätý Laurinc
(Vavrinec), pred Vydrickou bránou
uhorský svätý kráľ Štefan podávajúci
svoju kráľovskú korunu Panne Márii.
Na moste pri Rybárskej bráne stál svätý
Ondrej Apoštol. Boli tu aj sochy ďalších
svätcov. Spoločnosť svätému archanje-

lovi Michalovi pred Michalskou bránou
robil český barokový svätec Ján Nepo-
mucký. Keď hradby zrušili a zbúrali
mestské brány aj mosty pred nimi, ocit-
li sa sochy, ktoré stávali na mostoch, pri
stĺpoch svätcov pred bránami. Pred
Rybárskou bránou to bol dnes už zniče-
ný stĺp s postavou svätého Jozefa. Vtedy
premiestnili aj sochy z mosta pred Lau-
rinskou bránou k stĺpu so svätým Floriá-
nom.
Floriánsky stĺp stál na svojom mieste
200 rokov. Na konci 19. storočia
vytýčili na mieste pôvodnej krivoľa-
kej uličky medzi záhradami širšiu
ulicu, pôvodne Barossovu, teraz Štú-
rovu. V 30. rokoch 20. storočia ju pri
vyústení do terajšieho Námestia SNP
rozšírili. A stĺp svätého Floriána začal
byť prekážkou. Potreboval už aj
generálnu opravu a tak ho rozobrali a
po oprave znovu postavili na inom
mieste. Pred Kostolom Panny Márie

v Blumentáli. S ním odviezli aj dvoch
svätcov, ktorí stáli pôvodne na moste. 
Na zábere z 30. rokov vidno stĺp na
pôvodnom mieste, v pozadí už stoja
moderné obytné a administratívne
budovy od architekta Emila Belluša. Na
zábere vidno, že svätý Laurinc (Vavri-
nec) sa opieral o železný rošt, na ktorom
ho podľa legendy umučili (upiekli). Na
prednej strane stĺpa sv. Floriána vidno
bohato tepaný kovový lampáš, v ktorom
kedysi horelo večné svetlo. Tieto kovo-
vé súčasti sa po inštalovaní na novom
mieste, možno cez vojnu, stratili. 
Dnes je súsošie rozobraté. V reštaurátor-
skom ateliéri sa zistilo, že kamenný
materiál bol už v minulosti na povrchu
značne rozrušený, a že to, čo sme ešte
pred pár rokmi videli, boli nánosy ume-
lého kameňa, ktorým reštaurátori v
minulosti zvetrané kamenné jadro
pokrývali a zlepšovali. Súsošie treba
nanovo vymodelovať a vytesať z nové-
ho kameňa. Čo sa z originálu zachova-
lo, uložia v múzeu. Štefan Holčík

FOTO - archív 

GIGA AKCIA!

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 8. 2. až do soboty 14. 2.

MAKYTA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

TOTÁLNY VÝPREDAJ KABÁTOV!
Ozeta Trenèín, Vzorodev ´ilina, Zornica Bánovce, Makyta Púchov, Q-M Pova´ská Bytrica

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

nohavice od 13 EUR
kostýmy od 33 EUR
obleky od 82,50 EUR
blúzky od 8 EUR
kabáty od 33 EUR

www.peknekabaty.sk
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere? ENGLISH 
THROUGH ART
KURZY MAĽOVANIA:
� POČAS CELÉHO ROKA
� V ANGLICKOM JAZYKU 
� PRE DETI AJ DOSPELÝCH
� POD VEDENÍM AKADEMICKÉHO

MALIARA Z VEĽKEJ BRITÁNIE

www.englishart.sk 0915 639 926

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

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

0905 234 615 � 4363 8184Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 a´ 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 mo´nos  ́dokúpenia gará´e, 

alebo gará´ového státia

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

www.bytcorp.sk

BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2009



HOKEJ
Úvod nadstavbovej časti hokejistom
Slovana veľmi nevyšiel. Na domá-
com ľade podľahol po predĺžení
Skalici, v šlágri týždňa potom pre-
hral v Košiciach, ale chuť si napravil
vysokým domácim víťazstvom nad
Trenčínom.
S veľkým záujmom očakávaný duel
proti Pálffyho Skalici nakoniec ukončil
dlhotrvajúcu sériu víťazstiev a po
dlhom čase znamenal prehru (4:5), aj
keď „len“ v predĺžení. Prehra síce
fanúšikov nepotešila, na druhej strane
sa hral v Bratislave dobrý hokej.
„Náš hokej sme začali hrať až od tretej
tretiny. Urobili sme však priveľa indi-
viduálnych a taktických chýb, ktoré
nás stáli body. Skalica ukázala, že
nestojí iba na jednej päťke. Mali sme
šance aj na viac gólov, ale nepremenili
sme ich a Skalica si navyše určite
zaslúžila bodovať,“ priznal tréner
Róbert Pukalovič.
Vypredaná košická aréna privítala Slo-
van so všetkým, čo k tomu patrí a duel
potvrdil, že domáci aj hostia majú

momentálne najlepšie mužstvá. Koši-
čania boli od začiatku trošku vpredu,
udržiavali si mierny náskok, ale maj-
ster im nedovolil výraznejšie odskočiť.
Bojovalo sa až do konca, ale v drama-
tickom závere si východniari udržali
jednogólovú výhru 5:4.
„Výborný zápas pred výbornou kuli-
sou. V takom prostredí sa nedá odohrať
zlé stretnutie. O výsledku rozhodli naše
individuálne chyby. Som však spokoj-
ný, ako chlapci zabojovali aj za
nepriaznivého stavu. Po domácom
vedení 3:1 sme ešte dokázali vyrovnať,
v závere aj znížiť, ale na vyrovnanie už
nezostal čas,“ priznal Róbert Pukalo-
vič.
Proti Trenčínu (5:1) ukázali jeho zve-
renci dve tváre. V prvej polovici zápa-
su slabšiu, v druhej, ale najmä v záve-
rečnej časti hry, výbornú. Potvrdil to aj
Róbert Pukalovič: „Vývoj sme otočili
po góle vo vlastnom oslabení. V záve-
rečnej tretine sme už podali excelentný
výkon, keď sme dokázali dávať góly
po jednoduchých akciách. Som rád, že
sme vyhrali. Po dvoch prehrách, ale aj

pred prestávkou, sme víťazstvo potre-
bovali.“ Okamžite po dueli sa slovanis-
ti zbalili a odcestovali do Tatier, kde
ich v Starom Smokovci čakal krátky
regeneračný program. Okrem posil-
ňovne a wellnessi chlapci vyskúšali aj
bežky, prísny zákaz však mali snoubor-
dy a svahy...
Od úvodného kola nadstavbovej časti
zaregistrovali slovanisti aj dve posily.
Obranu by mal vystužiť Martin Výbor-
ný, tridsaťdvaročný rodák z Mladej
Boleslavi, ktorý v tejto sezóne pôsobil
v Nitre, kde odohral 42 stretnutí. Strelil
v nich 6 gólov a na 20 prihral. Okrem
Mladej Boleslavi a Nitry hral aj v
Liberci, Plzni, Českých Budějoviciach,
Beroune a v Třinci.
V útoku bude zase staronovou tvárou
útočník Ľubomír Pištek. Ten takisto
prišiel z Nitry, kde sa dvadsaťosemroč-
ný hokejista nedohodol na pokračovaní
spolupráce. Pištek okrem Slovana
pôsobil aj v zámorskej WHL a v Pardu-
biciach, Hradci Králové, Vítkoviciach,
Zlíne a Třinci. (mm)

