
O tom, ako chce štátna polícia kon-
trolovať a postihovať vodičov par-
kujúcich na chodníku na základe
nového zákona, ale aj o novej
rýchlosti v obciach sme sa pozhová-
rali s riaditeľom Krajského doprav-
ného inšpektorátu v Bratislave
Petrom VITTEKOM.
- Kontrolu parkovania na chodníkoch
sme robili aj pred prijatím nového
zákona. Myslím si, že mestské časti,
ale ani magistrát sa nebudú môcť
vyhnúť zodpovednosti za kontrolu
takého parkovania. Aj oni môžu
odstrániť prekážku v cestnej premáv-
ke, za ktorú považujem vozidlo stojace
na chodníku tak, že obmedzuje chod-
cov. Kontrole sa však nevyhýbame ani
my a robíme to spolu s parkovacou
službou. Máme vlastné blokovacie
zariadenia a nebránime sa ani odťaho-
vaniu vozidiel.

Ako bude v praxi vyzerať kontrola
dodržiavania 1,5 metra pre chodca?
- Samozrejme, že nebudeme chodiť s
metrom v ruke. Tých 150 centimetrov je
akousi psychologickou hranicou - aby
na chodníku skutočne zostalo miesto aj
pre kočík a ľudia nemuseli ísť na cestu.
Treba si však uvedomiť, že zákon nerie-
ši situáciu s nedostatkom parkovacích
miest a nevyrieši to žiadna polícia. Ne-
pripravujeme žiadne masové kontroly
na chodníkoch, pretože zákon nedal
čarovný prútik. Tu je priestor aj pre
mestskú políciu.
Ako reaguje polícia na zníženie
zákonnej rýchlosti v mestách a
obciach?
- Myslím si, že nie je teraz účelom, aby
sme vybehli do ulíc a kontrolovali ob-

medzenie rýchlosti. Samozrejme, tam,
kde je to potrebné, tak áno, ale hromad-
ný jav to nebude pretože problémov
bude viac.
Rátate niekde aj s prehodnotením
päťdesiatky na vyššiu rýchlosť?
- V prvom rade chceme prehodnotiť, či
zákonom stanovená rýchlosť je všade
opodstatnená. Rovnako ide aj o rý-
chlosti 20, 30, 40. Niekde je však aj tá
päťdesiatka veľa. Navyše si myslím, že
zóny so štyridsiatkou stratili opodstatne-
nie. Navrhneme ich zrušenie tak, aby
tam platila päťdesiatka. Na druhej stra-
ne, už dnes sú v rámci mesta povolené
aj vyššie rýchlosti. Napríklad na petržal-
skom obchvate, na Panónskej, je osem-
desiatka. Vyššiu rýchlosť navrhujeme aj
na uliciach Dolnozemská či Einsteino-
va. Úsekov ciest a výpadoviek vhod-
ných na zvýšenie rýchlosti je ale viac.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Cenu primátora
BRATISLAVA
Na magistráte začali pripravovať už
6. ročník obľúbených dní otvorených
dverí samosprávy hlavného mesta
„Bratislava pre všetkých“. V tomto
roku sa uskutoční počas víkendu 25. a
26. apríla 2009. Predchádzať mu
bude už tradične galavečer v Prima-
ciálnom paláci, počas ktorého vyhlá-
sia laureátov prestížnej Ceny primá-
tora Bratislavy na rok 2009.
Túto cenu, ktorú symbolicky stelesňuje
bronzová soška Rytiera Rolanda,
ochrancu mestských práv a výsad, odo-
vzdávajú úradujúci primátori Bratislavy
už od roku 1992. „Z hľadiska svojej
kontinuity je to celkom určite jedno z
najvýznamnejších ocenení v novodobej
histórii nielen Bratislavy, ale celého Slo-
venska,“ domnieva sa primátor Andrej
Ďurkovský. Ten na tradíciu založenú
svojimi predchodcami nielen nadviazal,
ale pred tromi rokmi po prvýkrát otvoril
možnosť nominovať na cenu pre všet-
kých obyvateľov Bratislavy. Predtým
totiž laureátov ceny primátora vyberala
a navrhovala len úzka skupina ľudí v
rámci kancelárie primátora.
„Vďaka tomu sme v posledných rokoch
dostali tipy od spoluobčanov na skvelé
životné príbehy Bratislavčanov, ktorí si
zaslúžili byť odmenení touto cenou.
Rovnako sa na odporúčania spoliehame
aj v tomto roku, aj keď musím upozor-
niť, že cenu zvykneme udeliť len 4-5
laureátom,“ pripomína primátor.
Cena primátora Bratislavy nie je súťaž,
v ktorej sú víťazi a porazení. Návrhy od
občanov, ktoré magistrát prijíma až do
3. apríla písomne poštou na svojej adre-
se, sa však musia týkať osobností, ktoré
sa v Bratislave buď narodili, alebo žili a
pracovali v našom meste väčšinu svojho
života. Môžu to byť spoločensky známe
osobnosti, ale aj celkom neznámi žijúci
občania, ktorí však vo svojej profesii
výrazným spôsobom pomohli Bratisla-
ve a jej obyvateľom, alebo na meste
zanechali svoju pozitívnu nezmazateľnú
stopu.
„Naozaj nehľadáme len celoslovensky,
či dokonca medzinárodne známe tváre.
Pre mesto môže byť veľakrát oveľa
dôležitejšia napríklad príkladná celoži-
votná poctivá práca v povolaniach,
ktoré nezapĺňajú každý deň stránky
novín,“ vysvetľuje Milan Vajda, vedúci
oddelenia marketingu na bratislavskom
magistráte. Aj preto sú z minulosti
známe príbehy laureátov, medzi ktorý-
mi nájdeme lekára, matrikárku, knihov-
níka, smetiara, hasiča, policajta, ošetro-
vateľa zvierat, učiteľku, vinohradníka a
zástupcov mnohých ďalších profesií,
bez ktorých by sa v meste, akým je Bra-
tislava, nedalo žiť. (hov)
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STARÉ MESTO
Obyvatelia Starého Mesta a jeho
návštevníci prežili v piatok 6.
februára 2009 dramatické ráno. V
rozvodnej skrini reštaurácie Peoples
vypukol po 9.00 hodine požiar.
Hustý dym zahalil nielen časť Gor-
kého ulice, ale aj Hviezdoslavovo
námestie, najmä pred starou budo-
vou Slovenského národného divadla.
Pred reštauráciu okamžite prišli
požiarne autá a hoci veliteľ zásahu
nadporučík Pavol Tulák uviedol, že
zásah bol bez problémov, mnohí
náhodní diváci si všimli, že prichá-
dzajúcim hasičom bránili počas prí-
jazdu dve autá stojace na pravej,

nesprávnej strane cesty, kde je zákaz
parkovania. 
„Požiar zrejme vznikol od skratu. Hro-
zilo, že sa prenesie aj na vyššie poscho-
dia, ale včasný zákrok tomu zabránil.
Presné príčiny sa budú ešte zisťovať.
Všetky okolité byty boli evakuované,
nikto nebol zranený, požiar sme zlikvi-
dovali pomocou ručných hasiacich prí-
strojov,“ uviedol veliteľ zásahu P.
Tulák. Hasiči navyše zabránili aj výbu-
chu plynu, ktorý mohol hroziť z prí-
padného požiaru v blízkostí kanálu,
kde bol jeho potrubie.
Na mieste zasahovalo pätnásť ľudí a
štyri hasičské autá. Škody zatiaľ nie sú
známe.

Piatkový požiar zrejme spôsobil aj
výpadky v elektrickej sieti. Okolie
Gorkého ulice a okolia bolo napríklad
dlhší čas bez verejného osvetlenia,
svetlá dokonca nesvietili ani na druhý
deň.
Hovorca Západoslovenskej energetiky
Ján Orlovský: „Pravdepodobne ako
následok požiaru nefungovalo 28
hodín v okolí Gorkého ulice verejné
osvetlenie a výpadok mali aj semafory
na križovatke. Úplný výpadok elektri-
ky bol aj na Mostovej ulici 4 a na Gor-
kého 1. Nemôžeme však jednoznačne
potvrdiť, že porucha vznikla len ako
následok požiaru, alebo či nebola spô-
sobená niečím iným.“ (mm)

Na Gorkého ulici hrozil aj výbuch plynu
Hasiči prišli na miesto požiaru okamžite a zabránili tak väčšej katastrofe. FOTO - Slavo Polanský 

Vyššiu rýchlosť povolia na výpadovkách

Staré Mesto

a BPS Park

smerujú

k novej dohode
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta sa za-
čiatkom tohto týždňa dohodla s pre-
vádzkovateľom regulovaného parko-
vania v zóne s dopravným obmedze-
ním - spoločnosťou BPS Park, a.s., na
cene Rezidentskej parkovacej karty
pre obyvateľov s trvalým pobytom v
zóne. 
Ročný paušál bude 50 eur (vrátane
DPH) na jedno auto pre domácnosť, na
druhé auto v domácnosti si budú môcť
Staromešťania kúpiť parkovaciu kartu
so zľavou 50 percent z komerčnej ceny
590 eur, t.j. 295 eur.
Od utorka 10. februára 2009 je BPS
Park, a.s., pripravená vydávať Rezi-
dentské parkovacie karty. Potvrdenie o
nároku na vydanie karty vydáva miest-
ny úrad Bratislava - Staré Mesto. Žiada-
teľ musí preukázať trvalé bydlisko v
zóne, vzťah k motorovému vozidlu a
držiteľstvo vodičského oprávnenia.
Samospráva Starého Mesta nemá zá-
konnú možnosť ovplyvniť výšku cien
za parkovanie v zóne s dopravným ob-
medzením, teda ani výšku Rezidentskej
parkovacej karty. Určovať ceny ne-
umožňuje samospráve zákon, ani ná-
jomná zmluva s BPS Park, a.s., dohod-
nutú výšku 50 eur preto samospráva
vníma zo strany BPS Park ako prejav
dobrej vôle k riešeniu sporov, ktoré
vznikli medzi oboma stranami.
Dohoda o vydaní Rezidentských parko-
vacích kariet má byť prvým krokom k
novej dohode medzi samosprávou Sta-
rého Mesta a BPS Park, a.s., (predtým
BPS, s.r.o.). Oznámil to v pondelok sta-
rosta Starého Mesta Andrej Petrek s
tým, že obe strany deklarovali vôľu
dohodnúť sa a vyhnúť sa tak riešeniu
sporu súdnou cestou. Starosta do konca
týždňa predloží prevádzkovateľovi re-
gulovaného parkovania návrh dodatku k
dvadsaťročnej nájomnej zmluve, ktorú
uzavrel ešte bývalý starosta Peter Čier-
nik (KDH).
Samospráva Starého Mesta okrem iné-
ho trvá na odstránení parkovacích kolov
na prenajatých parkovacích miestach,
na obmedzení vyhradeného parkovania
iba v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h a
následnú redukciu vyhradených parko-
vacích miest. Návrh harmonogramu
redukcie vyhradených parkovacích
miest má samospráve predložiť pre-
vádzkovateľ.
BPS Park, a.s., deklarovala záujem do-
hodnúť sa s mestskou časťou na novom
usporiadaní vzťahov a prispieť tak k rie-
šeniu problémov statickej dopravy na
území Starého Mesta. Dohodu a dote-
rajšie kroky starostu mestskej časti v
pondelok podporila dopravná komisia
miestneho zastupiteľstva. (pol)



BRATISLAVA
Zdá sa, že sankcionovanie vodičov,
ktorí zaparkujú na mieste vyhrade-
nom pre telesne postihnutého, je pro-
blém. Najmä v podzemných parko-
vacích garážach sa neraz stáva, že
vyhradené miesta sú obsadené a
vozičkár má jednoducho smolu.
Nahnevaný čitateľ sa nám posťažoval,
že v jednej parkovacej garáži v meste
bolo takéto vyhradené miesto obsadené
autom, ktoré na to nemalo oprávnenie.
Keď volal na tiesňovú linku mestskej
polície, dozvedel sa, že mestská polícia
nemá oprávnenie zasahovať na súkrom-
ných priestranstvách. Službukonajúci
operačný dôstojník na linke štátnej polí-
cie 158 mu povedal, že zasiahnuť v
takomto prípade je problematické, ale
že pošle hliadku, aby situáciu preverila a
zistila, či môže zasiahnuť.
Podľa riaditeľa dopravného inšpekto-
rátu KR PZ v Bratislave Petra Vitteka
je pravdou, že v tomto prípade ide o
súkromný pozemok, ale ten je verejne
prístupný a ide o účelové komuniká-
cie. „U každého, kto parkuje na
takom mieste bez toho, že by bolo
preňho vyhradené, je dôvod na
odtiahnutie vozidla,“ uviedol. 
Tvrdí, že polícia vozidlá aj odťahuje, no
nemôže sa tomu venovať stále - tieto
priestupky vraj postihuje sporadicky. V
garážach je odťahovanie podľa neho

problém. Musí sa tam na vodiča počkať,
riešiť ho blokovou pokutou, prípadne
oznámením na dopravný inšpektorát.
Mestská polícia podľa Petra Plevu rieši
neoprávnené státie na miestach pre te-
lesne postihnutých iba na komuniká-
ciách, ktoré sú v správe mesta alebo
mestských častí. 
Jednou zo spoločností, ktorá prevádzku-
je v meste garážové podzemné parkova-
nie, je aj Vinci Park. Jej zástupca Mário
Grega tvrdí, že prevádzkovateľ to riešiť
nemôže a polícia nechce. Na otázku,
prečo to nechce riešiť polícia, uviedol,
že sa vyhovára, že ide o súkromný poze-

mok. Spoločnosť, ktorú zastupuje, sa už
stretla s podobnými problémami a sťaž-
nosťami. Priznal, že každý prevádzko-
vateľ parkovacích garáží je povinný
zabezpečiť určený počet vyhradených
parkovacích miest pre telesne postihnu-
tých.
Náš čitateľ sa domnieva, že okrem polí-
cie je aj v záujme prevádzkovateľa par-
kovacej garáže postarať sa o to, na čo
má zákazník nárok a za čo si aj zaplatí.
Ide totiž o porušenie pravidiel a zákona,
za ktoré je jedna z najvyšších pokút - až
331,94 eura. (rob)