FOTO - SITA

Dvadsať rokov

od smrti

Ondreja Nepelu
KRASOKORČUĽOVANIE
V januári (22. 1.) by bol oslávil 58.
narodeniny, v pondelok 2. februára
to bolo 20 rokov od jeho úmrtia. Naj-
lepší slovenský športovec 20. storo-
čia a olympijský víťaz v krasokorču-
ľovaní v Sappore 1972 Ondrej Nepe-
la zomrel v roku 1989 v Mannheime
vo veku 38 rokov po dlhej a vážnej
chorobe. 
Trojnásobný majster sveta a päťnásob-
ný európsky šampión sa s amatérskym
ľadom rozlúčil na nezabudnuteľných
majstrovstvách sveta v roku 1973 v
Bratislave. Neskôr sa stal hviezdou
profesionálnej revue a trénerom.
Za športovca 20. storočia ho vyhlásili v
decembri 2000, hneď za ním skončili
ďalší Bratislavčania - cyklista A. Tkáč
a hokejista V. Dzurilla. Meno O. Nepe-
lu nesie starý zimný štadión, po bran-
károvi V. Dzurillovi je pomenovaný
stánok v Ružinove. (mm)

ŠKP nadviazal

na výhru Štartu

z roku 1983!
HÁDZANÁ
Presne 26 rokov čakali bratislavskí
fanúšikovia ženskej hádzanej na
víťazstvo niektorého tímu z hlavné-
ho mesta v Slovenskom pohári. Čo
sa podarilo dievčatám zo Štartu v
roku 1983, zopakovali cez víkend
hádzanárky ŠKP Bratislava.
Po semifinálovom víťazstve nad
Trenčínom zdolali vo finále druhej
najvýznamnejšej slovenskej súťaže aj
Michalovce.
O postupe do finále rozhodli dievčatá
ŠKP zlepšeným výkonom v druhom
polčase. V prvom polčase ešte Tren-
čianky dokázali držať vyrovnaný
stav, v druhom sa už prejavila väčšia
kvalita Bratislavčaniek, ktoré vo finá-
le narazili na favoritky celého turnaja
- Iuventu Michalovce. Po prvom pol-
čase síce zverenky Štefana Katušáka
prehrávali o tri góly - 11:14, no rov-
nako ako v semifinále, aj v závereč-
nom dueli po prestávke zabrali a
vývoj stretnutia otočili.
Vďaka víťazstvu 26:23 má ŠKP nielen
trofej, ale aj prémiu 332 eur a istú
účasť v nadchádzajúcom ročníku
Pohári víťazov pohárov. 
„Dievčatá napriek tomu, že sa im neda-
rilo a takmer stále museli doťahovať
náskok súpera, zabojovali a dali do hry
aj srdce. Svojím nasadením a vôľou po
víťazstve napokon v záverečnej desať-
minútovke rozhodli stretnutie v náš
prospech. Keď sme sa dostali na konci
duelu do vedenia, už som veril, že to
zvládneme. Veľmi nám pomohla
Beňušková, ktorá napriek tomu, že
berie antibiotiká, nastúpila vo finále.
Zranená noha brankárky Sůkalovej
stále nie je v poriadku, ale v sobotu i v
nedeľu bola tiež našou oporou. Zisk
Slovenského pohára je však úspechom
celého družstva,“ tvrdil tréner Štefan
Katušák. (mm, sita)
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V Bratislave aj 

s Cibulkovou

a Hantuchovou
BRATISLAVA
Len pár dní po grandslamovom
Australian Open sa zaujímavého
tenisu dočkajú aj bratislavskí fanúši-
kovia. Už budúci týždeň, v sobotu a
nedeľu, 7.-8. februára 2009, sa v
Sibamac aréne Národného tenisové-
ho centra družstvo slovenských žien
stretne v Pohári federácie družstiev s
Belgickom.
V nominácii nového kapitána Mateja
Liptáka sú všetky najlepšie slovenské
hráčky na čele s Dominikou Cibulko-
vou a Danielou Hantuchovou, ktoré
doplnia Magdaléna Rybáriková a
Lenka Wienerová. Duel s Belgickom je
1. kolom II. svetovej skupiny a ak sa
nám podarí zvíťaziť, postúpime do
stretnutia o účasť medzi budúcoročnou
osemčlennou elitou. To sa bude hrať
koncom apríla 2009, ak však prehráme,
čaká nás boj o udržanie sa v druhej sve-
tovej osmičke.
Pre bratislavských fanúšikov bude
lákadlom najmä účasť dvojice Cibul-
ková - Hantuchová. Kým Dominika v
posledných stretnutiach nechýbala,
Daniela Hantuchová sa v Pohári fede-
rácie predstaví po dvoch rokoch, keď
reprezentovala v košickom zápase
proti Srbsku.
„Je to naša najsilnejšia zostava za
posledných päť rokov. Možno ešte sil-
nejšia ako pred siedmimi rokmi, keď
sme Fed Cup vyhrali,“ pochvaľoval si
generálny sekretár STZ Igor Moška a
súčasný káder prirovnal k Dream
Teamu... „Som rád, že všetky oslovené
hráčky súhlasili s účasťou a že sa na
zápas tešia,“ dodal Matej Lipták Zaují-
mavosťou je, že všetky slovenské hráč-
ky budú mať pred stretnutím svojich
osobných trénerov.
Belgicko príde so štvoricou Wick-
mayerová, Flipkensová, Hendlerová a
Oyenová. Kapitánkou je Sabine Appel-
mansová. S Belgickom sme zatiaľ odo-
hrali dve stretnutia a bilancia je vyrov-
naná. V sobotu 7. februára sa hrá od
13.00 h, vstupné je 5 eur, v nedeľu 8.
februára je začiatok tiež o 13.00 h,
vstupné na dve dvojhry a štvorhru je 7
eur. (mm)

Slovanisti so

Žilinčanmi už

majú termíny
FUTBAL
Keďže futbalisti Slovana a Žiliny
nestihli na jeseň odohrať štvrťfiná-
lové zápasy Slovenského pohára, ich
jarný program bude oproti iným
klubom o niečo nabitejší.
Športovo-technická komisia Sloven-
ského futbalového zväzu rozhodla, že
dohrávané stretnutia odohrajú 4. a 18.
marca 2009. Prvý duel bude v Žiline,
odveta v Bratislave. V prípade postu-
pu čakajú na slovanistov Košičania,
pričom istú účasť v semifinále majú
už Petržalčania, ktorých sa na ceste
do finále pokúsia zastaviť Ružomber-
čania. 
Úvodné stretnutie sa hrá 7. apríla v
Ružomberku, odveta 21. apríla v Brati-
slave. Rovnaký termín budú mať aj
duely Žilina/Slovan - Košice. Finále
Slovenského pohára sa hrá 1. mája
2009, dejisko zatiaľ neurčili. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Ženy Doprastavu majú opäť Slovenský

pohár, muži VKP prehrali vo finále
VOLEJBAL
V posledný januárový deň sa tri bra-
tislavské družstvá pokúšali o zisk
Slovenského pohára. Medzi ženami
to bolo bratislavské derby Doprastav
- Slávia UK, medzi mužmi sa VKP
Bratislava stretlo s Humenným.
Najspokojnejšie sa zo Spišskej Novej
Vsi, kde sa hrali obidva záverečné
zápasy, vracali ženy Doprastavu. Slá-
via UK aVKP finále prehrali. Víťazi si
pripísali po 1000 eur a majú istú účasť
v budúcoročnom Challenge Cupe.
Obe stretnutia predstavili momentálne
to najlepšie, čo slovenský ligový volej-
bal ponúka, takže diváci na Spiši sa
určite nenudili. Medzi ženami bol
miernym favoritom Doprastav a slová
jeho kormidelníka Mareka Rojka, že
disponuje lepším kádrom než slávistky,
sa do bodky splnili.
Doprastav zvíťazil 3:1 a za necelých
100 minút obhájil minuloročné víťaz-

stvo. Marek Rojko mohol byť spokoj-
ný: „Nastúpili sme v trochu inej zosta-
ve, ako by všetci čakali. Vedeli sme, že
Slávia bude pripravená na Solipiwko-
vú, že bude podávať na novú hráčku, a
preto tie zmeny. Do polovice prvého
setu to ako tak išlo, ale potom bolo
vidieť, že zásahov do zostavy bolo
dosť a vrátili sme sa k zostave, v ktorej
hrávame normálne. Aj keď sme prehrá-
vali 0:1 na sety a v druhom sete 1:6, tak
som nepanikáril, pretože to ešte nič
neznamenalo. Som rád, že sme to
zvládli a obhájili víťazstvo v pohári.“ 
Kormidelníčka Slávie UK Zuzana
Tlstovičová priznala: „Mrzí ma, že
sme po dobrom prvom sete a aj vstupe
do druhého nezvládli ďalší vývoj zápa-
su. Bolo tam z našej strany veľa
nepresností a z môjho pohľadu aj stra-
chu. Doprastav sa dostal na koňa.
Vytiahol na nás taktický servis, ktoré-
mu sme nevedeli čeliť, vzápätí boli

lepší aj na prihrávke, a preto je ten
výsledok taký, aký je. My sa trápime
vo veľa veciach. Som z tejto prehry
sklamaná.“ Obe družstvá si vybojovali
účasť vo Final Four Česko-slovenské-
ho pohára, ktoré bude 24. a 25. februá-
ra 2009 v Olomouci. 
Mužské finále prinieslo drámu so
šťastným koncom pre východniarov.
Za stavu 2:2 rozhodoval tajbrejk a v
ňom mali pevnejšie nervy Humenča-
nia. „V úvode nám chýbal odvážny ser-
vis a útok. V tajbrejku sme prehrávali
7:12 a dbali sme na to, aby sme všetko
urobili ako treba a vychádzalo nám to.
V závere bolo jasné, že Jakubov bude
útočiť po diagonále a bolo potrebné,
aby sme tam boli dvaja. No smeč pre-
šiel a chýbalo pár centimetrov, aby sme
ho zablokovali. Bol to však nádherný
zápas, aj keď sme mohli prehrať aj
0:3,“ hodnotil duel kormidelník VKP
Ivan Husár. (mm, sita)

Slovan začal nadstavbu prehrami, po

výhre nad Trenčínom bol v Tatrách
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BRATISLAVA
Po prečítaní článku o dome na
Kukuričnej ulici 8 „Dom hrôzy
zvaný tiež Palermo“ mi bolo veľmi
smutno. Hej, tak mu vraveli, ale pri
fotografii mi až slzy vyhŕkli. Ja som v
tom dome vyrastala. Starý pavlačový
dom, ale aký prítulný.

TETY SA MENILI NA BABIČKY
Moja babka, ako mnoho iných, tam po
2. svetovej vojne dostala byt. Z pôvod-
ných 2-izbových urobili jednoizbové,
dvojizbové boli len rožné. Keďže
matka, ako bolo zvykom v šesťdesia-
tych rokoch, išla už šesť mesiacov po
pôrode do práce, varovala ma babka.
Obe pracovali na zmeny, matka v
pekárni a babka vo vtedajšom Beuse -
dnes dopravný podnik - ako sprievod-
kyňa.
Tety, ktoré som poznala doslova od
narodenia a ktoré mi normálne tykali,
sa postupne menili na starých ľudí.
Keď som sa ako 14-ročná natrvalo pre-
sťahovala k babke - po dedkovej smrti
zostala sama - už to boli babičky. 
Bývalo sa tam dobre, aj keď to bol
pavlačový dom a každý si videl doslo-
va do kuchyne. Byty boli IV. kategórie,
čo v praxi znamenalo kúrenie na tuhé
palivo, teda uhlie, starodávne umývad-
lo, čo by som teraz za neho dala ako
ozdobu na balkón, s jedným kohútikom
na studenú vodu a čerešnička - WC
bolo spoločné pre tri byty.

COUNTRY NA PLNÉ PECKY
Z pavlače sa vchádzalo rovno do
kuchyne, kde bolo umývadlo, dvere do
komory asi 1 x 1 m, potom väčšinou
kachle, a izba asi 4 x 5 m - žiadna
kúpeľňa, predsieň.
Odtiaľ som išla ako nevesta k oltáru a
po ceste ma tuším všetky babky vyboz-
kávali a priali veľa šťastia. Tam som
priniesla z pôrodnice aj prvé tri deti -
neskôr pribudli ešte dve. 
Nepamätám si všetky tie mená, ale teta
Šéra, čo dávala mojím deťom sladkosti
a mám od nej na pamiatku plechovú
bonboniérku, teta Schusnischová, tá
bývala vedľa nás a k osemnástke mi
doniesla mohutného plyšového jazvečí-
ka a ozdobnú šperkovnicu. Vedela veš-
tiť z kávy a kariet - neuveríte, ale
vyveštila mi manžela a termín zozná-
menia s ním. Teta Petríková, čo sa divi-
la, kde som mala skryté tretie tehotné
brucho, Palajovci, ktorí predávali víno
a mali nepodareného vnuka, boli
domovníci, pani Hašová, ktorej dávno
umrel manžel - po príchode z práce
sadol za stôl a naraz padol mŕtvy, dedko
a babka Reinovci - dedko sa obesil na
dverách, keď mal neskutočné bolesti z
rakoviny a teta Reinová ho prežila o pár
rokov, odpadla na Kutuzovovej. staruč-
kí manželia, tráviaci väčšinu času v
obloku vedúcom na filiálku - veľmi

pekne ma privítali, keď som prišla s
prvým synom z pôrodnice, teta, s kto-
rou bola moja babka pohnevaná, ale so
mnou sa rozprávala normálne, aj sme si
požartovali...
Ranné prechádzky do neďalekej mlie-
karne - teraz tam stojí Poliklinika
Tehelná, predtým to bola štvrť rodin-
ných domčekov - pani mliekarka, čo
ma, samozrejme, poznala po mene,
čapovala mlieko hliníkovými odmerka-
mi do konvičiek. Na druhom rohu malé
potraviny, ešte pultové, pred domom
kruh s trávnikom a lavičkami, kde sa
dalo posedieť, bazén. 
Dobre sa klebetilo aj na pavlači. Keď
bol teplý letný večer a ja som vyšla na
cigaretu a zapojila som sa do debaty o
receptoch. Milá je spomienka, ako som
si púšťala country hudbu na „plné
pecky“, až sa dom triasol. Babka prišla
z práce a vynadala mi, že všetkých
ruším a tie zlaté babky protestovali -
Julka, nechajte ju, dobre sa to počúva... 
Takto by sa dalo pokračovať a pomaly
by sa mi vynárali spomienky hádam na
každého obyvateľa bytu. Ako babičky
umierali alebo sa sťahovali sa do do-
mov opatrovateľskej služby, dom sa
pomaly menil a upadal.