FOTO - Oto Limpus 

STARÉ MESTO
Z kopulovitej strechy zrejme ojedi-
nelého stavebného objektu v pivova-
re Stein mizne vzácna medená kryti-
na. Obyvatelia z okolitých domov nás
upozornili, že časti zelenej strechy
akoby niekto odlamoval. 
Krásny kopulovitý objekt ničia pravde-
podobne zlodeji a zelený medený plech
mizne z dolných okrajov strechy. Hoci
je zrejmé, že nie sám od seba, polícia
nám hlásenie o krádeži zatiaľ nepotvr-
dila. Meď je vzácny kov a výkupcovia
za plechy núkajú 1,60 € (za kilogram).
Stein, ktorý je v súkromných rukách,
stráži súkromná bezpečnostná služba.
Vzhľadom na to, že objekt s kopulovi-
tou strechou by mohol byť vzácnou
industriálnou pamiatkou, obrátili sme
sa na Krajský pamiatkový úrad v Brati-
slave (KPÚ). Informovali nás, že objekt
s kupolou, ale aj celý areál pivovaru
Stein, je súčasťou Pamiatkovej zóny
Bratislava - centrálna mestská oblasť.
Samotný pivovar Stein ani objekt s
kupolou nie sú vyhlásené za národné
kultúrne pamiatky. 
Od roku 2007 robí Pamiatkový úrad SR
celoslovenskú inventarizáciu indu-
striálnych pamiatok. Objekty, ktoré
zatiaľ nie sú vyhlásené za národné kul-
túrne pamiatky, pamiatkari posudzujú.
Nie je vylúčené, že vzniknú nové
návrhy na vyhlásenie technických a
industriálnych stavieb za národné kul-

túrne pamiatky, čo sa týka aj pivovaru
Stein.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
ďalej uviedol, že v tomto roku má mať
k dispozícii podrobné vyhodnotenie
pamiatkových hodnôt areálu pivovaru
Stien a jeho jednotlivých objektov. Má
slúžiť ako odborný podklad pre pripra-
vovanú urbanistickú štúdiu areálu pivo-
varu Stein. KPÚ posudzoval návrh
zadania urbanistickej štúdie, ktorý
predpokladal plošnú asanáciu, s výnim-
kou objektu s kupolou, a toto riešenie
KPÚ vyhodnotil ako neprípustné. Mi-
nisterstvo kultúry v súčasnosti neevidu-
je návrh na vyhlásenie areálu alebo

objektov v pivovare za národnú kultúr-
nu pamiatku.
Vlastník, Orco Properties Group, podľa
verejne známych informácií uvažuje, že
by časť pivovaru zachovala, no väčšina
objektov bude nových. Komplex budov
má mať 9 poschodí s výškovou 33-
poschodovou dominantou. Investor
chce začať stavať v roku 2010, potrebu-
je však zmenu územného plánu. Hlavné
mesto žiada redukciu výškových
budov, diskusiu s pamiatkarmi i verej-
nosťou. Isté je zatiaľ iba to, že objekt
bývalého pivovaru bude ešte mnoho
mesiacov pustnúť. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2009

Štát finančne 

neprispeje na

obnovu mosta
STARÉ MESTO
Osud rekonštrukcie Starého mosta
je neistý. Okrem ochrany, ktorú
požíva v súvislosti s konaním o
vyhlásení za kultúrnu pamiatku,
nezodpovedá ani medzinárodným
bezpečnostným kritériám na plavbu
na rieke Dunaj.
V prípade jeho rekonštrukcie - v rozsa-
hu, ktorý by mostu priniesol požadova-
né medzinárodné parametre bezpečnej
plavby - by musel na jeho opravu pri-
spieť aj štát. V tomto prípade už ide
totiž o štátny záujem, ktorý nie je len
záležitosťou samosprávy.
Zdá sa však, že štát nemá peniaze na
takto nastavenú rekonštrukciu. Podľa
vyjadrenia z ministerstva životného
prostredia má tento rezort na roky 2009
až 2011 plánované výdavky, ktoré
potrebuje na zabezpečenie plnenia úloh
v súvislosti s Programovým vyhláse-
ním vlády SR. 
„Stanovený rozpočet nám v súčasnosti
nepostačuje na financovanie viacerých
výdavkov ministerstva, a teda ani
požiadaviek vyplývajúcich nad ich
rámec, čo sa týka aj Starého mosta v
Bratislave,“ uvádza sa v stanovisku
ministerstva životného prostredia. 
Ďalší zainteresovaný rezort - minis-
terstvo dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií oceňuje, že mesto Bratislava chce
pri rekonštrukcii Starého mosta re-
špektovať záväzky vyplývajúce Slo-
venskej republike z Európskej doho-
dy o hlavných vnútrozemských vod-
ných cestách medzinárodného význa-
mu (AGN) a tiež z jej členstva v
Dunajskej komisii. 
„Z hľadiska priorít týchto záväzkov je
prvoradé dodržať podjazdnú výšku
pod mostnou konštrukciou, čo je vážna
prekážka pre plavbu, ako aj otázka
dodržania šírky plavebnej dráhy medzi
piliermi poprúdnej a protiprúdnej plav-
by. Riešenie rekonštrukcie mosta s
variantom dvoch pilierov by z hľadiska
nautického znamenalo prínos,“ uvádza
ministerstvo dopravy. 
K riešeniu finančnej otázky odkazuje
na ministerstvo životného prostredia,
ktoré je kompetentným orgánom pre
výstavbu a údržbu vodných ciest.
„Odstránenie strategických prekážok,
medzi ktoré patrí aj Starý most v plav-
be na slovenskom úseku Dunaja, by
malo byť medzi prioritami správcu
vodného toku a mal by mať na to
vyčlenené prostriedky,“ konštatuje
ministerstvo dopravy. Dodáva, že
zaslalo žiadosť do Bruselu o pridelenie
finančných prostriedkov z TEN-T na
prípravu projektovej dokumentácie k
prestavbe Starého mosta na zlepšenie
podmienok plavby. (rob)

Zo strechy bývalého pivovaru Stein

stále mizne vzácna medená krytina

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

Starý most nie

je jediná čierna

diera na Dunaji
BRATISLAVA
Oceňujem, že Bratislavské noviny
sledujú problematiku Starého mosta
a opakovane uverejňujú rôzne vyja-
drenia k nej, či už z hľadiska dopra-
vy po ňom a po Dunaji, alebo z
pohľadu ochrany kultúrneho dedič-
stva.
V čísle 3/2009 ste uverejnili vyjadrenia
námestníka odštepného závodu Brati-
slava Slovenského vodohospodárskeho
podniku Petra Minárika. Podstatou jeho
vyjadrení je presvedčenie, že Starý
most v súčasnom stave treba zmeniť.
Najlepšie prestavbou, ktorá zabezpečí
možnosť plavby pre veľké riečne lode.
Pán Minárik vo svojich vyjadreniach
neberie ohľad na známe fakty. Na
manipuláciu s verejnou mienkou, žiaľ,
neváha použiť ani nepravdy, ktoré
zabalil do rúška prirovnaní.
Starý most označil za jedinú „čiernu
dieru“ na Dunaji. Z predchádzajúcich
vyjadrení je zrejmé, že sa to týka šírky
a výšky plavebnej dráhy. Publikácie pri
Starom moste uvádzajú - šírka 67 a
výška 7,59 m. Pod i nad Bratislavou sú
mosty, pri ktorých sa publikujú údaje -
šírka od 12 m a výška už od 4,40 m. Ak
Starý most je „čiernou dierou“, tak nie
jedinou, lebo iné mosty sú ešte „černej-
šími“. Napr. Margitin most s výškou od
5,58 m a šírkou 60 m, Elizabetin most
s výškou od 7,42 m, Szecsényiho most
s výškou od 7,36 m a Južný most so
šírkou 60 m, ktoré sú na území jedného
mesta a sú od seba vzdialené 5,5 km.  
Piliere môžu zostať v pôvodnej výške.
Súčasnú mostovku môže nahradiť
nová v rovnakej nivelete. Nové mate-
riály umožňujú verziu, ktorá zlepší i
gabarit. Navyše sme presvedčení, že by
bolo oveľa rozumnejšie v čase ľado-
chodov a povodní plavbu prerušiť
alebo zakázať, ako riskovať, že nejaký
hazardér tak či tak narazí do piliera.
Zostáva otázka o nevyhnutnosti pre-
stavby mosta. Slová o nutnosti nad-
stavby pilierov pripomínajú sen o
plnom mešci a skutočnosť s prázdnou
pokladnicou.  
Starý most nie je jediným, ktorý bráni
veľkým lodiam v jazde po „diaľnici“
menom Dunaj. „Kamiónom“ bránia
mosty v Rumunsku, Maďarsku, na
Slovensku i v Rakúsku. Niet informá-
cií, že by sa pripravovali ich koordino-
vané prestavby v réžii Dunajskej komi-
sie. Ani za všetky peniaze zo štruktu-
rálnych fondov pre vodný paneurópsky
koridor VII by to asi nedokázala.
Niektoré mosty totiž požívajú priro-
dzenú ochranu, ktorá nežiada verdikty
ministerstiev. Boli by sme veľmi radi,
keby sa aj Starý most - vzhľadom na
jeho pohnutú históriu a hodnotu, ktorú
predstavuje pre viaceré generácie Bra-
tislavčanov - zaradil medzi mosty tých
kultúrnych krajín, ktorých obyvatelia
nerúcajú a neničia, ale vážia si a ochra-
ňujú pamiatky, tradičnú architektúru a
hodnoty s nimi spojené.

Vladimír Dulla, 
iniciatíva Bratislava otvorene

ochutnajte taliansky jahodový sekt 
Fragolino nielen na Valentína

a denne čerstvé domáce zákusky

Vodičov protiprávne stojacich na mieste

pre vozičkárov pokutujú iba sporadicky 



Verejnosť by

chcela dobovú 

architektúru
STARÉ MESTO
Workshop na tému nového riešenia
zóny Staromestskej ulice, ktorý pri-
niesol množstvo architektonických
návrhov, poukázal aj na potrebu
vypracovania urbanistickej štúdie,
ktorá by predchádzala územnému
plánu zóny.
Návrhy, ale aj názory v odbornej i laic-
kej diskusii priniesli napríklad pozna-
nie, že napriek rešpektovaniu funkcie
terajšej dopravnej trasy na Staromest-
skej, nové riešenia nábrežia a predmos-
tia mosta SNP, doriešenie križovatky
na Hodžovom námestí, prípadne rieše-
nie Kollárovho námestia, má dopad na
širšie územie mesta. Verejnosť jednoz-
načne žiada, aby sa priestor medzi
Dómom sv. Martina a mostom nad
Kapucínskou riešil ako nový verejný
priestor s minimálnou možnou zástav-
bou na strane Židovskej ulice. Zacho-
vané by mali byť priehľady na hradby
v celej výške a s vytvorením nového
námestia pred budovou VŠMU.
Automobilová doprava v tejto lokalite
by mala byť zapustená pod terajšiu
úroveň v úseku od Nového mosta až po
Hodžovo námestie, najlepšie až po
Námestie Slobody. Pokiaľ ide o novú
zástavbu, návrhy priniesli veľmi roz-
dielne riešenia. Od zástavby celého
priestoru cez čiastočnú, až po diferen-
cované zastavanie jednotlivých častí
ulice. Ako najlepšie riešenie bola hod-
notená nová zástavba vytvárajúca
druhú stranu Židovskej ulice, s pone-
chaním maxima voľného priestoru
pred hradbami. Ďalej, relatívne kom-
paktná zástavba v priestore medzi Naj-
vyšším súdom a Konventnou a dorie-
šenie zástavby v priestore mosta Kapu-
cínskej ulice.
„Žiadny z návrhov sa však neoriento-
val na repliky historickej architektúry,
čo považujem za prirodzené, hoci časť
laickej verejnosti nostalgicky túži po
takejto architektúre,“ uvádza hlavný
architekt mesta Štefan Šlachta. 
Hlavný architekt Bratislavy v tejto
súvislosti odporučil, aby bola vymeno-
vaná komisie odborníkov z architek-
tov, urbanistov, dopravných inžinierov,
pamiatkarov a zástupcov mesta, ktorá
by rozhodla o ďalšom smerovaní tohto
citlivého mestského priestoru. (rob)
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MHD pribudlo 

dvadsaťpäť

nových vozidiel 
BRATISLAVA
V uplynulých dňoch uviedol
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
do služieb mestskej hromadnej
dopravy dvadsaťpäť nových vozi-
diel. Vozový park obohatili aj tri
červené električky.
V červenej farbe, ktorá má byť
poznávacím znakom MHD v Brati-
slave, sa zaradilo do premávky dvad-
sať nových autobusov. Z nich päť je
nízkopodlažných značky TEDOM,
ktoré posilnia linku 32. Ostatných
pätnásť sú kategórie MIDI od českej
spoločnosti SOR Libchavy. Dve biele
vozidlá sú minibusy Iveco.
Mestský rozpočet ráta v tomto roku na
nákup a obnovu vozového parku s viac
ako 33 miliónmi eur. Mesto chce do
roku 2010 investovať do dopravných
stavieb a obnovy komunikácií takmer
117 miliónov eur. 
V tomto roku rátal bratislavský
dopravný podnik aj s rozbehnutím veľ-
kej dodávky 240 kusov veľkokapacit-
ných kĺbových autobusov. Všetko však
závisí od toho, kedy bude známy prá-
voplatný výherca medzinárodnej súťa-
že. Až potom sa rozhodne, kedy príde
prvá flotila veľkých autobusov. (rob)