VEŠTICA KAROLKA
Prvá bola cigánska rodina s deťmi,
ktoré na chodbe hrali s päťstokoru-
náčkami karty. My sme dostali od
železnice podnikový byt a bolo veru
načase, pretože s troma deťmi v jednej
izbe - žiadne terno. Presťahovali sme
sa na tzv. Opičí ostrov- teda Rendez,
či východnú stanicu, ako bolo vtedy
zvykom. U nás bola prihlásená sestra,
tak jej zostal byt a bývala tam aj
babka. 
Babka neskôr prihlásila aj ďalšiu moju
sestru, a keď dostala infarkt, prišla
bývať k nám. Zostala až do svojej smrti.
Z Rače je to na Kukuričnú dosť ďaleko,
tak som do domu chodievala len spora-
dicky - keď som išla do mesta, stavila
som sa u sestier a neverila som vlast-
ným očiam - veď tam už nebývala ani
jedna babička. Ako posledný Mohykán
zostala tuším teta Šéra, taká „erdegba-

ba“ - pustiť sa s ňou do hádky bola
vopred prehratá vojna.
Bývali tam feťáci, alkoholici, cigáni -
teda ľudia aj za socializmu považovaní
za spodinu. Bitky a hádky boli na den-
nom poriadku. Predtým udržiavaný a
čistý dom, kde sa večer zamykala
brána, bol zrazu otrasný. Teta Šéra raz
vyčítala nezbedným deťom recidivistu,
nech jej nestrhávajú bielizeň zo šnúry -
a otecko brániaci si detičky sotil starú
ženu na zem tak nešťastne, že si zlomi-
la spodinu lebečnú a neskôr umrela.
Jediný, koho som mala rada v už Paler-
me, bola Karola. Negramotná cigánoč-
ka ako z rozprávky - nemohla mať deti,
tak sa jej veľmi páčili moje. Stále ma
pozývala, že deťom pripravila niečo
dobré. Bolo mi však trápne vyžierať
dvoch dôchodcov, ale Karolka - a tebe
sa u nás cigánov hnusí? - no veru nie,
varila báječne. Doma mala čistučko,
všade sväté obrázky a bábiky. A vedela
čarovať a veštiť - koho prekliala, ten si
už druhý raz dával pozor. Vždy sa mu
stala akási drobná nepríjemnosť. A veš-
tila len tak z brucha - išla okolo nieko-
ho a naraz z nej vyletela predpoveď. Aj
mne vyveštila syna - ale keďže veštila
aj s pollitrom borovičky v sebe, tak som
jej neverila. Mala som problémy so
žalúdočným vredom - ten vred má dnes
17 rokov a volá sa Marek- presne ako
mi povedala Karolka. 
O dva roky mladšiu dcéru mi tiež pred-
povedala a keď videl Karolu po prvý
raz môj manžel, ako želá malinkému
Markovi zdravie a šťastie, nechýbalo
veľa a namočil by dieťa do Sava. No aj
to, že to bude dieťa šťasteny sa akosi
plní - ak súťaží, iste vyhrá, má talent.
Ktovie, či Karolínka ešte žije...

BETÓN NA SLAME
Dom mal prezývku Palermo a bývanie
v ňom ukončila aj cigánka, čo si chcela
svoj byt na samom hornom poschodí
zrekonštruovať. Na trámový strop
vyplnený slamou zmiešanou s cemen-
tom, alebo čo sa vtedy používalo, nalia-
la dve miešačky betónu a dala dlaždice.
Sestra bývala pod ňou a pri jednej
návšteve mi ukázala pukliny pekne po
obvode izby. Až mi zimomriavky prešli
po chrbte - hneď na ďalší deň som ju
hnala na národný výbor, nech pošlú sta-
tika. Počas dvoch dní vysťahovali celý
rad krajných bytov a tú časť podopreli
trámami. Cigánočka totiž narušila stati-
ku celému domu. Ľudia urýchlene
dostali nové byty, dom zostal opustený
a udial sa v ňom príbeh, ktorý ste uvied-
li vo vašich novinách.
Je mi smutno, ako predtým pekný a
udržiavaný dom, kde sa bývalo veľmi
dobre, hoci neoplýval vymoženosťami,
sa zdegradoval na geto. Ani som neve-
dela, že dom môjho detstva, v ktorom
som prežila kus života, takto skončil.

Emília Bihálová, Bratislava

V Palerme sa kedysi bývalo výborne, 

až neskôr sa tento dom zmenil na geto

Na Kramároch

vyšetria ľudí

robiacich v lese
BRATISLAVA
Dobrovoľníci z Bratislavského
kraja, ktorí pracujú, alebo poľujú v
tomto regióne, sa môžu dať vyšetriť
na kliešťami prenášané ochorenia
(lymská borelióza, kliešťová encefa-
litída, anaplazmóza, riketsióza). Vy-
šetrenie je možné do konca februára
na Klinike infektológie a geografic-
kej medicíny FNsP Bratislava Kra-
máre, Limbova 5, od 8.00 do 11.30 h
a od 13.00 do 14.00 h.
Pri kliešťovej encefalitíde ide o víruso-
vé ochorenie, ktoré prenáša väčšina
kliešťov Slovenska. Pri ochorení je
potrebná okamžitá lekárska pomoc,
pretože neliečená infekcia môže u cho-
rého zanechať trvalé následky (bolesti
hlavy, poruchy schopnosti sústrediť sa,
znížená výkonnosť, depresie). 
Infekciu je možné diagnostikovať z
krvi. Vyšetrenie spočíva v jej odbere,
pracovníci Parazitologického ústavu
SAV krv následne vyšetria na prítom-
nosť baktérií a vírusov, ale aj na prítom-
nosť protilátok proti týmto patogénom.
Z vyšetrenia bude dobrovoľník vedieť,
či uňho práve neprebieha spomínaná
infekcia, ale aj to, či sa s patogénmi v
minulosti nestretol. O výsledku vyšet-
renia bude každý dobrovoľník informo-
vaný do konca júna 2009. (mm)

Call centrum

využilo 46 

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Počas dvoch mesiacov zavolalo na
linku Call centra bratislavského
magistrátu celkovo 46 občanov. Na
linku číslo 0850 211 525 telefonujú
občania najčastejšie v čase od 8.00
do 16.00 h, keď pracovníci dispe-
čingu prijali 32 hovorov. V zostáva-
júcom čase to bolo 14 hovorov.
„Najviac pripomienok a podnetov mali
občania k dopravnému značeniu a sve-
telnej signalizácii - trinásť, k zimnej
údržbe komunikácií bolo jedenásť tele-
fonátov, na čistotu mesta upozorňovali
občania šesťkrát, rovnako aj na verejné
osvetlenie, piati občania mali pripo-
mienky k oprave komunikácií a päť
telefonátov sa venovalo iným témam,“
prezradila hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová.
Podľa jej informácií, deväť podnetov
týkajúcich sa mestských častí bolo prija-
tých na vybavenie príslušnými zodpo-
vednými pracovníkmi. Call centrum
zriadilo hlavné mesto SR Bratislava 15.
novembra 2008 v záujme skvalitnenia
práce a urýchlenia toku informácií
medzi občanmi. Centrum je k dispozícii
aj po pracovnom čase magistrátu, v
sobotu, v nedeľu a vo sviatok.
Na telefónnom čísle 0850 211 525
môžu občania Bratislavy nahlásiť aké-
koľvek problémy a nedostatky, ktoré sa
týkajú správy ciest - problémy s do-
pravným značením, problémy s cestnou
svetelnou signalizáciou, nefungujúcim
verejným osvetlením, poškodenia ko-
munikácií, mimoriadne znečistenia ko-
munikácií, problémy s bratislavskými
podchodmi, lávkami pre peších, cest-
nou zeleňou, poškodenia súčastí cesty
(zvodidlá, zábradlia), nedostatky pri
zimnej údržbe komunikácií. (mm)

Erotický salón

môže zrušiť len

jeho vlastník 
PETRŽALKA
Erotický salón v Sade Janka Kráľa
vyvoláva negatívne reakcie u Brati-
slavčanov a návštevníkov parku už
takmer 15 rokov. Tento dlhý čas však
neznamená, že by sa obyvatelia hlav-
ného mesta so súčasným stavom
zmierili. Svedčí o tom aj list Doroty
Šimekovej adresovaný predstavite-
ľom mesta a petržalskej samosprávy.
„Som presvedčená o nevyhnutnosti
odstrániť prevádzku erotických služieb
z verejného parku, ktorú tam navyše
propagujú provokujúcou, primitívnou
reklamou. Naozaj nám nezostáva nič
iné, len sa s touto skutočnosťou zmieriť,
ďalej sa prechádzať s deťmi okolo neho
a tváriť sa, že je to v poriadku - veď je
demokracia a každý, kto má peniaze si
môže dovoliť všetko?!“ pýta sa Dorota
Šimeková a pokračuje: „Sú miestne a
mestské zastupiteľstvá až také bezmoc-
né?! Aké „tajomné“, verejnosti neprí-
stupné dôvody a väzby bránia, aby sa
záležitosť definitívne vyriešila a aby sa
zo Sadu Janka Kráľa konečne stalo
zdravé, príjemné a verejnosti prospešné
kultúrno-rekreačné centrum?! Sú v hre
naozaj len veľké peniaze?“ 
Keďže Sad Janka Kráľa a erotický
salón patria pod petržalskú samosprá-
vu, na postrehy čitateľky odpovedal
tlačový tajomník mestskej časti Ľubo-
mír Andrassy: „Otázka sadu má dve
roviny. V prvej máme totožnú pozíciu
a súvisí s názorom na nešťastné
umiestnenie tejto prevádzky. Druhá
pozícia je právna: Tu je to jasne dané.
Objekt je v súkromných rukách. Zo
strany miestnej samosprávy nie je
možné podniknúť opatrenia, keď sú
dodržané zákonné podmienky. Nedo-
chádza k porušovaniu platných zákon-
ných pravidiel. Miestny úrad neevidu-
je sťažnosti Petržalčanov na rušenie
nočného pokoja, na akékoľvek konf-
likty, výtržnosti v tejto lokalite. S
mestskou políciou riešime len zákaz
vjazdu motorových vozidiel k budo-
ve,“ pokračuje Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov príčiny tohto stavu
treba hľadať v minulosti: „Pri hľadaní
odpovede na otázku, prečo bola povole-
ná takáto prevádzka v Sade Janka
Kráľa, je potrebné vrátiť sa do čias, keď
tento objekt hlavné mesto predalo
súkromnému vlastníkovi a ten môže
svoj majetok využívať na základe svoj-
ho vlastného uváženia. Petržalská
samospráva pritom nemá zákonné
nástroje na to, aby mu mohla zabrániť v
jeho podnikateľskej činnosti,“ tvrdí
Ľubomír Andrassy. Tlačový tajomník
petržalskej mestskej časti na záver
dodáva: „Zo strany starostu je záujem
dostať prevádzku mimo sadu. Pomôcť
by mu mohli aj občianske aktivity, ale
rozhodujúca bude ochota vlastníka
hľadať alternatívne riešenia.“ (mm)
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Ľudia im hovoria kadejako: somráci, ale
aj žobráci, bufeťáci, ale aj dojížďáci,
bezdomovci, ale aj hoummelesáci, aso-
ciáli, ale aj sociálne živly. Sú to väčši-
nou úplní chudáci bez strechy nad hla-
vou, ktorí stratili akékoľvek životné
istoty a vôbec ilúzie o živote. Bývalí
väzni, nezamestnaní, alkoholici... Blú-
dia ulicami, somrú či žobrú od ľudí
peniaze a cigarety, vyberajú kontajnery,
nosia do zberu papier a farebné kovy a
za takto získané peniaze nakupujú lacný
alkohol. Stále dokola.
V Bratislave ich žije niekoľko desiatok,
ak nie stoviek. Majú podelené rajóny a
podľa nich sa grupujú do akýchsi mafií,
v ktorých vládne prísny systém, hierar-
chia a zákon silnejšieho. Tak ako gangy,
aj oni majú podelené mesto na niekoľko
častí - a člen jednej „rodiny“ nesmie
vkročiť a žobrať v rajóne inej. Ináč je
zle a nastáva vojna somrákov. Tak ako
talianska mafia, aj bratislavskí houm-
melesáci z tretieho obvodu mali niekoľ-
ko rokov svoje Palermo. Opustený dom
na Kukuričnej ulici. Bol bez vody a bez
elektriny, úplne spustošený. Tu spoloč-
ne prespávali - chlapi aj ženy, tu sa opí-
jali, hádali sa medzi sebou, fajčili lacné
cigarety, spoločne varili, bili sa, kšefto-
vali medzi sebou s nepotrebnými veca-
mi.
Žili (a žijú) ako jedna rodina, v ktorej
však platili (a platia) zákony vlčej svor-
ky. Otrhaní, špinaví, zavšivavení.
Cez deň vyrážajú do ulíc, aby somrova-
li a za vyžobrané peniaze nakúpia
množstvo lacného alkoholu. Znepríjem-
ňujú ľuďom život. Dennodenne ich
môžete vídať pri drevených búdach s
občerstvením, pri lacných hostincoch, v
podchodoch či v parkoch na lavičkách.
Pijú pivo, hádajú sa medzi sebou a stále
rátajú drobné peniaze...
A práve v dome prezývanom Palermo,
kde prebývalo šesť bezdomovcov a ich
dve priateľky, v tom istom dome, kde
polícia prednedávnom objavila rozpa-
dávajúcu sa mŕtvolu starej somráčky, sa
odohral strašný príbeh smrti iného bez-
domovca. Somrák Ján Szalay sa totiž
nepodriadil zákonom spodiny, ale konal
na vlastnú päsť.
Vráťme sa teraz do čias, keď Palermo
bolo Palermom a pozrime sa, čo sa
vlastne stalo.
Na treťom poschodí mestského úradu
vyšetrovania stojí šesť podivne obleče-
ných osôb. Sú otočení tvárami k stene,
všetci otrhaní a špinaví. Okolo nich sa
šíri nepríjemný kyslastý zápach, niekto-
rým po vlasoch lozia vši.
Čakajú na výsluchy.
Strážia ich dvaja uniformovaní policajti,
ktorí za celý čas nepohnú ani brvou.
Tí šiesti chlapi sú obvinení z ubitia na
smrť siedmeho - Jána Szalaya. Doteraj-
šie vypočúvania ich vinu potvrdili, teraz
ide len o to, kto mal na ubití Jána Sza-
laya najväčší podiel.
Okolo štvrtej odchádzajú z budovy
mestského veliteľstva dve svedkyne.
Boli pri tom, keď sa to stalo. S partiou z
Palerma sú dennodenne. Tiež prespáva-

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

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

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

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

Ján Kopan

„O rali sa ako svine a potom sa pobili a on zdochol“

Dom hrôzy zvaný tie  Palermo
Dom na Kukuričnej ulici 8, donedávna prezývaný aj „dom hrôzy“ alebo „Palermo“,

je už dnes zmenený na nepoznanie. Je kompletne zrekonštruovaný počnúc strechou

cez omietku a okná až po vnútorné vybavenie. Faktom však je, že v pamäti ľudí,

ktorí tadiaľ dennodenne prechádzali, bude stále rezonovať ako Palermo - brloh bez-

domovcov a asociálov.