BRATISLAVA
Nový zákon o premávke na pozem-
ných komunikáciách priniesol od 1.
februára 2009 niekoľko zmien.
Medzi ne patrí aj povinnosť vodičov
parkujúcich na chodníku dodržať
jedenapolmetrový priestor na pohyb
chodcov. 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Mest-
ská časť urobila v januári kontrolu stavu
a počtu vyhradených parkovísk a vyty-
povala počet miest s možným parkova-
ním. Podľa informácií z miestneho
úradu, na najkritickejších miestach
vybudovala samospráva ešte v roku
2008 parkoviská. Konkrétne na sídlisku
Dolné hony - Latorickej ulici pribudlo
40 parkovacích miest, na Korytnickej
23 miest a na Podzáhradnej 10. „Plán
budovania parkovísk na sídlisku Medzi
jarkami stroskotáva na odpore obyvate-
ľov, ktorí si neželajú vytváranie ďalších
parkovísk na úkor zelene alebo inej plo-
chy,“ uvádza miestny úrad. „Mestská
časť sa však naďalej bude snažiť vytvá-
rať dostatočný počet parkovacích miest
pre osobné motorové vozidlá, najmä v
lokalitách sídlisk,“ informuje podunaj-
skobiskupský úrad. 
RUŽINOV: Samospráva pôjde cestou
prehodnocovania lokalít, v ktorých by
mohli byť chodníky vyčlenené na par-
kovanie. Tvrdí však, „ak sa má dodržia-
vať litera zákona, v niektorých častiach
Ružinova by sa nemohlo na chodníkoch
parkovať vôbec, pretože samotný chod-
ník nemá 150 cm.“ Ružinovský úrad
tvrdí, že sa snaží o presadzovanie systé-

mu budovania parkových domov. „Rea-
lizácia jedného takého sa črtá vo vnútro-
bloku na Astrovej na bývalom asfalto-
vom basketbalovom ihrisku, ktoré dnes
už mladí nevyužívajú. Je to po dohode s
obyvateľmi vnútrobloku,“ uvádza ruži-
novský úrad. 
NOVÉ MESTO: Jednou z možností
naplnenia litery nového zákona v pod-
mienkach Nového Mesta je podľa
miestneho úradu zjednosmerňovanie
ulíc. Nešlo by o novinku - niektoré
ulice sú totiž jednosmerné už dávnej-
šie. Napríklad Česká ulica, Budyšín-
ska, okolie Pluhovej ulice, Ľudové
námestie, ul. Odbojárov, Mierová ko-
lónia či Guothova ulica na Kramároch.
Miestna samospráva uvažuje o zjed-
nosmernení ulíc v okolí Vajnorskej
ulice - Osadnej a Kukučínovej. V po-
sledných rokoch sa parkovanie podľa
nej riešilo i tzv. kosením obrubníkov
pri komunikáciách. Išlo o Kraskovu,
Škultétyho a ul. Odbojárov a rovnaká
úprava sa pripravuje na Robotníckej ul.
„Na novomestskom miestnom úrade sa
uvažuje aj o zavedení parkovania na
jednej strane ulíc, čo by si vyžadovalo
príslušné dopravné značenie. Pre
budúcnosť odborníci na dopravu vidia
riešenie vo výstavbe hromadných gará-
ží,“ uvádza úrad.
PETRŽALKA: Podľa samosprávy v
novom zákone vznikla podľa nej od 1.
februára možnosť regulovania státia,
resp. čiastočného státia na vozovke a
chodníku dopravným značením. Inšta-
láciu vodorovného i zvislého značenia

považuje za dlhodobý cieľ, ktorý môže
trvať dva až tri roky. Náklady ráta v
desiatkach tisíc eur z verejného rozpoč-
tu. Uvádza, že cena za vyznačenie jed-
ného vyhradeného parkovacieho miesta
je dnes asi 165 €. Nové dopravné zna-
čenie preto Petržalka spája s progra-
mom statickej dopravy, ktorý počíta so
zjednosmerňovaním ulíc. Petržalka
chce robiť v týchto dňoch v spolupráci
s mestskou políciou preventívne kon-
troly dodržiavania povinnej jedenapol-
metrovej voľnej plochy na chodníku.
„Prísne bude postihovať tých vodičom,
ktorí arogantne parkujú na celej šírke
chodníka. Mestská časť má zmluvu s
odťahovou službou dopravného podni-
ku o vykonávaní nepretržitého 24-hodi-
nového odťahovania na základe roz-
hodnutia polície,“ uvádza miestny úrad
v Petržalke.
STARÉ MESTO: Pre samosprávu je
na chodníkoch prvoradý chodec. V prí-
pade, že chodník nedosahuje šírku jeden
a pol metra, parkovanie na ňom nebude
tolerovať. Na druhej strane uvažuje nad
ďalším zjednosmerňovaním niektorých
ulíc. Tam, kde sú chodníky na oboch
stranách komunikácie a kde to bude
možné, vytvorí z jedného chodníka par-
kovacie miesta. Chodník na druhej stra-
ne musí byť potom priechodný výlučne
pre peších. Staromestská samospráva
chce vypísať verejné obstarávanie na
projekty, ktoré by priniesli vhodné ulič-
né riešenia pre chodcov i parkovanie
vozidiel. Zákon chce naplniť do polovi-
ce roka 2012. (rob)

Nový cestný zákon môže spôsobiť,

že sa z chodníkov stanú parkoviská
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Značky s osemdesiatkou už zmizli
ZÁHORKÁ BYSTRICA
Dopravné značky povoľujúce osem-
desiatkilometrovú rýchlosť medzi
mestskými časťami Lamačom a
Záhorskou Bystricou zmizli. Mesto
ich osadilo pred niekoľkými týždňa-
mi, po dlhom období neistoty medzi
vodičmi, ktorí vlastne ani netušili,
akou rýchlosťou môžu na uvedenom
úseku jazdiť. Problém sa však ani
tým nevyriešil.
Časť cesty medzi Krematóriom a
Záhorskou Bystricou je už roky bez-
problémový a vodiči tam jazdili deväť-
desiatkou, pretože jednotlivé mestské
časti oddeľovala tabuľa oznamujúca

začiatok a koniec obce. Pred niekoľký-
mi mesiacmi ale tabule označujúce
hranicu obce zmizli a z dopravného
hľadiska sa vodiči museli začať sprá-
vať aj na uvedenom úseku, akoby boli
v meste. 
Po niekoľkých článkoch v Bratislav-
ských novinách, mesto pred niekoľký-
mi týždňami konečne osadilo dopravné
značky povoľujúce najvyššiu, osemde-
siatkilometrovú rýchlosť. Podľa našich
informácií k dohode o rýchlosti došlo
na magistráte, ten vraj ale samotné osa-
denie neprerokoval s krajským úradom
pre cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácie, v ktorého kompetencii je určo-

vanie dopravného značenia ako správ-
cu komunikácie. Z jeho strany nedošlo
k povoleniu o dodatočnej legalizácii
osadenia dopravných značiek a mesto
ich preto muselo demontovať. Situácia
podľa niektorých vodičov pripomína
Kocúrkovo a nad postupom úradov
zostáva často rozum stáť.
V súčasnosti sú vodiči na tomto úseku
zneistení a nevedia akou rýchlosťou
vlastne majú jazdiť. Podľa dopravných
expertov však ide jednoznačne o päť-
desiatku, pokiaľ tam nie je tabuľa
oznamujúca ukončenie obce, alebo
značka povoľujúca maximálnu rých-
losť. (rob)
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Benevolencia

dokáže ničiť

autá - iných 
LIST ČITATEĽA
Nedávno ste písali o nevyhovujúcom
železničnom priecestí Jarošova -
Račianska. Neďaleko sú ulice Nobe-
lova a Odborárska, ktoré slúžia ako
spojnica medzi Račianskou a Vaj-
norskou. Sú to skutočne frekvento-
vané komunikácie.
Na Nobelovej ulici je podobná situácia.
Ide o priecestie pred vchodom do pod-
niku Istrochem, a.s. Koľajisko je v
nevyhovujúcom stave, dnes sú už len
dva označovače so svetelnou signalizá-
ciou (po jednom z každého smeru).
Chýbajúce doteraz nikto nenahradil a
takýto stav trvá už roky.
V blízkostí, na Odborárskej ulici, je
priecestie, ktoré tvoria dve koľaje (štyri
koľajnice). Absurdita je v tom, že za
cestnou komunikáciou vo vzdialenosti
približne päť metrov sa končia. Vedú
odnikiaľ nikam. Jednoducho koľajnice
bývalej podnikovej vlečky CHZJD
(Istrochem) skončili v šrote.
Ten, kto ich speňažil, sa na odstránenie
zvyškov z vozovky vykašlal. Prosto
išlo o lukratívny zisk a žiadne náklady
na spojazdnenie vozovky. Samozrejmé
je aj to, že priecestie nikto neudržiava.
Stav trvá roky. Pýtam sa za motoristov
jazdiacich po uvedenom exponovanom
úseku - dokedy si budeme ničiť autá
pre benevolenciu iných?

Peter Minarech, Bratislava

Zima sa končí,

soľ bude ešte

dlho strašiť
BRATISLAVA
Sneh už z Bratislavy pomaly mizne,
ale spomienka na zimu tu zostane
ešte asi dlho. 
Soľ, ktorá sa často nezmyselne na kilá
nahádzala na chodníky, bude totiž ešte
pár týždňov strašiť bratislavské topán-
ky. Naozaj to nejde cez zimu inak, ako
na centimeter snehu hodiť dva centi-
metre soli? Ján Birta, Bratislava

Jedna suma sa

platila, druhá

bola na účte
LIST ČITATEĽA
V sobotu 31. januára 2009 sme sa s
manželom vybrali na obed do reš-
taurácie Koliba - Expo. Reštaurácia
nepatrí medzi najlacnejšie, a preto
nám ani vo sne nenapadlo, že obed
sa skončí tak, ako sa skončil.
Všetko prebiehalo viac-menej v poriad-
ku až po moment, keď sme chceli zapla-
tiť. Pri stole sa objavil čašník s peňažen-
kou a perom v ruke a nasledovala scéna
ako z filmu „Vrchní, prchni!“, keď si
začal pred nami nahlas spočítavať jed-
notlivé položky: „Takže cola, malé pivo,
slepačí vývar...... 31,18!“ Bez účtu, len
tak na základe jeho výpočtov. Zaplatili
sme a vypýtali si účet. Čašník o pár
minút priniesol účet, ktorý vyzeral ešte
horšie, ako keby ho „krava žula“ a bez
slova zmizol. 
Akosi sme ani neboli prekvapení, keď
sme zistili, že konečná suma na účte sa
líši od tej, ktorú si čašník od nás vypý-
tal, samozrejme v náš neprospech.
Účet znel na 31,03 €. Neviem prečo
som čakala, že čašník sa za vzniknutú
situáciu sám od seba ospravedlní.
Kdeže! Tak sme si ho zavolali a slušne
mu oznámili, že suma na účte je iná
ako tá, ktorú od nás pýtal, na čo čašník
zareagoval „Aha, tak sa ospravedlňu-
jem, rozdiel vám vrátim“. 
Mne to však nestačilo a dožadovala
som sa vysvetlenia, ako prišiel pri pla-
tení k sume o 15 centov vyššej, keď si
ešte pred nami všetky položky pred
platením prekontroloval. „No asi som
sa pomýlil“. Tak neviem, držím v ruke
účet na 31,03 a prečítam nahlas 31,18?
Že by ten účet v čase platenia vôbec
ešte nebol vytlačený...? „Bol vytlače-
ný, len som ho zahodil do koša, veď
vidíte, že je pokrčený,“ znela čašníko-
va odpoveď. 
Chcela som hovoriť s vedúcim, vedúci
vraj príde asi o pol hodinu... Trvala
som na vysvetlení, veď nie sme v pod-
niku 4. cenovej skupiny, kde platím od
oka a zhúžvané účty sa povaľujú v
koši. Vysvetlenia sme sa nedočkali,
čašník dokola opakoval svoju verziu o
tom, ako sa „proste pomýlil“ a nikto u
koho by som sa mohla sťažovať, tam
nie je a tak skoro ani nebude. 
Ku cti reštaurácie slúži hádam iba to, ako
sme sa nakoniec „dohodli“ - že ako
odškodné za zjavné okrádanie žiadam
celý obed preplatiť späť a čašník napo-
div súhlasil. Že by ho predsa prenasledo-
valo zlé svedomie a strach, že sťažnosť
poženieme ďalej? Z reštaurácie sme
odchádzali rozčarovaní a, samozrejme,
rozhodnutí sa sem už nikdy nevrátiť.

Martina Onuferová, Petržalka

Villa môže ťažiť z dobrej polohy v lese
Na začiatku Bratislavského lesopar-
ku sme na križovatke Cesty na Kam-
zík a Brečtanovej ulice objavili novú
reštauráciu Restaurant Cafe Bar
VILLA. Nachádza sa na bývalom
záchytnom parkovisku, ktorého väč-
šia časť naďalej slúži návštevníkom
lesoparku a reštaurácie.
Objekt reštaurácie na rozdiel od novej
zástavby v okolí rešpektuje prírodné
prostredie lesoparku, či už ide o archi-
tektúru alebo zvolený stavebný mate-
riál, ktorým sú drevo a kameň.
Po obvode reštaurácie je priestranná
terasa, ktorej prednosti návštevníci
ocenia najskôr v letných mesiacoch.
Prízemie reštaurácie patrí fajčiarom,
celé horné poschodie je vyhradené
nefajčiarom a deťom, ktoré tu majú aj
detský kútik. Nie je to určite najšťast-
nejšie riešenie, keď nefajčiari musia
prechádzať cez fajčiarsku časť. Aj v
reštaurácii Villa sú teda fajčiari zvý-
hodnení. Aj keď len o pár schodov...
Rovnako ako vonku aj v interiéri domi-
nuje drevo. V dolnej časti je dlažba, na
poschodí drevená palubovka. Dole je
okrem reštaurácie pre fajčiarov aj
kaviarenská časť, hore je zase bar. Oce-
nili sme, že toalety sú na oboch
poschodiach.
Villa ponúka podľa jedálneho lístka
medzinárodnú kuchyňu so špecialitami
z diviny. Pri našej návšteve sme z pred-
jedál ochutnali Kačacie prsia s mango-
vým chutney (6,47 €), Krevety na ihle
a ľadovom šaláte (6,14 €) a Zapekaný
baklažán s paradajkami a pecorinom

(4,81 €).  Na to, že išlo o predjedlá,
porcie boli veľké, najmä kačacie prsia
by v inej reštaurácii bez hanby servíro-
vali ako hlavné jedlo. Chuťovo nás
predjedlá nenadchli, ale na druhej stra-
ne ani nesklamali.
Z polievok sme si dali všetky tri - Špe-
nátový krém s pečeným  zemiakom a
údeným lososom (2,82 €), Slepačí
vývar s pečeňovou a strúhankovou
knedličkou (2,49 €) a Minestrone so
syrovou bagetou (2,82 €). Zo syrovej
bagety sa vykľuli dva kúsky opečenej
bagety posypané strúhaným syrom,
inak bola minestrone chutná, aj keď
bratislavskí Taliani ju varia neporovna-
teľne lepšie.
Hlavné jedlá ponúka Villa z bravčové-
ho, hovädzieho a kuracieho mäsa, rýb,
cestovín, šalátov a špeciality á la Villa
z diviny. Vybrali sme si Ragú z daniela
s viedenskou knedľou (15,44 €), Kura-
cí steak na šalvii a pancete so závinom
z kozieho syra a cukiny (10,62 €) a
Zubáča so špargľou a cherry paradaj-
kami na bielom víne (12,45 €). Aj pri
hlavných jedlách platí, že nesklamali,
ale ani nenadchli.
Celkovo sme mali z tunajšej kuchyne
rozpačitý dojem. Jedlá boli trochu
nevýrazné. Nie je to ani domáca
kuchyňa, skôr trochu nepodarený
pokus o luxus.
Ocenili sme kuchárov zmysel pre hu-
mor pri tvorbe špeciálneho menu pre

deti. Tí najmenší veru budú mať pro-
blém vybrať si, či už Mickeyho šnúrky
(Boloňské špagety so syrom, 2,82 €),
Nemove tajomstvo (Rybie prsty so
zemiakovými hranolkami, 2,82 €),
Shrekova maškrta (Vyprážaný kurací
rezeň a zemiaková kaša, 3,15 €) alebo
Snehulienkin poklad (Palacinky so
zmrzlinou a ovocím, 2,82 €).
Na záver sme z dezertov ochutnali
Hruškovú tortu s karamelizovaným
jablkom (3,82 €), Krém z mascarpone
s čokoládovými hoblinami a snehový-
mi pusinkami (4,15 €) a Pannacotu s
horúcim lesným ovocím (3,82 €).
Obsluha bola pozorná, sotva sme sa
usadili v spodnej časti, čašník sa nás
spýtal, či nám neprekáža, že sedíme vo
fajčiarskej časti... Keď nám to prekáža-
lo, nasmeroval nás na poschodie, kde
sa nás ujala milá, ale trochu hanblivá
slečna.
Reštaurácia Villa má všetky predpokla-
dy, aby oslovila návštevníkov Brati-
slavského lesoparku. Podľa všetkého
sa však chce orientovať na obyvateľov
z betónových novostavieb v okolí a
firiem, ktoré sídlia na Kolibe. A je to
škoda, pretože na toto miesto a do
tohto prostredia by sa určite viac hodil
hostinec s domácou kuchyňou, ako
nóbl reštaurácia, ktorá vlastne ani tak
veľmi nóbl nie je. 
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Máme privysoké náklady na výrobu
Pred týždňom zavítala do Bratislavy
komisárka Európskej únie pre ochra-
nu spotrebiteľov. Zaujímala ju úro-
veň nášho systému, predovšetkým
legislatívy. Mala som tú česť zúčast-
niť sa na obede, ktorý bol na jej
počesť usporiadaný.
S meškaním, ale s blikajúcim policaj-
ným sprievodom sa začalo vzájomné
predstavovanie. Za Slovensko sa zú-
častnilo päť predstaviteľov spotrebiteľ-
ských organizácii a jedna zastupiteľka
Európskeho spotrebiteľského centra. 
Po približne jeden a pol hodine odchá-
dzala pani komisárka spokojná, ako to u
nás (až na malé nedostatky) funguje a s
uistením, že na ďalších úpravách záko-
na sa pracuje. Dúfam, že tento úvod
našich čitateľov neuspal, ale že budú
čítať aj ďalej. Nuž, o obede vlastnom
pomlčím, bol OK, nedalo sa mu nič
vyčítať. 
Z čoho mi behal a behá doteraz mráz po
chrbte, je predstava, že sa opäť niekto
pokúsi zlepšiť zákon o ochrane spotre-
biteľov. Úprimne povedané, každá
novelizácia iba sťaží, alebo zamotá

hlavu predovšetkým spotrebiteľom.
Márna je snaha ministerstva, poslancov
či celej vlády zvýšiť ochranu spotrebite-
ľov tak, že že útočia na obchodné reťaz-
ce. Okrem COOP Jednoty totiž všetky
reťazce majú „matky“ v zahraničí, prav-
depodobne aj lepších právnikov a sofis-
tiku - a preto si vždy nájdu spôsob, ako
naše legislatívne nedôchodčatá obísť. 
Pravdupovediac, stále obviňovanie
iba posledného článku, t. j. obchodu
za zvyšovanie cien považujem za
nekorektné. Viem, že si pohnevám
výrobcov, či už potravinárskych,
alebo aj iných: No prečo si ich nákla-
dy na výrobu nevezme niekto na
mušku? Kto a kedy preveril prípadnú
energetickú náročnosť (zbytočnú!)
alebo úroveň produktivity práce?
Hrať sa na neprestajný ochranný dážd-
nik nad výrobou a počúvať nekonečný
plač, ako im zlý obchod ubližuje, mi už
od socializmu ide riadne na nervy. A
nemyslím iba na potravinársky priemy-

sel, ale aj na naše ochraňovanie poľno-
hospodárov. Máme chalupu na Záhorí,
kde si veľké plochy ornej pôdy prenajal,
alebo kúpil cudzinec (tuším Dán). Na
prvý pohľad vidíte, čo patrí domácim - a
čo jemu. Polia včas zorané a obrobené v
čase žatvy nečakajú na dážď a búrku,
ale sú včas odpratané v sýpke. Odveký
nepriateľ našich poľnohospodárov:
Štyri ročné obdobia a nadúroda či menej
dobrý rok akoby u nás usadených cu-
dzincov kváril menej. 
Alebo že by to bol výsledok lepšej orga-
nizácie práce a jej vyššej produktivity?
Každý má právo na spravodlivú odme-
nu za svoju prácu. Problém vzniká, keď
má spotrebiteľ zaplatiť v cene výrobku
napríklad neochotu výrobcu zamyslieť
sa nad racionalizáciou svojej práce, lebo
nikto mi nenahovorí, že výrobcovia v
okolitých štátoch pracujú so stratou. 
Máme rovnaké klimatické podmien-
ky a cena práce je u nás dokonca niž-
šia. Nechápem teda, prečo čoraz viac
ľudí (vrátane mňa) musí nakupovať v
zahraničí.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

UPOZORNENIE
Upozorňujeme všetkých obchodných
partnerov a zákazníkov spoločnosti 

PLAST TRADE SLOVAKIA, spol. s r.o.,
so sídlom G. Szabóa 20, Dunajská Streda,
IČO: 36 739 634, konatelia podľa OR SR:

Ferdinand Kása, Dunajská Streda, 
a JUDr. Zoltán Sidó, Šamorín,

na neplnenie si povinností
vyplývajúcich z Obchodného 

zákonníka SR a neseriózny prístup 
k svojim obchodným partnerom

Viac informácií na: reklama@banoviny.sk

BratislavaBratislava

www.kobercetrend.sk

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

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

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

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

Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
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Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVA až 30%
do konca februára

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom 

priamo od výrobcu
GARÁŽOV É BRÁNY 

Neváhajte a vyberte si kvalitu!
Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava

tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

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

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

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk

Spoľahlivé určenie 
otcovstva

(len z výteru z úst)
www.UrcenieOtcovstva.sk

Tel: 02/ 4524 1268

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

Zelené cunami expandujú na úrad vlády
BRATISLAVA
Projekt Mestské zásahy, z ktorého
niektoré návrhy uverejňujeme na
pokračovanie, prináša ďalší zaují-
mavý pohľad, ako by sa dala rozší-
riť rekreačná zóna. Návrh má netra-
dičný matematický názov 1+1=1.
Pod návrhom je podpísaná skupina au-
torov - Branislav Loskot, Jaroslav Ta-
káč, Peter Kukučka, Marcel Gacho,
Juraj Benko a Ján Kamenský. Upria-
mujú pozornosť na dva parky - jeden

zíva prázdnotou a ide o park za Prezi-
dentským palácom. Druhý, neprístupný
verejnosti, je park za Úradom vlády SR.
Kedysi, podľa autorov, tvorili súvislý
pás zelene, ktorý však rozdelila Spojná
ulica na dva samostatné svety.
„Naším zámerom je opätovné prepoje-
nie oboch parkov v jeden celok po-
chôdznymi zelenými pásmi ponad
Spojnú ulicu,“ mienia autori. Ide im o
spopularizovanie a oživenie priestoru
parku jeho premenou z introverta na

extroverta. Plný plot by mohol byť
nahradený transparentným a vytvorili
by sa nové vstupy do parku. Spojná
ulica by sa čiastočne zatrávnila. 
„Navrhujeme expanziu prezidentského
parku do záhrady Úradu vlády vo
forme visutých premostení - „zelených
cunami“, plniacich niekoľko funkcií -
komunikácie a rozšírenia zelených
plôch pre relax a športové vyžitie,“
vysvetľujú autori. (rob)

VIZUALIZÁCIA - at26

Železnice chcú

nebezpečnú

koľaj zrušiť
VAJNORY
Po úniku etylénoxidu, ktorý 6.
novembra 2008 vystrašil Vajnorča-
nov, spísali obyvatelia tejto mestskej
časti petíciu žiadajúcu zrušenie
koľaje, na ktorej odstavujú poško-
dené železničné vozne s nebezpečný-
mi látkami.
„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
na petíciu zareagovali,“ informoval
hovorca mestskej časti Ján Mlynár a
pokračoval: „Koľaj číslo 16 v železnič-
nej stanici je síce podľa vedenia ŽSR
stále najvhodnejším miestom na likvi-
dáciu únikov nebezpečných látok zo
železničných vozňov, ak sa tak nedá
urobiť priamo na mieste, kde sa poško-
dený vozeň nachádza, ale vedenie ŽSR
vyvinie úsilie, aby vytypované miesto
vo Vajnoroch mohlo byť zrušené.“
Organizátori petičnej akcie dostali list
od generálneho riaditeľa ŽSR Štefana
Hlinku, v ktorom sa uvádza:„ŽSR
nechcú v žiadnom prípade ohrozovať
obyvateľov mestskej časti Bratislava -
Vajnory. Zrušenie tohto miesta však
bude podmienené súhlasom štátnych
orgánov na úseku civilnej ochrany a
akceptovaním skutočností, ktoré nasta-
nú pri riešení likvidácie únikov nebez-
pečných látok priamo na mieste vzniku
udalosti.“ 
„Na doriešenie situácie chce vedenie
ŽSR iniciovať rokovanie so zástupca-
mi civilnej ochrany, zložiek Integrova-
ného záchranného systému a Železnič-
nej polície,“ prezradil J. Mlynár. Sta-
rosta Vajnor Ján Mrva dodal: „Postoj
vedenia železníc ma teší. Je to zároveň
potvrdenie nášho stanoviska, že súčas-
ný stav nie je udržateľný. Ak dostane-
me pozvanie na rokovania, určite sa na
ňom zúčastníme. Verím, že sa tak
naozaj stane čo najskôr.“ (mm)

SSppeevváácckkyy   zzbboo rr   LLúúččnn ii ccaa
vvyyppiissuujjee  pprree  ššttuuddeennttoovv  oodd  1177  rrookkoovv  

KK OO NN KK UU RR ZZ
ddoo  hhllaassoovvýýcchh  sskkuuppíínn  ssoopprráánn,,  aalltt,,  tteennoorr,,  bbaass

vv   ddňňoocchh  2244..   aa   2255..   ffeebbrruuáárraa   22000099
vv  ččaassee  oodd  1155..0000  --   1188..0000  hh

Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ul. 6, Bratislava, 1.p.
Bližšie informácie na tel. č.: 02 / 529 62 432; e-mail: lucnica@lucnica.sk

pozývame vás na karneval Minimaxu! Bude pre Vás pripravený program,
v ktorom vystúpi tane ná skupina a nau íte sa tancova hip-hop.

Zaspieva si budete môc v karaoke s Lenkou a vymodelujete
si postavi ky z balónov s našim kúzelníkom.

Nezabudnite prís v maske, najkrajšie z nich odmeníme!

č č ť
ť ť

č
ť

Adresa: Stredisko kultúry
Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava

22. 2. 2009, 14 – 18hod.

Milé deti,

ENGLISH 
THROUGH ART
KURZY MAĽOVANIA:
� ZAČÍNAME UŽ OD 16. 2.
� V ANGLICKOM JAZYKU 
� PRE DETI AJ DOSPELÝCH
� POD VEDENÍM AKADEMICKÉHO

MALIARA Z VEĽKEJ BRITÁNIE

www.englishart.sk 0915 639 926

Navrhovateľ D INVEST HOLDING, a.s., Bratislava 
predložil zámer 

Polyfunkčný objekt 
Jednota, Dlhé Diely

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 3. 2.
2009 do 24. 2. 2009 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnu-
tiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný
systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného prostredia v Bratisla-
ve, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 2.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1426/444, 1426/524 a 1426/660 v lokalite na Dlhých
Dieloch, k. ú. a MČ Bratislava - Karlová Ves, územný
obvod Bratislava IV. Samotné dotknuté územie je situova-
né centrálne medzi novou zástavbou, konkrétne medzi uli-
cami Kresánkova a Cikkerova. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
objektu, ktorým vzniknú v dotknutom území priestory pre
predajňu a ďalšie priestory pre občiansku vybavenosť.
Navrhovaný objekt sa skladá z 2 podzemných (PP) a 1 nad-
zemného podlažia (NP). V 2 suterénne (2.PP) sa majú
nachádzať podzemné garáže. V 1 suterénne (1.PP) sa má
nachádzať prevádzka predajne potravín, ktorá má byť roz-
delená na dve základné časti: odbytový priestor a zázemie.
Na prízemí (1.NP) sa majú nachádzať zelené plochy a malé
obchodné prevádzky. Polyfunkčný objekt bude prístupný z
hlavného ťahu Dlhých Dielov ul. Hany Meličkovej cez Kre-
sánkovu ulicu, ktorá je obojsmernou komunikáciou. Z tejto
ulice má byť hlavný dopravný vstup do podzemných garáži
a taktiež vstup pre zásobovanie. Statická doprava bude rie-
šená v podzemnej garáži v 2.PP, kde sa má nachádzať 71
parkovacích stojísk. Na povrchu z Cikkerovej ulice, pred
vstupom do predajne sa má nachádzať 5 stojísk.
Predkladaný zámer je riešený variantne - variant č.1 a
variant č.2 sa líšia len v odlišnej ploche strešnej zelene.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 3Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 1Q/2011



V talianskom type mafie hrá rodina
rozhodujúcu úlohu. Ruská už takéto
zraniteľné väzby ignoruje a vyberá
spomedzi seba podľa výkonnosti a
bezohľadnosti v akcii. U nás sme
mali pozoruhodnú liaheň mafistic-
kých bratov.
V Bratislave to boli Danišovci a Dini-
čovci, na Kysuciach bratia Holáňovci, v
Dubnici skupina miestneho podsvetia
bratov Martina a Ladislava Chromia-
kovcov a súbežne s nimi prievidzskí
bratia Mellovci. Nie je to však zas až
taká novinka. Slávny Jesse James mal
vo svojej bande brata Franka a aj bratov
Youngerovcov, Roberta a Colemana.
Všeobecne sa traduje, že mafia nesiaha
na príbuzných a vybavuje si účty len
medzi „bojovníkmi“. Lenže slovenské
podsvetie má ďaleko od pôvodnej
talianskej mafie a najmä od akýchkoľ-
vek pravidiel. Preto ani útoky na prí-
buzných nie sú žiadnym tabu.
Zrejme práve preto existuje historický
unikát, ktorý významne zmenil charak-
ter svetoznámych českých kúpeľov
Karlove Vary. Postupne ich skúpili
„noví Rusi“, aby tu do bezpečia ukryli
svoje rodiny a blízkych. Miestni pre-
menovali mesto na Ivangorod, ale fak-
tom je, že by mohlo mať aj označenie
„bezpečné mesto“, pretože ani bežná
kriminalita tu nemá veľa miesta.