Takto vyzeralo „Palermo“ donedávna. Dnes je to už krásne zrekonštruovaný dom. FOTO - Pavel Majer
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V Istropolise 

to najlepšie 

z gospelu
HUDBA
Súbor The very best of Gospel tvorí
výber najlepších spevákov Gospelu
zo Spojených štátov amerických.
Bratislavčanom sa predstavia na
koncerte 19. februára 2009 o 19.00 h
v Istropolise na Trnavskom mýte.
The very best of Black Gospel sa v
stvárnení najznámejších a najkrajších
gospelsongov dotýka mnohých ľud-
ských emócií. V spoločnom predstave-
ní dvanástich umelcov sa predstaví
špičková úroveň gospelovej hudobnej
scény. Napríklad Gregory M. Kelly,
ktorý spolupracoval so spevákmi ako
Diana Ross a Steve Wonder. Veľmi
populárny je Craig Wiggins, ktorý bol
vedúcou osobnosťou Golden Gospel
Singers. V dvojhodinovom programe
zaznejú najkrajšie gospelsongy ako
Oh, Happy Day, Whole World in his
Hands, Kumbaya, Down by the River-
side a ďalšie. (dš)

V Redute zaznie

Večer ruských

romancí
HUDBA
V Malej sále Slovenskej filharmónie
sa 10. februára 2009 o 19.00 h usku-
toční Večer ruských romancí, na kto-
rom zaznie výber ruských romancí v
interpretácii dvoch operných sólistov.
Romance sólovo predvedie český teno-
rista bieloruského pôvodu Ivan Chou-
penitch a slovenský barytonista Sergej
Tolstov, rodák zo sibírskeho mesta
Novokuzneck. Na koncerte sa predsta-
ví aj mladý slovenský klavirista Peter
Pažický. (dš) 

Skvelá komédia

Natěrač zabaví

v DK Dúbravka
DIVADLO
Od premiéry divadelnej hry Natě-
rač uplynulo takmer 19 rokov,
napriek tomu sa hra ozdobená he-
reckou improvizáciou stále stretáva
so sálami plnými do prasknutia.
V hlavných postavách sa predstavia
herci Pavel Zedníček, Jana Paulová, Z.
Mixová a divákom zahrajú príbeh
izbového maliara Waltera, ktorý je
súhrou pikantných okolností nútený
hrať úlohu manžela svojej klientky, za
čo je aj primerane odmenený.
Inscenácia Natěrač je nesmrteľná hlav-
ne vďaka skvelým klaunovským
hereckým kreáciám jej hlavných prota-
gonistov. V Dome kultúry Dúbravka ju
môžete vidieť 12. februára 2009 o
19.00 h. (dš)

Umenie severu

zavítalo už aj

do Bratislavy
FESTIVAL
Do 19. februára 2009 potrvá v Brati-
slave festival severského filmového i
hudobného umenia, ale aj cestova-
teľských zážitkov, Nordfest 2009.
Dni severského filmu, hudby a cesto-
vania približujú kultúru a atmosféru
magického kúta sveta. Chýbať nebude
divadelné predstavenie a živé koncert-
né vystúpenie populárnej fínskej roc-
kovej kapely The Rasmus, ktorá sa v
Dome kultúry Dúbravka predstaví 19.
februára. Predkapelou na koncerte
bude pôvabná estónska dvadsaťjeden-
ročná speváčka Kerli so sprievodnou
skupinou. 
Nordfest sa začal prehliadkou súčas-
nej severskej kinematografie vo FK
Nostalgia. Škandinávske snímky,
vyznačujúce sa originálnym, netri-
viálnym, no zrozumiteľným spracova-
ním univerzálnych tém, pútajú pozor-
nosť na festivaloch po celom svete. V
rámci cestovateľskej sekcie, ktorej
program sa bude konať v príjemnom
prostredí Kafé Scherz (Palisády, Parti-
zánska 2), sa podelia o svoje zážitky
skúsení cestovatelia, ale aj ďalší zaují-
maví hostia.
V sobotu 14. februára sa môžu návštev-
níci tešiť aj na zaujímavé prezentácie
krajín v podaní zástupcov severských
veľvyslanectiev. Po skončení cestova-
teľsko-poznávacieho programu a pre-
zentácií sa budú v Kafé Scherz konať
hudobné DVD projekcie. V znamení
severskej hudby sa bude niesť i záve-
rečná NordMusicParty. (dš)

Krčméryho 

pieseň zaznieva

na Školskej 14
VÝSTAVA
Pod názvom Čiernobiela pieseň vy-
stavuje v CDLaV na Školskej ulici
14 maľby a grafiky maliar Tomáš
Krčméry. Aj keď názov výstavy znie
veľmi poeticky, vystavené umelecké
artefakty vznikali viac-menej pro-
zaicky.
Obdivovateľ divadelného umenia,
ktoré produkuje Divadlo a.ha sídliace
na Školskej 14, maliar Tomáš Krčmé-
ry, pravidelne navštevoval predstave-
nia v sále. Tie ho inšpirovali k premý-
šľaniu o nadčasových a často nadzmy-
slových dimenziách a myšlienky ho
priviedli k tvorbe. 
Tak vznikali maľby a kresby na motívy
diel slovenskej klasiky a súčasných
svetových autorov. Zdanlivo jednodu-
ché diela, pútavé vo svojej priamosti,
efektné v umeleckom prevedení, fasci-
nujúce úprimnosťou a oddanosťou k
najväčšej umelcovej vášni - tvorbe. 
Môžete sa o tom presvedčiť na predaj-
nej výstave Čiernobiela pieseň, ktorú
otvoria vernisážou 6. februára 2009 o
17.00 h a potrvá do 17. marca 2009. Na
vernisáži bude aj autogramiáda knihy
básní PhDr. Danice Jakubcovej Variá-
cie života s ilustráciami autora prezen-
tovanej výstavy. (dš)

DIVADLO
Kto to kedy načrtol známu otrepanú
tézu o tom, že človek nemá byť
nikdy spokojný s tým, čo má? Rada
si s týmto pánom či dámou pohovo-
rím, keď spoločne zhliadneme hru
škótskej autorky Liz Lochhead Per-
fect days, ktorú premiérovo uviedlo
Divadlo Aréna.
Barbara Maršalová by mohla slúžiť
ako dokonalý príklad pre emancipačnú
príručku feministiek. Je samostatná,
má krásny byt, množstvo priateľov,
veľa nápadníkov, bývalého manžela,
napĺňajúcu prácu, otravnú matku a -
štyridsiatku na krku. Predsa však nie je
spokojná. 
Cíti v sebe prázdno, ktoré sa každý deň
zväčšuje a nedokáže ho zaplniť ani
fľaša šampanského denne so svojim
homosexuálnym priateľom či bývalým

manželom, s ktorým má Barbara priam
ukážkové vzťahy. 
A tak vezme milé dievča rozum do
hrsti a už nemyslí na lásku, nehu či
naplnenie, spôsob, akým sa najpriro-
dzenejšie rodia deti, ale premýšľa, ako
prejsť prírode cez rozum a porodiť
dieťa za každú cenu. 
Hra ponúka okázalý priestor nielen na
analýzu súčasných medziľudských
vzťahov, sociálnych rovín, ktoré sa
posunuli do oblasti ťažko akceptova-
teľnej tradičnými hodnotami a vníma-
ním manželských či rodičovských
zväzkov. Ženy sa zabezpečujú mate-
riálne a rodia deti bez pomoci mužov,
bez účasti mužov ich niekedy aj splo-
dia. A práve o týchto aspektoch nášho
života vtipne, pútavo, šarmantne a bez
predsudkov rozpráva Liz Lochhead. 
Je to jej jediná hra, ktorá sa končí