BOJE O DEDIČSTVO
Jedným z najnejasnejších pravidiel
podsvetia je osud majetku bossov po
ich násilnej smrti. Akýmsi len im zná-
mymi mechanizmami sa takmer vzápä-
tí rozchytá medzi ich spoločníkov a
komplicov.
Rodina sa k majetku násilne zlikvido-
vaných bossov podsvetia takmer vôbec
nedostane. Potvrdzujú to výpovede
tých príbuzných, ktorí doteraz preho-
vorili - rodičia zavraždených bratov

Deákovcov, žena Jozefa Svobodu aj
manželka Róberta Diniča. Tí prví pre
Plus 7 dní v reportáži Martiny Krajčí-
rovej vyhlásili: „O všetko nás obrali...
Niekto to zrejme umelo naťahuje, my k
ničomu nemáme prístup.“
Rovnakú skúsenosť reportérke Plus 7
dní Martine Krajčírovej potvrdila aj
Ľubica Diničová: „... nezdedili sme nič
z budovy na rohu Obchodnej ulice a
Kollárovho námestia. Robo ju vlastnil
spolu s Romanom Deákom, ktorého
tiež zavraždili a dodnes ani v ich rodi-
ne neprebehlo dedičské konanie.
Budova sa predala a dnes v nej sídlia
rôzne firmy, ktoré tam majú prenajaté
kancelárie. Nie je pravda, že nás ktosi
vyplatil. Tá budova má hodnotu 46
miliónov, nehovoriac o tom, že stále
zarába na prenájme. Polovica mala pri-
padnúť trom Robovým dcéram. Lenže
naše zákony nechránia deti nebohých.
Vďaka nezákonnému prepisu z budovy
profitujú neznámi podnikatelia.“
V čase vraždy už boli Diničovci tak-
mer rozvedení, preto by polovica
majetku mala pripadnúť aj bývalej
manželke Ľubici. Lenže predmetom
dedičského konania nebolo ani zďale-
ka to, čo Róbertovi Diničovi v skutoč-
nosti patrilo. Po Edovej vražde sa rodi-
čia zriekli dedičstva v prospech Róber-
ta. „Predmetom dedičstva mali byť
rôzne firmy, ktorých zoznam som
dostala na štyroch papieroch. Podiely v
nich si však rozdelili Robovi bývalí
spoločníci a kamaráti, takže z nich
vlastne nemáme nič. Okrem toho osta-
li aj nejaké byty a dom. Rodinný dom
v Marianke chátra, pretože svoj podiel
v ňom má aj Vanessa, ktorej zákonnou
zástupkyňou je jej matka, a s ňou sa
nám zatiaľ stále nepodarilo dohodnúť.
Nebudem do domu nič investovať,
pokiaľ sa nevyriešia majetkové vzťahy,
lenže dovtedy z neho ostane už len

ruina. Podobne je to aj s bytom na Pri-
bišovej ulici, v ktorom sme bývali, keď
bývalého manžela zastrelili.“ Ľubica
Diničová túto tému ukončila slovami:
„Nebolo to ľahké obdobie.“

ZLÝ ZAČIATOK, ZLÝ KONIEC
Dohady o dlhoch Jozefa Svobodu sa
potvrdili tou najdrastickejšou formou.
Podľa jeho druhej manželky ešte ležal
v krvi na chodníku a už sa hlásili veri-
telia: „Oni boli schopní snáď aj pri
kondolencii povedať, koľko by tak odo
mňa asi chceli...“ Niektorí sa neštítili
vyhrážať dokonca únosom jej jediného
syna. Sama dodáva: „Mužovými ruka-
mi prešli stovky miliónov, tie peniaze
zmizli zo sveta. A ja mám teraz na krku
zástupy veriteľov.“
A to je aj záverečný odkaz všetkých
týchto vládcov podsvetia, ktorí na krát-
ky čas závratne zbohatli, zanechali za
sebou veľa krvi a nešťastia, aby rovna-
ko neodvratne padli. Nič po nich
neostáva - ani dielo, ani majetok, len
nešťastné obete. A medzi ne patrí neraz
aj ich vlastná rodina...
Najvyšší a najmocnejší bossovia ruskej
mafie odchádzali v 90. rokoch jeden za
druhým s takou neúprosnosťou, až
vznikla legenda - podľa nej ruský štát
financuje tajné komando, ktoré ich v
mene štátu likviduje. Nič také nebolo
potrebné. Veď obdobné, takmer úplné
„vyhynutie“ prvých bossov sa zopako-
valo v ďalších postkomunistických
krajinách a nakoniec aj v hlavnom
meste Slovenska, Bratislave, ešte skôr,
než sa štát zmohol na účinnejšiu akciu.
Mafiánsky osud pripomína až antické
podobenstvo. Je to skratka, ktorá skra-
cuje aj život toho, čo sa na ňu dal. Táto
nedovolená skratka ku šťastiu neve-
die... Gustáv Murín

z knihy Mafia v Bratislave (2008)
(krátené, koniec)
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Ako sa to všetko začalo: Mafia je rodina

STARÉ MESTO
Polovica plochy súčasného parku na
Belopotockého ulici by mala zostať
zachovaná. Mesto oznámilo, že
investor, spoločnosť Strabag - ZIPP,
vybuduje na tomto mieste nový
verejný park, ktorý potom venuje
magistrátu.
Námestník primátora Tomáš Korček
(Občiansky klub) informoval, že
mesto tak získa pozemok s parkom v
hodnote asi 1,5 milióna eur. Z celko-
vej plochy pozemku, ktorá je 3412
štvorcových metrov, bude viac ako 50
percent (1740 štvorcových metrov)
tvoriť zeleň. 

„Vznikne tu verejne prístupný park s
oddychovými zónami, s lavičkami a
fontánou. V rámci pozemku bude
vysadených množstvo nových stromov
a kríkov. Okrem toho niekoľko stro-
mov, ktoré sú určené na výrub, presa-
dia v parku na iné miesto,“ uviedol T.
Korček. 
Pre Bratislavské noviny navyše pove-
dal, že dohoda o pozemku na Belopo-
tockého nie je v rovine „niečo za
niečo“. „Mesto investorovi za jeho
ústretovosť nič neponúklo, ani nepo-
núkne,“ tvrdí. Stavebná parcela je
majetkom investora, ktorý tu plánuje
postaviť polyfunkčný objekt Apartmán

park. Investor ju kúpil v roku 2004, po
sérii zmien vlastníckych vzťahov.
Pozemok nikdy v minulosti nepatril
mestu ani mestskej časti. Námestník
pripomenul, že mesto sa v uplynulom
období pokúšalo výstavbe v parčíku
zabrániť výmenou pozemkov. Preto
ponúklo investorovi niekoľko parciel.
Samospráva hlavného mesta by
následne zabezpečila jeho revitalizáciu
do podoby verejne prístupného parku. 
Investor však so zámenou nesúhlasil a
žiadal za pozemok sumu 160 miliónov
Sk (5,31 milióna eur). Poslanci mest-
ského zastupiteľstva takéto finančné
vyrovnanie neschválili. (rob)

Tréningová

hala je stále

zablokovaná
RUŽINOV
Fakultná nemocnica s poliklinikou
(FNsP) Bratislava zablokovala
kolaudáciu na predbežné užívanie
novej tréningovej haly Zimného šta-
dióna Vladimíra Dzurillu v brati-
slavskom Ružinove.
Ako uviedol hovorca mestskej časti
Maroš Smolec, dôvodom sú problémy s
nevyrovnanými pozemkami pod halou.
„Požiadali sme mestskú časť Ružinov,
aby pri rozhodovaní prihliadali na fakt,
že stále nie je vyrovnané vlastníctvo
pozemkov pod objektom. Fakultná
nemocnica s poliklinikou Bratislava sa
musí riadiť platnými právnymi predpis-
mi, v tomto prípade zákonom o správe
majetku štátu,“ vysvetlila hovorkyňa
FNsP Rút Geržová. 
Magistrátu ponúkli dve riešenia - pre-
daj pozemkov alebo výmenu za
pozemky, na ktorých stojí Nemocnica
sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. „Ani s
jedným návrhom sme neuspeli. Zákon
nám nedovoľuje odstúpiť pozemky
bezplatne,“ dodala. Starosta Ružinova
Slavomír Drozd považuje postoj
fakultnej nemocnice za prekvapujúci a
spiatočnícky. Ak by totiž halu skolau-
dovali, mohla podľa neho slúžiť korču-
liarskej verejnosti, čím by podporili
športoviská. O tréningovú halu prejavil
záujem bratislavský magistrát. Ten pre-
berá starú halu štadióna V. Dzurillu do
svojej správy, kde bude dočasne pôso-
biť HC Slovan Bratislava. 
„Našimi podmienkami sú úhrada vlo-
žených prostriedkov v plnom rozsahu a
prevedenie susedných pozemkov do
správy mestskej časti. Na nich chceme
zo získaných peňazí postaviť multi-
funkčný športový areál s plavárňou a
50-metrovým bazénom,“ spresnil sta-
rosta. Išlo by približne o 4,98 milióna
€, ktoré vynaložila mestská časť na
výstavbu novej haly. Spolu so Štrko-
veckým jazerom a zimným štadiónom
by tu mala vzniknúť športovo-relaxač-
ná zóna nadmestského charakteru. 
Tréningovú halu začali stavať v apríli
2006 na základe stavebného povolenia
viazaného na zmluvu o budúcej zmluve
medzi magistrátom a mestskou časťou.
Pozemky, na ktorých je umiestnená
stavba, sú vo vlastníctve FNsP. Aby
mohla byť hala skolaudovaná, musia sa
najskôr vyriešiť vzťahy k pozemkom.
Súčasťou tréningovej haly je aj curlin-
gová hala. M. Smolec dodal, že ak by
dnes halu skolaudovali, 12. februára by
sa zaľadnila, do 24. februára by sa
uskutočňovali potrebné skúšky a od
začiatku marca by mohla byť otvorená
pre korčuliarsku verejnosť. (sita)

Korčuľovať 

a plávať sa dá 

aj cez prázdniny
BRATISLAVA
Nie všetky bratislavské deti zamieria
počas jarných prázdnin do hôr. Pre
tie, ktoré zostanú doma, pripravil
StaRZ ponuku na návštevu zimných
štadiónov či plavárne na Pasien-
koch.

ZIMNÝ ŠTADIÓN O. NEPELU
Odbojárov 9, tel.: 4437-2828

Pondelok 16. februára: 9.00-11.00
Utorok 17. februára: 9.00-11.00
Streda 18. februára: 16.00-18.00
Štvrtok 19. februára: 14.00-16.00
Piatok 20. februára: 14.00-16.00
Sobota 21. februára: 10.00-12.00

14.00-16.00
Nedeľa 22. februára: 10.00-12.00

14.00-16.00

ZIMNÝ ŠTADIÓN DÚBRAVKA
Harmincova 2, tel.: 6428-8963

Pondelok 16. februára: 16.00-17.30
Utorok 17. februára: 16.00-17.30
Streda 18. februára: 10.00-11.30
Štvrtok 19. februára: 10.00-11.30
Piatok 20. februára: 10.00-11.30
Sobota 21. februára: 16.15-17.45

18.30-20.00
Nedeľa 22. februára: 15.00-16.30

17.30-19.00

PLAVÁREŇ PASIENKY
Junácka 4, tel.: 4920-9600

Pondelok 16. februára:
12.00-14.30 celý bazén
14.30-16.00 tri dráhy 
19.30-22.00 celý bazén
Utorok 17. februára:
06.00-15.30 tri dráhy
19.30-22.00 celý bazén
Streda 18. februára:
06.00-16.00 tri dráhy
19.30-22.00 celý bazén
Štvrtok 19. februára:
06.00-16.00 tri dráhy
19.30-22.00 celý bazén
Piatok 20. februára:
06.00-16.00 tri dráhy
16.00-17.30 dve dráhy
19.30-22.00 celý bazén
Sobota 21. februára:
10.00-20.00 celý bazén 
Nedeľa 22. februára:
08.00-20.00 celý bazén
13.00-20.00 celý výučbový bazén

(mm)

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

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

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626

Park bude, ale len o polovicu menší
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VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI kontro-
lovali policajti muža, ktorému našli, že
nad palcom ruky má vytetovaný sym-
bol nachádzajúci sa v zozname zakáza-
ných symbolov. Päťdesiatšesťročného
Jána D. predviedli na oddelenie, je
obvinený z prečinu podpory a propagá-
cie skupín smerujúcich k potláčaniu
základných práv a slobôd. Za tento
skutok mu hrozí trojročné väzenie.

STARÉ MESTO
NA ŠANCOVEJ ULICI mal dvad-
saťštyriročný muž pri sebe podozrivú
látku, pravdepodobne drogu pervitín.
Počas kontroly ju odovzdal policajtom,
ktorí materiál zaslali na expertízu. 
NA SOKOLSKEJ ULICI prišiel o
svojho červeného krásavca, Ferrari
430, jeho majiteľ, ktorý mal auto
zaparkované v garáži. Neznámy pácha-
teľ mu ho ukradol ráno o šiestej, podľa
GPS vozidlo následne smerovalo po
Pražskej ulici, Patrónke, OD Tesco -
Lamač, po Hodonínsku ulicu v smere
na Záhorskú Bystricu. Polícia pátra po
majiteľovi aj aute.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ORENBURSKEJ ULICI privo-
lali políciu ku krádeži v rodinnom
dome. Neznámy páchateľ ukradol
zlaté a strieborné mince, sady striebor-
ných príborov, bankoviek a notebook,
čím spôsobil majiteľovi škodu približ-
ne 33 000 eur.