happy endom. Ak zaň môžeme pova-
žovať matku - štyridsiatničku a jej ho-
mosexuálneho partnera, ktorí sa s
úsmevom skláňajú nad kočíkom ako
šťastní rodičia - i keď potrebný ejaku-
lát poskytol niekto tretí. Rodičia sú
daní. A to je v dnešnom svete úspech. 
Na hre Perfect days sa nebudete nudiť
ani pohoršovať. Prvá časť predstavenia
naznačí rozmiestnenie šachových figú-
rok a po prestávke sa dostanete do
mozaiky príbehov, ktoré vás fascinujú,
obveselia, potešia aj rozosmejú. A po
ceste domov - a ešte dlho potom - máte
o čom premýšľať. V réžii Sone Feran-
covej, na scéne a v kostýmoch Evy
Rácovej hrajú: Anna Šišková/Dana
Košická, Eva Krížiková, Oľga Belešo-
vá, Ján Gallovič, Ivan Šándor a Filip
Tůma. Hru preložila Danica Haláková.

Dáša Šebanová

Hra Perfect Days v Divadle Aréna:

Niekedy je veľmi ťažké stať sa matkou

DIVADLO
Prešporské divadlo vstúpilo do mút-
nych vôd, zatiaľ pre činnosť tohto
súboru neoverených, a pripravilo
činohernú operu Tretia farba Evy v
réžii Ivana Blahúta, ktorý je aj auto-
rom libreta.
Málokto si trúfne vojsť do bažiny, teré-
nu, ktorý je zahmlený temnou, tmavou
vodou, najmä ak sa na okolí rozprestie-
ra hustá hmla a nič nenaznačuje, že by
mohlo vyjsť slnko, vodu rozčeriť a roz-
jasniť deň. Takým slnkom je pre čino-
hernú operu Prešporského divadla oper-
ný spevák Daniel Čapkovič, ktorý v
Tretej farbe Evy hrá postavu Záhadného
muža. Za týmto profesionálom však
nezaostávajú ani „činoherci“, ktorí sa

skvele zhostili aj speváckych partov a
ponúkajú divákovi príbeh o maliarovi,
ktorého dostihne vlastný osud.
Lepšie povedané - dobehnú ho vlastné
vášne stelesnené v ženách, múzach -
matke a dcére. Predstavenie je efektné
nielen pôsobivým vizuálnym vnemom
(scéna a kostýmy Jan Kocman), ale aj
speváckym zážitkom podporeným
dynamickými tanečnými kreáciami.
Vypovedá silný príbeh o osude člove-
ka, muža, o rodinných vzťahoch, ale aj
osobnom prežívaní tráum a neschop-
nosti zbaviť sa vlastnej zatrpknutosti. 
Pod realizáciu Tretej farby Evy, ktorá
mala v Prešporskom divadle premiéru
v decembri, sa podpísali Ivan Blahút,
Andrej Kalinka, Mirka Valentíková a

Dalibor Kristek. Na scéne sa predsta-
vujú herci Judita Hansman, Elena
Kolek-Spaskov, Zuzana Kyzeková,
Mirka Valentíková a Štefan Richtá-
rech. Prešporské divadlo v súčasnosti
pôsobí v Dome kultúry Ružinov a či-
nohernú operu Tretia farba Evy tu
môžete najbližšie vidieť 12. februára
2009 o 19.00 h. 
Čaká vás večer plný nezodpoveda-
ných otázok, ktoré herci a speváci
kladú nevtieravým, ale nástojčivým
spôsobom: tancom, spevom, pohy-
bom a len zriedkakedy slovom. A nie
sú takí dotieraví, že by vyžadovali
odpoveď. Sami dobre vedia, že pred
časom a osudom sa nikdy nedá ujsť.

Dáša Šebanová

Tretia farba Evy je vychádzajúce slnko

Nespokojná Barbara Maršalová v podaní Anny Šiškovej, vpravo Oľga Belešová. FOTO - Bobo Boška

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania
MKC, Školská 14, Bratislava

Otvárame CVIČENIE RODIČOV, 
STARÝCH RODIČOV S MALÝMI DEŤMI

pre deti vo veku od 1,5 do 4,5 roka, každý utorok a štvrtok od 9.30 do 10.15 
alebo iný čas podľa záujmu. Pohybové aktivity budú prebiehať aj na fit loptách, 

sprevádzané budú detskou hudbou, pesničkami a riekankami. 
Cena za 45 minút cvičenia 1 dospelý a 1 dieťa - 2 Eur / 60,- Sk /

ZAČÍNAME 10.  2.  2009
info na zuzana.golierova@staremesto.sk, tel. 52496848
Pokračujeme II. semester jazykových kurzov - 

angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, fínčina, švédčina, gréčtina
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SOBOTA 7. februára
�8.00 - 16.00 - Výmenné stretnutie zbera-
teľov, Medzinárodné VSZ minerálov, fosílií a
drahých kameňov, SK BNM, Vajnorská 21
� 9.00 - 16.00 - Ateliér neprofesionálnych
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 15.00 - 20.00 - Hardvér Play III, work-
shop s počítačovou technikou, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP12
�17.00 - Čaj o piatej s HS UNI,tanečné podu-
jatie pri živej hudbe, SK BNM, Vajnorská 21
�19.00 - Fašiangy s dychovkou, Borovien-
ka z Lanačára, Veľká sála Istra Centra, Hra-
dištná 43, Devínska Nová Ves

� 19.00 - Dúbravský fašiangový ples, do
tanca hrá skupina Color, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A

NEDEĽA 8. februára
� 9.00 - 16.00 - Ateliér neprofesionálnych
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 10.30 - Nedeľné matiné, Z odkazu baro-
kových majstrov, program: J. S. Bach, G. F.
Händel, A. Vivaldi, F. M. Veracini, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
�10.30 - Červená čiapočka,účinkuje muzi-
kálové divadlo Alkana, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
�10.30 - Zvieratká v ZOO - divadlo Strigy,
Reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Organový koncert pod pyramí-
dou, program: M. Dupré, L. Vierne, J. S.
Bach, F. Liszt, Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna ulica 1
� 10.30 - Hasprčko a Mrcúlik, oplatí sa
kocúrom Hasprčkovi a Mrcúlikovi schudnúť
kvôli myške?, klauniáda pre deti od 6 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Anton Korenči ml., Martin
Kaprálik: Janko a Marienka alebo čoko-
ládová chalúpka, pre deti od 4 rokov, Divad-
lo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 9. februára
� 10.00 - Hasprčko a Mrcúlik, klauniáda
pre deti od 6 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála
PKO

�18.30 - Perly a svine, Perttu Leppä, Fín., fes-
tival Nordfest, FK Nostalgia, Radlinského ulica
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Tiso, monodráma, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
�19.00 -Ja a Hollywood, Teátro Wůstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - Viliam Klimáček: Ginsberg v
Bratislave (Beat Generation 1965), Divad-
lo F7, GunaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Sitra Achra, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9
� 20.30 - Outsider Dagur Kári, Island/
Dán.,festival Nordfest, FK Nostalgia, Radlin-
ského ulica

UTOROK 10. februára
� 10.00 - Gargantua a Pantagruel, tučná
fraška o žraní, pití a o sude, pre divákov od 13
rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�11.00 a 19.00 - Zuzana Križková: Poslo-
via,anjelská komédia, derniéra, Divadlo a.ha,
Školská 14
�19.00 - Večerruských romancí, Malá sála
SF, Reduta, Palackého ulica
� 19.00 - Tiso, monodráma, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Narodeniny, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
� 20.00 - Ze dos frangos, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