KARLOVÁ VES
NA ULICI Ľ. FULLU zadržali poli-
cajti muža podozrivého z legalizácie
luxusného vozidla BMW X 5. Podarilo
sa im to v akcii, ktorá mala krycí názov
„Raziar“ a na ktorej pracovali niekoľko
mesiacov. Počas tohto obdobia policaj-
ti sledovali páchateľa pôsobiaceho na
území Bratislavského kraja a podľa
všetkých indícii majúceho prepojenie
na celé Slovensko aj zahraničie. Poli-
cajti muža zadržali v jednej garáži, keď
sa ukradnuté auto pokúšal prispôsobiť
novým identifikačným znakom. Vozid-
lo zmizlo ešte v októbri minulého roku
v Taliansku a počas akcie už malo novú
tabuľku s evidenčným číslom. Polícia
teraz preveruje, či v spomínanej garáži
neprichádzalo už v minulosti k podob-
ným legalizáciam odcudzených luxus-
ných automobilov. (mm)

Stanicu sme

mali radi, 

ja aj otec
- Davaj, junák, ideme na Malú stani-
cu, - povedal tatko.
- Preboha, neber ho so sebou, - zaho-
rekovala mama. - Niečo sa mu tam
stane medzi tými vagónmi...
- Nemravči, berieme aj Magdalénku.
Tá naňho dá pozor, - odsekol otec. 
- Tak načo ich potrebuješ? - nedala sa
mamička. 
- Decká nebude nikto naháňať. - pre-
riekol sa otec. - Keď sa tam ukážu
policajti, ja sa vyparím, im nanajvýš
tak vezmú to uhlie z kočíka.
- A kým ony budú zbierať, ty sa vypa-
ríš, pôjdeš si na pivo a prídeš na hoto-
vé, - zabojovala mama. 
Vedel som, aká prázdna a studená je naša
pivnica, a vedel som, že mama sa naozaj
bojí o mňa aj o Magdalénku a túžil som,
aby sa obe pravdy, otcovo odhodlanie aj
mamina zodpovednosť, dali pomiešať.
Otcovi sa však v hlase zjavilo čosi, čomu
sa nedalo odporovať. 
- Ideme, - zavelil. Zobral ma za ruku,
pod pazuchu druhej vzal starý prútený
kočík, dal doň vrece a dajaké handry a
zavolal na sestru. Madlénka sa obliekala
ešte vo dverách, my sme už kráčali dolu
schodmi, tatko s kočíkom pod pazuchou.
Malá stanica ma fascinovala. Neustály
pohyb vagónov, pískanie rušňov a posu-
novačov, mávanie závor, ktoré boli zväč-
ša zavreté a ľudia vtedy museli chodiť
nadchodom a zospodu boli ešte väčší
ako v skutočnosti a vozne s drevenými
sedadlami voňali diaľkou aj v zime. Mal
som stanicu rád. Otca na nej fascinovalo
čosi iné. Z odstaveného vagóna tretej
triedy, kde sme sa ukryli, sledoval stani-
cu, až objavil vytúžený ešalón z Ostravy,
plný drobného čierneho nerastu.
V pravom slova zmysle sme nekradli. Je
síce pravda, že všetko, čo ležalo na zemi,
bolo majetkom ľudovodemokratickej
vlasti ako celku a nemohlo sa deliť
medzi jednotlivé rodiny. No napriek
tomu vykladacie čaty nikdy nepozhŕňali
a nevyzbierali uhlie, ktoré pri vykládke z
vozňov vypadalo. Aotcovo srdce vidiec-
keho hospodára a chvíľami aj starostli-
vého tatka, ktorému by nebolo tak zima
ako jeho deťom, neznieslo pohľad na ten
antracit, ktorý by tu hnil pod snehom až
do jari, kým by nevyšiel celkom navni-
voč, namiesto toho, aby zohrial milova-
nú rodinu. A ešte tu bola aj oveľa horšia
možnosť - že by vôbec nevyšiel nazmar,
lebo by ho vyzbierali iní, menej odvážni,
hneď ako ešalón odíde. A to už tatko
vôbec nevedel a nemohol preniesť cez
srdce. Preto sme museli byť na Malej
stanici súčasne s vlakovou súpravou a
vyzbierať, koľko sme vládali uniesť v
taškách a odviezť v starom prútenom
kočíku.
Tatko zapikoval s kočíkom k súprave,
pripravil si veľké jutové vrece, nám dal
do rúk menšie vrecká, navlas podobné
tým, z akých kŕmili poštári svoje kone
počas šichty v meste a vohnal nás pod
vagón. Šikovne som sa plazil a plnil
vrecko. Keď bolo plné, mávol som na
otca, on dobehol, vzal ho, vysypal do
veľkého jutového pytla v kočíku a
prázdny pytlík nám hodil pod vagón.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov

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

Povodeň pripomínajú už len nápisy
Vyše týždňa ohromujú svet správy o
obrovských požiaroch a súčasne o
záplavách v rôznych územiach Aus-
trálie (Queensland). Tisíce Austrálča-
nov, väčšinou európskeho pôvodu,
prišli v roku 2009 o svoje príbytky a
celé majetky. Mnohí sa zachránili len
s tým oblečení, ktoré mali na sebe.
Viac ako sto ľudí zahynulo. 
Povodne a požiare sú katastrofy, ktoré
bývali v minulosti časté aj na území
nášho mesta. Svedectvá o nich sú
zachované predovšetkým v archív-
nych dokumentoch. Pred reguláciou
Dunaja a pred výstavbou priehrad na
Dunaji bývali povodne každoročne
očakávaným javom, pred ktorým sa
nedalo brániť. 
Ľudia na našom území po tisícročia
prijímali povodne ako nutné zlo,
ktoré treba očakávať a včas zachrániť
aspoň to, čo sa dalo odniesť na mies-
ta, kam vysoká voda nedosahovala.
Nie vždy sa však dalo predpokladať,
kam až hladina vystúpi. Napriek
tomu, že sa zaužíval termín „storočná
voda”, katastrofálne povodne na
území terajšej Bratislavy sa opakova-
li v obdobiach podstatne kratších. V
posledných storočiach trvali obdobia
medzi veľkými povodňami 50 rokov,
plus mínus tri-štyri roky. 
Jedna z najstrašnejších povodní postih-
la mesto na začiatku februára 1850.
Hladina dosiahla svoj najvyšší stav 5.
februára. Povodeň spôsobilo zamrznu-
tie Dunaja a následné nazhromaždenie
plávajúcich ľadových krýh, ktoré zaha-
tali koryto tak, že voda nemohla prete-
kať a vyliala sa na oba brehy. 
Emil Portisch prevzal do svojej knihy
Geschichte der Stadt Bratislava-Press-
burg (1933) správu z Pressburger Zei-
tung z roku 1850. Zaliate boli všetky
nižšie položené ulice a námestia vnú-
torného mesta (myslí sa tým časť Sta-
rého Mesta pôvodne obkolesená stre-
dovekými hradbami), Zuckermandl,
Blumental, Audorf (Starý Háj), jedno-
ducho celé okolie mesta. 
Osobitne sa zdôrazňuje, že v dedine
Engerau (na mieste dnešnej Petržalky
južne od Auparku (Sadu Janka Krála) a
areálu Incheby a východne od železnič-
nej stanice), stála voda tak vysoko, že
bolo vidno len strechy zaplavených
domov. V poslednom desaťročí 19. sto-
ročia vybudovali pozdĺž toku Dunaja
účinné hrádze, ktoré mali mesto pred
veľkými povodňami chrániť. Ani betó-
nové múry na ich vrchole však niekedy
neboli dosť vysoko, aby sa voda cez ne
nepreliala. Horšie to bolo s oblasťou
terajšej Petržalky. Ešte aj v 50. rokoch

20. storočia museli jej obyvatelia hľadať
prechodné ubytovanie u príbuzných v
meste, keď im voda zaliala domy. 
Povodeň roku 1850 dnes pripomínajú
nápisy na niektorých objektoch v Sta-
rom Meste. Najvýraznejší je nápis s
čiarou určujúcou vtedy výšku hladiny
Dunaja, ktorý je vytesaný do sokla Pri-
maciálneho paláca zo strany Uršulín-
skej ulice. Neďaleko, na dome na náro-
ží Uršulínskej a Laurinskej ulice (Lau-
rinská č. 9), je do omietky zapustená
opuková tabuľka, poukazujúca na
výšku hladiny 5. februára 1850. 
Na prvý pohľad sa zdá umiestnená
veľmi vysoko, ale napriek tomu, že
bola pri oprave domu pred pár rokmi
demontovaná a znovu osadená, je urči-
te na svojom pôvodnom mieste. Podľa

toho museli byť pod vodou nielen sute-
rény, ale celé prízemné priestory,
napríklad aj vo Vodnej kasárni (teraz
sídlo SNG). 
Iná rovnaká opuková tabuľka v sokli
veže Starej radnice je dnes natoľko
zvetraná, že len ťažko možno prečítať
nápis na nej. Emil Portisch videl ešte aj
tabuľku na nároží Hlavného námestia
(Masarykplatz) a Rybárskej brány
(Fischertorgasse) pri cukrárni Mayer.
Tabuliek bolo určite viac, no pri búraní
historických domov sa stratili. 
Ťažko si predstaviť masy ľadovej
vody, ktoré vtedy mesto zaplavili. Po
poklese hladiny rieky ostali vodou
zaplnené obrovské podzemné priesto-
ry. Predstavu o nich si možno urobiť v
pivniciach Starej radnice či pri návšte-
ve suterénov Apponyiho paláca (Vino-
hradnícke múzeum).  Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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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



SÁLOVÝ FUTBAL
Futsalový Slov-matic Bratislava
pokračuje v zbieraní ocenení. O naj-
novší sa postarala jeho opora Peter
Haľko, ktorý sa stal najlepším slo-
venským futsalistom za rok 2008. Po
hetriku spoluhráča Vojtecha Várady-
ho, ktorý vyhral tri predchádzajúce
ročníky, je to ďalší individuálny
úspech bratislavského klubu v pre-
stížnej ankete. 
„Určite som bol výsledkami prekvape-
ný, pretože okolo mňa bolo veľa dob-
rých hráčov,“ priznal dvadsaťštyriročný
Peter Haľko, ktorý sa o svojom víťaz-
stve dozvedel iba deň pred slávnostným
vyhlásením. „Spoluhráči si síce robili
srandu už dlhšie, ale nebral som ich
vážne. Organizátori mi moje prvenstvo
definitívne potvrdili iba tesne pred sláv-
nosťou, aby som nebol prekvapený.“
Samotná sezóna mu vyšla podľa vlast-
ných slov na výbornú, priznáva, že bola
asi najlepšia v jeho kariére: „Stal som sa
najlepším strelcom, získali sme titul,
darilo sa reprezentácii, postúpili sme v
Lige majstrov, kde sme bojovali o
postup do najlepšej štvorky. Keď to
zhrniem, tak bola naozaj vydarená.“
Slovenský futsalový reprezentant začí-
nal ako väčšina spoluhráčov s veľkým
futbalom. „Hral som ho do devätnástich
rokov. Dokonca sa mi naskytla možnosť
ísť do zahraničia, ale nedohodli sme sa s
manažérom. Pôsobil som v Malackách,
druholigovom Báči, ktorý vtedy viedol
Róbert Paldán, či v Českých Budějovi-
ciach,“ spomína Peter Haľko.
K futsalu sa dostal náhodou. „Začal som
s mestskou ligou, neskôr si ma vy-
hliadol vtedajší kormidelník Slov-mati-
cu Milan Kollár.“ Prechod do majstrov-
ského klubu nebol preňho žiadnou noč-
nou morou. „Menšie obavy som mal,
priznávam, vravel som si, ako tam asi
zapadnem. Na druhej strane som si
veril, cítil som, že mám na to, aby som

sa presadil,“ spomína najlepší futsalista
Slovenska minulého roku. 
Hneď po svojom príchode ho tréner
zaradil do základnej zostavy, hrával v
druhej štvorke, navyše mu pomohol
hneď prvý turnaj, na ktorom za Slov-
matic nastúpil: „Stal som sa tam najlep-
ším strelcom,“ vraví, no pripomína, že
aj keď už získal mnohé ocenenia, na tré-
ningoch stále hráva za mladých... „Ešte
sa necítim starý,“ smeje sa.
Na Slovensku už získal prakticky všet-
ko, ale stále mu zostáva veľa cieľov:
„Bol by som napríklad veľmi rád, keby
sa nám podarilo postúpiť na záverečný
turnaj majstrovstiev Európy alebo majs-
trovstiev sveta,“ vraví.
Napriek odchodu z klasického futbalu,
zostali mu v ňom jeho mužstvá. „Srd-

covkou je Prešov, ale teraz už fandím aj
Slovanu. Azo zahraničných klubov to je
AC Miláno. Hrá pekný futbal, získava
trofeje, pôsobí tam Kaká,“ hovorí Peter
Haľko o svojom idole. 
Zisk najlepšieho futsalistu Slovenska
neznamenal preňho len prevzatie ocene-
nia, ale aj určité povinnosti. „Spoluhráči
si ma už doberali, koľko ma to bude
stáť, takže začínam šetriť,“ vraví s
úsmevom a dopĺňa, ako oddychuje:
„Najčastejšie s dvoma trojročnými sy-
novcami a na prechádzkach s priateľkou
Luckou.“
Okrem Petra Haľka sa do All Stars tímu
minulej sezóny dostali zo Slov-maticu
aj Vojtech Várady a brankár Mário Gaš-
parovič. (db)

FOTO - Vladimír Škorec

Slovan prehral

v Turecku 

len s Klužom
FUTBAL
Futbalisti Slovana Bratislava sa po
kratšom pobyte vo Vyhniach vrátili
aj zo svojho druhého predsezónneho
sústredenia. V tureckej Antalyi odo-
hrali štyri prípravné stretnutia,
ktoré trénerovi Ladislavovi Peckovi
určite naznačili, v akom štádiu
formy sú jeho zverenci.
SLOVAN - Steaua 1:1, gól: Meszároš,
zostava: Bičík - Dobrotka, Valachovič,
Dosoudil (46. Petráš), Breznaník -
Obžera (75. Angelovič), Serrano,
Kozák (75. Černák), Slovák (62. Pires)
- Halenár (82. Štepanovský), Masaryk
(67. Meszároš)
SLOVAN - Kluž 0:2, zostava: Bičík -
Dobrotka, Valachovič (46. Petráš),
Dosoudil (62. Hanek), Breznaník (77.
Szabó) - Obžera (62. Angelovič), Ser-
rano (46. Černák), Kozák, Pires (46.
Slovák) - Halenár, Masaryk (62. Mes-
zároš).
SLOVAN - Podgorica 3:0, góly: Čer-
nák, Pires, Meszároš, zostava: Rodin-
ger - Petráš, Dosoudil (46. Angelovič),
Hanek, Szabó - Štepanovský (60.
Kuráň), Kolčák (46. Serrano), Černák
(60. Králík), Slovák (46. Pires) - Mes-
zároš, Gaucho.
SLOVAN - Ľubľana 2:0, góly: Masa-
ryk, Mészaroš, zostava: Bičík- Dobro-
tka, Valachovič (46. Hanek), Dosoudil
(53. Angelovič), Breznaník - Petráš
(46. Pires), Serrano (80. Králík),
Kozák (60. Černák), Obžera (65. Šte-
panovský), Halenár (72. Gaucho), Ma-
saryk (46. Mészaros). (mm)