STREDA 11. februára
� 10.00 a 14.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus
Insect, chrobáčiková vtipná pantomíma pre
deti od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
�14.00 - Medovníkový domček, divadelné
predstavenie, účinkujú: manželia Stražanovci,
CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Tradičný Fašiangový karneval
pre deti zo ŠD pri ZŠ MČ BNM, SK BNM,
Vajnorská 21
�18.30 - Policajti, Josef Fares, Švéd., festival
Nordfest, FK Nostalgia, Radlinského ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Viliam Klimáček: Ginsberg v
Bratislave (Beat Generation 1965), Divad-
lo F7, GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ali Band - Jazz festival Bratislava
2009, Hlava XXII., Bazová 9
�20.00 - Bulvárny večer, kino inak, Piraňa,
r. Viera Čákanyová, ČR 2007., Ja som bulvár,
r. Peter Begányi, SR 2007, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP12
� 20.30 - Po svadbe, Susanne Bier,
Dán./Švéd., festival Nordfest, FK Nostalgia,
Radlinského ulica

ŠTVRTOK 12. februára
�10.00 - J. Záborský: Na dva dni v Chu-

jave, pre divákov od 13 rokov, Divadlo Lu-
dus, Malá sála PKO
� 15.00 - Detský fašiangový karneval,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devíns-
ka Nová Ves
�17.00 - Lemkovia - vyhnaný národ,stret-
nutie a diskusia s Jerzym Starzyńským, pra-
covníkom Legnického kultúrneho centra,
Poľský inštitút, Námestie SNP27
�18.00 - Barma, filmová projekcia + disku-
sia, premietanie filmu Totálne popretie a
diskusia s barmskou aktivistkou, vstup voľný,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 18.00 - Zabudnutí Rakúšania, koncert,
Haydnov rok 2009, S. Artzt (A), klavír, O.
Müller (A), violončelo, Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.30 - Poviedky z kuchyne, B. Hamer,
Nór./Švéd., festival Nordfest, FK Nostalgia,
Radlinského ulica
� 19.00 - Polemic, koncert, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.00 - Slovenská filharmónia, koncert,
program: L. Janáček: Suita z opery Příhody
líšky Bystroušky, M. Ravel: Koncert pre kla-
vír a orchester G dur, A. Dvořák: Symfónia
č.7 d mol op. 70, Koncertná sieň SF, Reduta,
Palackého ulica
� 19.00 - Ivan Vyskočil: Cesta do Úbic,
Divadlo Ívery, CDLaV, Školská 14
�19.00 - Natěrač, hrajú: hrajú: P. Zedníček,
J. Paulová, Z. Mixová, maliar izieb Walter je
prinútený súhrou udalostí zahrať rolu manže-
la klientky, DK Dúbravka, Saratovská 2/A

�19.00 - I. Blahút, A. Kalinka, M. Valentí-
ková, D. Kristek: Tretia farba Evy,činoher-
ná opera, účinkuje: Prešporské divadlo, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 20.00 - Umri, skap a zdochni..., Divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
�20.00 - Richie Kotzen (USA), koncert jed-
ného z najuznávanejších rockových gitaristov,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.30 - Kurz negatívneho myslenia B.
Breien, Nór., festival Nordfest, FK Nostalgia,
Radlinského ulica

PIATOK 13. februára
� 18.00 - Animované debuty 21. storočia,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
�18.30 - Blikajúce svetlá,Anders T. Jensen,
Dán./Švéd., festival Nordfest, FK Nostalgia,
Radlinského ulica

� 19.00 - Samuel Beckett: Koniec hry,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia, koncert,
program: L. Janáček: Suita z opery Příhody
líšky Bystroušky, M. Ravel: Koncert pre kla-
vír a orchester G dur, A. Dvořák: Symfónia
č.7 d mol op. 70, Koncertná sieň SF, Reduta,
Palackého ulica
�19.00 - Ples priateľov džuda, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Viliam Klimáček: Historky z
fastfoodu, Divadlo F7, GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
�20.00 -Mladá krv v poľskej animácii, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
�20.00 - Music Club, Pouličný rap, Rišo zo
Žužulety, Muki, Král roman III., Zvuk z plat-
ní bude šíriť Mixmajster - David zo Senca,
Foolk - naživo Radio FM, Nevieme, Džukel
a Doktor, Kris a Vrana, Barbas, špeciálni hos-
tia: 6. Zmysel, Štefan Bugala, ďalej z platní:
Muki, Zugo, DK Lúky, Vigľašská 1 
�20.30 - Svetlá v súmraku Aki Kaurismä-
ki, Fín., festival Nordfest, FK Nostalgia, Rad-
linského ulica

VÝSTAVY
�Fragmenty tichosti - Jarmila Sabo ( Vojvo-
dina ), SK BNM, Vajnorská 21, potrvá do 14.
februára
�Michal Fric: Karikulum Varte, Galéria
Space, Františkánske námestie 7, potrvá do
28. februára
� Výstava patchworku venovaná absol-
ventkám kurzov v Patchworkparty v rokoch
2006 až 2008, Patchworkparty, Business Cen-
ter 1, Plynárenská 1, potrvá do 20. februára
�Nemecko v zrkadle slovenských knižníc,
reprezentačná výstava o nemeckom odkaze
tradícií vo fondoch slovenských knižníc, ver-
nisáž: 10. februára o 17.00 h, Výstavná sála
UK, Michalská 1, potrvá do 27. februára
� Petra Štefanková: Výstava Pink Freud
Anyone?, výstava dvoj a trojrozmerných
obrazov bratislavčanky žijúcej v Londýne,
foyer SND, Pribinova ul., potrvá do 30. júna
�Plošné miery,Klub umelcov, Dostojevské-
ho rad 2 
�Nonkonformisti, Druhá ruská avantgarda,
Slovenská národná galéria, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do 22.
februára 2009
�Richard Aradský a Tomáš Žemla: Inva-
rianty, Galéria Byzant, Zichyho palác, Ven-
túrska 9, potrvá do 13. februára
� Svetozár Ilavský, Galéria moderného
umenia - Danubiana, Čunovo, potrvá do 8.
marca 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
12. februára 2009

NoveeE
Prichádza jedinečný Mercedes-Benz triedy E

Predstavujeme vám prevratný model Mercedes-Benz triedy E, ktorý opäť nanovo definuje
bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort ako nikto pred ním. Jeho inteligentné systémy vždy
dokonale pracujú, aby ste si vy mohli v pokoji užívať najlepšiu jazdu vášho života.

Nový Mercedes-Benz triedy E je skutočne prestížny:
– výnimočný dizajn
– unikátny systém Attention Assist pre udržanie pozornosti vodiča
– Lane Keeping Assist pre automatické udržanie auta v jazdnom pruhu
– vyše 70 ďalších inteligentných senzorov a asistentov
– 6 rokov/do 160 000 km servis v cene vozidla
– predĺžená záruka MBSK**

CO
2
 – Emisie – kombinovaná (g/km): 139 – 261. Kombinovaná spotreba (l/100 km): 5,3 – 11,2.

* 1 236 822,93 Sk s DPH. Konverzný kurz 1 Euro/30,1260 Sk.
** Možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok za výhodných podmienok.

Už od 41 055 Eur s DPH*

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4444, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska cesta 7, Tel.: 02-4929 4 399, E-mail: lamac@motor-car.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk
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