V Tatrách sa

lyžovalo, ale aj 

chodilo na túry
HOKEJ
Po krátkom pobyte vo Vysokých
Tatrách, kde si časť hráčov brati-
slavského Slovana oprášila bežky a
druhá časť zaberala na peších
túrach, a niekoľkodňovej domácej
príprave pokračuje nadstavbová
časť hokejovej Extraligy. Slovanisti
ju začali doma so Zvolenom.
Ďalšie dve stretnutia odohrá majster
vonku, v piatok v Liptovskom Mikulá-
ši, v nedeľu v Skalici a potom už príde
na rad domáci šláger s Košicami (v
utorok 17. februára 2009).
Tréner Róbert Pukalovič v nich však
nebude môcť rátať s útočníkom Ondre-
jom Rusnákom. Ten sa po pôsobení v
reprezentácii do 20 rokov vrátil do Bra-
tislavy, ale jeho ďalšie pôsobenie ukon-
čila artroskopia kolena, ktorá ho na nie-
koľko týždňov vyradí z hokeja. Až lieč-
ba po operácii ukáže, či sa Rusnák vráti
ešte v tomto ročníku. (mm)
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Oravec si stále

iba hľadá klub,

Farkaš ho má
FUTBAL
Funkcionári majstrovskej Petržalky
už po skončení jesene avizovali, že
na jar nebudú rátať s Tomášom
Oravcom, bývalým hráčom Ružom-
berka, Žižkova, Admiry Viedeň,
Panioniosu Atény, či Boavisty Porto.
Po neobnovení zmluvy sa Oravec začal
obzerať po novom klube. Najskôr
zamieril do Poľska, kde sa o jeho služ-
by zaujímala Polonia Varšava. Po pár
dňoch však Oravec odišiel do Švaj-
čiarska, kde si ho vyhliadol Neuchatel
Xamax. Hneď v prvom prípravnom
stretnutí proti FC Bazilej strelil bývalý
slovenský reprezentant jeden z dvoch
gólov a všetko naznačovalo, že práve
Švajčiarsko bude jeho nasledujúcou
stanicou. Situácia sa však zmenila,
Oravec je stále bez klubu a najnovšie
sa hovorí o jeho prestupe do Žiliny.
Iným smerom sa mal vydať obranca
Pavol Farkaš, ktorý dostal ponuku zo
škótskeho Heart of Midlothian. Farkaš,
ktorý prišiel do Artmedie v lete 2007 z
FC Nitra, síce podpísal 2,5-ročnú
zmluvu, no v tomto prípade sa všetko
zvrtlo na fakte, že škótski funkcionári
ho nestihli zaregistrovať do konca pre-
stupového obdobia. O vysokého obran-
cu preto okamžite prejavil záujem
rumunský FC Vaslui. Po krátkej skúš-
ke dnes už Expetržalčan prijal ponuku
a s novým zamestnávateľom podpísal
3,5-ročný kontrakt.
Svoj nový klub konečne má aj Peter
Čvirik. Petržalka oňho prestala mať
záujem už dávnejšie, ale záujemca o
jeho služby sa našiel až po roku. Je
ním poľská prvoligová Lechia
Gdaňsk, kde sa dohodol na 1,5-roč-
nom kontrakte. Stále nejasno je okolo
stredopoliara Guédého. Záujem preja-
vil ruský klub Amkar Perm, ktorý ho
chcel vyskúšať, no Guédé bol zranený
a tak sa jeho prípadný odchod presunul
na neskorší termín. (mm)

Stolní tenisti

ŠKST veria už

len v zázrak
STOLNÝ TENIS
Pre stolných tenistov ŠKST Brati-
slava zrejme bude semifinále
medzinárodnej superligy konečnou
stanicou.
V prvom súboji o finále totiž prehrali
doma s SKK El Niňo Praha 0:7, čo im
pred marcovou pražskou odvetou
nedáva prakticky žiadne šance na
postup. Doma sa nedarilo ani Satexu
Int. Bratislava, ktorý v skupine o 9.-12.
miesto prehral s UTTC Stockerau 2:6.
Úspešnejší boll Mostex Rača, ktorý v
skupine o 13. - 16. priečku vyhral 6:3 v
Havířove. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

V Interi pokračujú odchody, najnovšie 

dostal výpoveď aj prezident M. Lônčík
FUTBAL
Vo futbalovom Interi Bratislava pre-
žívajú zrejme najhorúcejšiu zimu,
akú si možno predstaviť. Všetko sa
začalo už koncom roka, keď bývalý
tréner Vladimír Koník pre Brati-
slavské noviny priamo naznačil, že
má obavy, či vedenie klubu chce
vôbec prestúpiť do Corgoň ligy.
Ďalšie udalosti nabrali rýchly spád a
Vladimírovi Koníkovi dali zrejme za
pravdu. Najskôr sa Bratislavou roznie-
sol chýr, že Inter už patrí rovnakému
majiteľovi ako Slovan a Petržalka
(dokonca sa hovorí, že mu patrí aj ŠKP
Dúbravka), čo by malo znamenať, že s
Interom sa neráta nielen pre Corgoň
ligu, ale ani s tým, že by žlto-čierni hrá-
vali na Pasienkoch... 
Prvé odchody prišli hneď v januári.
Najskôr to boli niekoľkí hráči, ktorí v
rámci bratislavských hráčskych rošád

zamierili do Petržalky, za nimi sa
musel pobrať aj tréner V. Koník, hoci
len pár dní predtým postúpil zo základ-
nej skupiny, výpovede dostalo aj nie-
koľko zamestnancov areálu. Ako zatiaľ
poslední dvaja museli odísť prezident
klubu Milan Lônčík a vedúci mužstva
Pavel Poluch.
Majiteľ klubu Ľubomír Chrenko už
predtým vyhlásil, že klub má rozpočet
60 miliónov Sk, čo vyvolalo šok u fut-
balistov aj zamestnancov klubu. Tí sa
totiž v rozhovoroch pre Bratislavské
noviny priznali, že mnohí nevideli
svoje výplaty aj niekoľko mesiacov,
podľa niektorých hráčov sa dlžoby
vyšplhali až na 200-tisícové sumy. 
Na tieto reakcie reagoval vtedy ešte
prezident Milan Lônčík, ktorý tvrdil,
že peniaze nie sú v Interi problémom.
K tomu, že prišli od majiteľa Slovana a
Petržalky sa však už nechcel vyjadro-

vať s tým, že je to vecou majiteľov klu-
bov... „Pre mňa je dôležité, že peniaze
prišli a sú na účte Interu,“ tvrdil. Spo-
mínané slová, ktoré povedal pre Brati-
slavské noviny však údajne vyvolali
medzi hráčmi skôr nahnevané reakcie,
keďže peniaze síce boli na účte Interu,
ale nie na účtoch futbalistov.
Posledné udalosti teda naznačujú, že
klub, ktorý ešte pred pár rokmi získa-
val tituly, poháre a usiloval sa o
postup v Lige majstrov, nemusí vôbec
prežiť najbližšie roky. Možno ho ešte
pár mesiacov budú udržiavať na ume-
lej výžive, ale možno zostane iba na
úrovni periférneho klubu niekde v tre-
tej-štvrtej lige, ktorého pár desiatok
fanúšikov sa bude každú druhú nede-
ľu stretávať a spomínať, aké to bolo,
keď tu hrali Petráš, Levický, Jurke-
mik, Obložinský, Barmoš, Weiss,
Szili Németh... (db)

Peter Haľko hráva za mladých, ale už

sa stal najlepším futsalistom Slovenska

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

PROFIL
� OSB DOSKY
www.t-profil.sk
0905 279 612

VÝHODNÁ CENA 
UBYTOVANIA!
� APARTMÁNY � IZBY �
PENZIÓN POD DONOVALMI
N O N  -  S T O P
0910 802 070
www.penzionpoddonovalmi.com

od 10 ́

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/289,-Sk

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD
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Hálkova - Letná ulica, Bratislava

02/49 590 336

Pre posilnenie nášho tímu 
hľadáme nových 

spolupracovníkov pre filiálku 
BRATISLAVA-RAČA

na pozície: 
-VEDÚCI SKUPINY TOVARU 

-VEDÚCI ZMENY MÄSO/ 

ÚDENINY 

-SPOUPRACOVNÍK HLAVNEJ 

POKLADNE

-PREDAVAČ/ POKLADNÍK

Životopis zašlite na adresu: 

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

alebo na 
personalneSK@kaufland.sk

Navrhovateľ REO YAROVCHE, s r.o., Bratislava
predložil zámer 

Výstavba rodinných domov 
- Jarovce - Dvor

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 28.
1. 2008 do 17. 2. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné
stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bra-
tislava 4 do 17. 2. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
868/197-216-230, 234-247 v lokalite na Jantárovej
ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Jarovce, územný obvod Bra-
tislava V.
Dotknuté územie je lokalizované v bývalom areáli poľno-
hospodárskeho družstva.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie obytnej zóny
so samostatne stojacimi rodinnými domami, ktoré majú
mať maximálne 2 podlažia. V území je navrhovaných 49
rodinných domov. Pre zástavbu sú navrhnuté tri typy rodin-
ných domov, v troch plošných veľkostiach. Pre potreby
bývania majú byť pri každom rodinnom dome navrhova-
né dve parkovacie stojiská, t.j. navrhuje sa 98 súkromných
parkovacích stojísk. Z toho 49 má byť v garážach a 49 má
predstavovať parkovacie stojiská na teréne. Okrem
súkromných parkovacích stojísk sa v dotknutom území
navrhuje ďalších 7 verejných parkovacích stojísk na teré-
ne. Predkladaný zámer je riešený variantne. Variantnosť
hodnotenej činnosti spočíva v rozdielnom odvádzaní vôd
z povrchového odtoku z dotknutého územia.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 7/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 2/2011

Navrhovateľ Sliačska, s.r.o., Košice 
predložil zámer 

Polyfunkčný súbor - 1.etapa 
- Sliačska ulica, Bratislava 

- Nové Mesto
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 30.
1. 2009 do 21. 2. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné
stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bra-
tislava 4 do 21. 2. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
12100/137-138, 12100/149, 12100/156, 12100/197,
12100/176-186, 12100/198 v lokalite na Sliačskej ulici, k.
ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava
III. Severnú časť dotknutého územia ohraničuje komuniká-
cia Sliačskej ulice, južná hranica smeruje do vnútrobloku
areálu Výskumného ústavu zváračského a západnú hrani-
cu tvoria radové garáže.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčné-
ho súboru, ktorý má tvoriť 1.etapu uvažovanej revitalizácie
územia Výskumného ústavu zváračského. Objekt je urče-
ný prevažne na funkčné využitie bývanie, administratíva a
pre obchod a služby. Polyfunkčný súbor tvorí pozdĺžna
hmota z ktorej vyrastá 22 podlažná výšková časť. Objekt
pozostáva z troch suterénnych podlaží a dvojpodlažnej
nadzemnej podnože na ktorej je osadená výšková budo-
va bytového domu. Funkčné využitie dvojpodlažnej pod-
nože je riešené: 1. nadzemné podlažie (NP) - obchody a
služby, administratíva, 2. NP - administratívne priestory.
Funkčné využitie trojpodlažného suterénu je riešené pre
funkčné využitie parkovacia garáž. Celkový počet garážo-
vých parkovacích stojísk má byť 129. Funkčné využitie 22
podlažnej výškovej budovy sú byty. Celkový počet bytov je
113. Dopravné napojenie vjazdu do podzemných parko-
vísk je navrhnuté zo Sliačskej ulice. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 7/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 7/2009

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Logistický park Pálenisko 
- Čierny les, Bratislava, 

ktorej navrhovateľom je 
BZ, spol. s r.o., Bratislava

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie od 27. 1.
2009 do 16. 2. 2009 v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu
na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Tisíce výrobkov
za výhodné splátky

Predajňa elektro
Krížna 17, Bratislava

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

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

0905 234 615 � 4363 8184

KASKÁDY
r e z i d e n c i a

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
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Výstava 5x Akt 

vo fotografii 

v Everest Foto
VÝSTAVA
Pod názvom 5x Akt otvorili v Eve-
rest Foto na Tower 115 na Pribinovej
ulici 25 výstavu piatich fotografov,
ktorí sa sústreďujú na nasnímanie
ľudského tela spôsobom, ktorý zvý-
razňuje jeho dokonalosť a krásu.
Na výstave sa prezentujú umelci Ola
Bubenková, Lolla Fukari, Martin Habu-
raj, Peter Švec a Ladislav Vlha. Ponúka-
jú svoj pohľad na nahotu v čiernobielej
i farebnej fotografii, sústreďujú sa pre-
dovšetkým na krásu a poéziu, ktorú
dokáže fotografia aktu vyjadriť. Výsta-
va potrvá do 15. marca 2009. (dš)

Michal Studený

je dieťaťom 

60. rokov
VÝSTAVA
Pod názvom Som dieťa šesťdesia-
tych rokov vystavuje do 22. februára
2009 v GMB Mirbachovom paláci
na Františkánskom námestí 11 svoje
diela Michal Studený. 
Michal Studený je jedným zo „zabud-
nutej generácie“, ktorá sa okolo polo-
vice šesťdesiatych rokov pokúšala
nanovo definovať funkciu obrazu,
odpatetizovať a poetizovať témy aj
vyjadrovacie prostriedky a zachovať
si pritom odstup od súčasných medzi-
národných trendov. Narodil sa 12.
januára 1939 v Prahe, v rokoch 1953-
1957 študoval na Strednej škole ume-
leckého priemyslu v Bratislave,
1957-1963 na Vysokej škole výtvar-
ných umení (prof. Matejka).
Zo sfetišizovaných reálnych živých aj
neživých prírodnín alebo predmetov,
vyrobených rukou človeka, sa časom
stali symboly elementárnych vzťahov
ľudskej dvojice, domova, života.
Podobný zmysel „symbolov o symbo-
loch“ nadobudli aj metafyzické domy,
kostoly či cintoríny na jeho naivisticky
maľovaných obrazoch. Pôvodná hra-
vosť sa v priebehu rokov zmenila na
ironický nadhľad a neskrývané morali-
zovanie (I. Mojžišová). (dš)

Stredoveká

kuchyňa 

v Múzeu kultúry
VÝSTAVA
V Múzeu kultúry Chorvátov na Slo-
vensku na Istrijskej ulici 68 v Devín-
skej Novej Vsi, otvorili výstavu s
názvom Stredoveká kuchyňa v
archeologických nálezoch.
Archeologické nálezy z materiálov ako
hlina, meď, železo alebo sklo približu-
jú návštevníkom spôsoby stravovania
v stredoveku. Tie sa dnešnému človeku
môžu zdať komplikované z hľadiska
prípravy stravy, na druhej strane však
prekvapujúco spĺňajú aj súčasné krité-
riá racionálnej výživy. Množstvo zaují-
mavých nálezov a ikonografického
materiálu vhodne dopĺňa rekonštrukcia
stredovekej čiernej kuchyne.
Výstava potrvá do 31. marca 2009 a je
pre verejnosť prístupná denne od 10.00
do 16.00 h, počas víkendu od 10.00 do
15.00 h. Vstupné na výstavu je 1,33 €,
zľavnené vstupné 0,66 €. (dš)

Štyri hudobné

legendy 

zahrajú v PKO
HUDBA
Bratislavský Jazz Klub prináša 23.
februára 2009 o 19.30 h na pódium
PKO štyri hudobné legendy, ktoré
spája láska k moravskému folklóru.
V Spoločenskej sále sa predstaví Iva
Bittová, Emil Viklický, Georg Mraz a
Laco Tropp. 
Títo štyria hudobníci spolu v roku 2007
nahrali vynikajúci, moravskou hudbou
inšpirovaný, album Moravian Gems. Sú
na ňom upravené moravské ľudové pes-
ničky aj pôvodné Viklického kompozí-
cie. Vzrušujúca hudba, ktorá nezostáva
pri „zmodernizovanom folklóre“. K
ľudovej hudbe pristupujú s pokorou, no
zároveň so slobodnou tvorivosťou. Je v
tom nadhľad skúsených muzikantov aj
detská fascinácia hudbou, ktorá tu znela
dávno pred nimi.
Chuťovkou Moravian Gems bolo minu-
loročné vystúpenie Ivy Bittovej a Geor-
ga Mraza v Bratislave, plnou dávkou
bol koncert kompletného kvarteta na
festivale Bažant Pohoda 2008. Koncert
v PKO sľubuje silný a neopakovateľný
zážitok. (dš)

Michal Fric

vystavuje 

v Galérii Space
VÝSTAVA
V tvorbe mladých umelcov začína
maľba opäť zaujímať významnú
pozíciu. Do 28. februára 2009 Galéria
Space na Františkánskom námestí 7
predstavuje výstavu Michala Frica. 
Výstava Karikulum Varte mapuje
posledný rok umelcovej tvorby. Samot-
ný názov je narážkou na významovú a
tematickú rozmanitosť autorových diel. 
Svojou tvorbou reaguje Fric na povahu
súčasnej spoločnosti - médiá programo-
vo manipulujúce našu existenciu, vša-
deprítomné obmedzenia, pravidlá, prí-
kazy. Jeho obrazy balansujú na pomedzí
realistickej a abstraktnej maľby a stáva-
jú sa „surrealistickými“ výpoveďami
plnými humoru, absurdity, náhody. 
Fric diváka zneisťuje, nabáda ho zamys-
lieť sa nad tým, čo jeho diela znázorňu-
jú a či to zodpovedá obrazom, ktoré
divák vidí. V tvorbe vytvára obrazovú
sústavu plnú znakov a odkazov na
súčasné médiá a pseudo hrdinami či pop
kultúrou ovládaný svet.
Výstava Michala Frica je zároveň
poslednou výstavou Galérie SPACE v
priestoroch projectSPACE na Franti-
škánskom námestí 7. (dš)

DIVADLO
Ondrej Šoth je choreograf a režisér,
ktorý okrem dokonalého technické-
ho zvládnutia tanca hľadá v inscená-
cii vzťahy, motivácie, dramatické
situácie, jednoducho - divadlo. S
tanečným súborom Novej scény pri-
pravil tanečné divadlo Carmen,
ktoré spĺňa jeho predstavy o vznos-
nom divadelnom zážitku.
Inklinácia k dramatickému poňatiu hry
sa u Šotha prejavovala už dávno, svo-
jím záujmom sa sústreďoval na čino-
herné predstavenia, bol veľkým milov-
níkom činohry SND. V najnovšej pre-
miére rozohral s tanečníkmi na scéne
vášnivý tanec, nielen čo sa týka pohy-
bu, ale aj deja a príbehu. 
Nie sú to teda len roztancované a vlnia-
ce sa sukne dynamických Španielok,
nože v rukách rozvášnených milovní-

kov, ale aj dej, ktorý hovorí o láske,
napätí, fyzickej radosti a potešenia, ale
aj bôli ranených duší. 
Carmen je prvým projektom Novej
scény, ktorý je postavený na využití
umeleckého potenciálu tanečného
súboru, ktorý bol doteraz „len“ inte-
grálnou súčasťou úspešných muziká-
lov. Tanečníci na scéne dokazujú, že si
zasluhujú pozornosť verejnosti a
divácky záujem. 
Sedemdesiat minút predvádzajú na
scéne podmanivé tanečné divadlo,
ktoré podčiarknuté silou uchvacujú-
cej hudby vytvára kompaktný ume-
lecký zážitok. Autormi farbistých,
miestami aj temných, tónov, sú maj-
stri Georges Bizet, Rodion Ščedrin a
Deep Forest. Príbeh vychádza z nove-
ly Carmen Prospera Mériméea z roku
1845, inšpirovanej krátkou notickou

v novinách o španielskom seržantovi,
ktorý podľahol zvodom krásnej
Cigánky a napokon sa stal jej vra-
hom. Ondrej Šoth získal v roku 2007
za Svadby podľa Figara (Mozarta)
Dosky za najlepšiu divadelnú réžiu i
najlepšiu divadelnú inscenáciu sezó-
ny 2006/2007. 
V predstavení Carmen sa na doskách
Novej scény predstavujú tanečníci
Magdaléna Čaprdová, Eva Sklyarova
a.h., Lyudmyla Vasylyeva a.h., Jana
Hriadeľová a.h., Lucia Mankovecká,
Peter Mihálik, Maksym Sklyar a.h.,
Sergii Iegorov a.h., Lukáš Onufer,
Andriy Sukhanov a.h., Elena Chetver-
nya a.h., Adriana Pinková a ďalší. 
Libreto podľa Mériméerovej novely
napísala Zuzana Mistríková a Ondrej
Šoth, scéna Juraj Fábry, kostýmy
Andriy Sukhanov. Dáša Šebanová

Vášnivá Carmen tancuje na Novej scéne

DIVADLO
Po desiatich rokoch sa na scénu
Činohry Slovenského národného
divadla vrátil nemecký autor, ktoré-
ho genialitu a schopnosť tvoriť
mnohí prirovnávajú k umeleckému
majstrovstvu Shakespeara. Na scéne
SND sa objavil Bertolt Brecht a
jedna z jeho najvýznamnejších hier -
Matka Guráž a jej deti.
Naposledy túto hru v SND uviedli v
roku 1971 a ako Matka Guráž sa pred-
stavila Eva Kristínová. Herečka Emília
Vášáryová vtedy prežívala sladký žen-
ský vek, mohla mať okolo tridsať
rokov, aby aj ona raz dozrela do posta-
vy matky, ktorá vojnu nenávidí, ale
potrebuje. Matky, v ktorej sa snúbi
chuť laškovať s mužmi s inštinktom
chrániť deti, ženy, ktorá dokáže kupčiť,
ale aj potajme plakať do zástery. 

Postava Matky v Brechtovej hre má
toľko rozmerov, že ju môže hrať len
žena, ktorá tieto polohy pozná nielen
zo svojich hereckých skúseností, ale aj
zo znalosti života. 
Režisér Martin Čičvák prechováva k
Brechtovi a jeho textom hlbokú úctu a
rešpekt. Hru poňal ako „jazdu s
vozom“, za jeden objazd po scéne, ces-
tovanie v kruhu, sa odohrá tridsaťročná
vojna, zahynú tri deti, žena odmietne
niekoľko milostných návrhov, niekoľko
zas prijme, za zvuku striel usína i vstáva
a po celý čas sa snaží o jediné - prežiť. 
Vyžaduje si nesmiernu režisérsku zruč-
nosť vtesnať všetky emócie, historické
udalosti, osobné tragédie, sociálne
javy, medziľudské vzťahy aj milostné
prežívania do predstavenia, ktoré divá-
kom zaplní jeden večer. A tak sa môže
zdať, že jednotlivé sekvencie predsta-

venia sú rozvláčne, nádej však dáva
vyjadrenie hlavnej hrdinky Emílie
Vášáryovej: „V celej svojej pôsobivos-
ti a celistvosti sa hra ukáže až po dvad-
siatej repríze. Musí dozrieť.“ 
Okrem hlavnej predstaviteľky sa vo
výnimočných postavách a adekvátnych
hereckých výkonoch v hre Matka
Guráž a jej deti na scéne SND predsta-
vujú: Táňa Pauhofová, Robert Roth,
Alexander Bárta, Dušan Tarageľ, Bra-
nislav Bystriansky, Emil Horváth,
Jozef Vajda, Marián Labuda, Monika
Hilmerová, Stano Dančiak, Ján Kole-
ník, Vladimír Kobielsky, Eva Krížiko-
vá, František Kovár, Vladimír Obšil a
Mária Breinerová a. h. Martin Čičvák
si k inscenácii prizval dramaturga Mar-
tina Kubrana, scénografa Toma Cillera
a kostýmovú výtvarníčku Mariju
Havran. Dáša Šebanová 

Matka Guráž - 30 rokov za jeden večer

Tanečné divadlo uviedlo príbeh o láske, napätí, radosti, potešení, ale aj o bôli. FOTO - Joseph Marčinský

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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� týždenný náklad 200 900 kusov

� najčítanejšie noviny v meste

� desaťročná tradícia
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SOBOTA 14. februára
�8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutia zbe-
rateľov, mince, medaily, odznaky, filate-
lia, bankovky, staré pohľadnice knihy, pla-
gáty, platne, SK BNM, Vajnorská 21
� 16.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé
modelárske dielne pre deti od 5 rokov,
Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Valentínsky čaj o štvrtej, do
tanca hrá Roland live, DK lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Karneval, súťaž masiek, popo-
ludnie pre deti, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Valentínsky Čaj o piatej, HS
Kartago, SK BNM, Vajnorská 21
�19.00 - A. Grusková: Päť chodov pre
dvoch, komorné predstavenie L. Hurajo-
vej a M. Majeského, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

�19.00 - Breizh Noz Imbolc 2009, hrajú:
Roc´hann a Bezobratrři + výuka bretón-
skych tancov, videoprojekcia, ochutnávka
tradičných bretónskych špecialít, Hlava
XXII. Bazová 9
� 19.00 - Policajný ples, účinkujú: FS
Ekonóm a ĽH Ekonóm disco a ďalší hos-
tia, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - J. B. Kladivo (SK), Dva (CZ),
koncert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

NEDEĽA 15. februára
� 10.30 - O hračke, s ktorou sa nikto
nechcel hrať, účinkuje divadlo Žužu, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.30 - Karnevalové šťastíčko, Divad-
lo Dunajka, rozprávky v Gullfosse, Reš-
taurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: E.
Tabakov, C. Franck, D. Šostakovič, S.
Kusevickij, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Mil.Ton+, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Anton Korenči ml., Martin
Kaprálik: Janko a Marienka alebo čo-
koládová chalúpka, pre deti od 4 rokov,
Divadlo a.ha, Školská 14
�16.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé mo-
delárske dielne, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - K. Hlávka, P. Rusko, V. Pa-

tejdl: Fontána pre Zuzanu, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Michael Kneihs Trio, jazz,
Hlava XXII., Bazová 9
� 19.00 - W. Allen: Boh, Túlavé divadlo,
neurotická komédia o úvahách tridsiatnikov,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Gucha, guča 04, prezentácie,
diskusie, performance, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PONDELOK 16. februára
�10.00 - Prázdninový divadelný works-
hop pre bratislavské deti, od 6 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - PerOlov Enquist: Noc lesbičiek,
freudovská komédia, nevhodné pre mládež
do 18 rokov!, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Divadlo Apollo Bratislava, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Brutovský: Krížovkári,
Divadlo Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
�19.09 - Slovo je grafika je slovo, literár-
ny večer so spisovateľom, režisérom a sce-
náristom V. Šuplatom a grafikom - ilustrá-
torom J. Valterom, hudobný doprovod P.
Janků, Kafé Scherz, Palisády, Partizánska 2 
� 20.00 - K. L. B. trio - Kaltenecker-
Lukács- Borlai - Jazz festival Bratislava
2009, Hlava XXII., Bazová 9
�20.00 - Hexen, tanec, Debris company,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 17. februára
� 10.00 - Farebné prázdniny, výtvarno-
kreatívne dielne pod vedením akad. mal.
A. Švarca, CC centrum, Jiráskova 3
� 10.00 - Prázdninový divadelný work-
shop pre bratislavské deti, od 6 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�14.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé mo-
delárske dielne, Bibiana, Panská 41
�17.00 - Lemkovská literatúra, stretnu-
tie s najvýznamnejším lemkovským bás-
nikom Petrom Muriankom, Poľský inšti-
tút, Nám. SNP 27
�18.00 - Vzdialenej milej, J. Haydn a L.
van Beethoven, Duo: nota bene: E. Stein-
schaden (Salzburg), husle, A. Vavtar
(Salzburg), klavír, M. Kiener (Salzburg),
tenor, Mozartova sieň Rakúskeho veľvy-
slanectva, Ventúrska 10
�19.00 - Solamente naturali, výber roz-
manitých spôsobov husľového „fidlova-
nia“, M. Valent, husle, Malá sála Sloven-
skej filharmónie, Reduta, Palackého ul.
�19.00 - Jean Genet: Slúžky, ...zrkadlo-
vý horor..., Divadlo a.ha, Školská 14

� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z
fastfoodu, Divadlo F7, GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Hlbinné porušenie epidermy,
tanec, AST, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 20.00 - Club de Moll, koncert elektro-
nickej hudby inšpirovanej lemkovskou
hudobnou tradíciou, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3

STREDA 18. februára
�10.00 - Prázdninový divadelný works-
hop pre bratislavské deti, od 6 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 14.00 - Motýle a maky, prezentácie
knihy K. Kolárikovej, DK Kramáre, Stro-
mová 18
�14.00 - Otázky pre šampióna, predko-
lo vedomostnej súťaže francúzskych tele-
vízií TV5 a France 3, Seminárna sála UK,
Klariská 5
�14.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé mo-
delárske dielne, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Koncert SOSR, program: F.
Gulda: Koncert pre husle a orchester, L.
Kubkovič: Souvenire pre husle a orchester,
J. Sibelius: 1. symfónia e mol, Veľké kon-
certné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
�19.00 - Sojka, neveľo nas idze, neveľo
nam treba, Divadlo jedného herca, M.
Zimková, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 19.00 - High life, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1

�19.00 - Carmen, podľa Bizeta, tanečné
divadlo, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Fragile, koncert - a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fast-
foodu, Divadlo F7, GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

ŠTVRTOK 19. februára
� 10.00 - Farebné prázdniny, výtvarno-
kreatívne dielne pod vedením akad. mal.
A. Švarca, CC centrum, Jiráskova 3

�14.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé mo-
delárske dielne, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Klub Priateľov opery, SK
BNM, Vajnorská 21
�18.00 - Odlesk, Haydnov rok 2009, kon-
cert v rámci bulharsko-rakúskeho umelec-
kého a kultúrneho projektu, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Slovenská filharmónia, pro-
gram: G. Bizet, F. Hoffmann Suity z opery
Carmen č.1 a č.2, H. Berlioz Harold v
Taliansku op.16, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmńie, Reduta, Palackého ul.
� 19.00 - Jiří Suchý: Taká strata krvi,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Coelho: Pokušenie, uvádza
Prešporské divadlo, DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 19.30 - O. Belešová a Masahiko Shi-
raki: John & Yoko, Divadlo F7, Guna-
GU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Face of the bass -Jazz festival
Bratislava 2009, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Blues: R. Trossman (USA) +
R. Lacko, E. Boboš Procházka, Klub za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 20. februára
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - K. Hlávka, P. Rusko, V.
Patejdl: Fontána pre Zuzanu, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Animal Crackers, Hlava
XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
� Acrylic paintings 2008, T - Gallery,
Panská 24, potrvá do 6. marca
�M. Komáček: Cesty filozofa („Všetko
možné do päťdesiatky“), Pállfyho palác,
Zámocká ulica, potrvá do 1. marca
�J. Zelinka, Zichyho palác, Ventúrska 9,
potrvá do konca februára
� D. Georges a R. Tsuda: Vour docu-
ments please - Vaše doklady prosím...
putovná výstava v spolupráci s Museum
of Arts a Crafts-Itami (Japonsko) a Alma
on Dobbin, Ventúrska 9, do 8. marca
�Bábkové divadlo očami detí, vestibul
Bratislavského bábkového divadla, Du-
najská 36, potrvá do 1. marca

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

vyjdú opäť o týždeň
19. 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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