
O tom, prečo chce hlavné mesto
Starý most zatiaľ len opravovať, ako
má po čiastočných úpravách vyze-
rať verejná doprava na moste a
kedy sa s prácami vlastne začne, sme
sa pozhovárali so splnomocnencom
primátora hlavného mesta Bratisla-
va pre nosné dopravné systémy
Tomášom FABOROM.
- Magistrát hlavného mesta od rekon-
štrukcie mosta neustupuje, ale momen-
tálne rieši havarijnú situáciu mosta a
skutočnosti, ktoré vznikli v súvislosti s
vyhlásením jeho častí za národnú kul-
túrnu pamiatku, ako aj možné spolufi-
nancovanie opravy mosta štátom.
Zatiaľ je však pravda, že štát sa na
financovaní rekonštrukcie Starého
mosta nemieni podieľať.
Kedy sa teda bude bratislavský
Starý most opravovať a ako to bude
v praxi vyzerať?

- Čím skôr, približne do troch mesia-
cov, by sa malo začať s prácami a pred-
pokladané náklady sú dvadsať milió-
nov eur. Najskôr je ale potrebné spra-
covať projekt opravy projektantov,
ktorí vyhrali súťaž. Most je jednou zo
súčastí prvej etapy električky do Petr-
žalky a bude na tom participovať aj
profesor Alexander Tesár, ktorý už dlhé
roky robí diagnostiku a kontrolu Staré-
ho mosta pre mesto.
S akou dopravou na Starom moste
sa teda ráta po jeho oprave?
- Po oprave majú na moste pribudnúť
električkové koľaje. Jedno koľajisko
pôjde na železničnej časti Starého
mosta a druhé koľajisko na cestnom
moste. Pokiaľ ide o chodcov, tí budú
mať miesto na cestnom moste. S indi-

viduálnou automobilovou dopravou sa
na Starom moste zatiaľ neuvažuje. O
týchto otázkach je ale zatiaľ naozaj
predčasné hovoriť. Najskôr je potrebné
vymyslieť technológiu celej opravy
Starého mosta.
V čom bude spočívať táto technoló-
gia opravy a vie sa už, aká bude or-
ganizácia prác? 
- Ide o to, aby sa vedelo odkiaľ, kde a
kam sa bude voziť materiál, kadiaľ
budú jazdiť pracovné stroje. Je tam
potrebné postaviť žeriav, pretože sa
musia vymeniť korodované prvky Sta-
rého mosta. To všetko sa musí do detai-
lov pripraviť. Robí sa na tom a do troch
mesiacov by mala byť známa diagnos-
tika a postup prác. Opakujem, najskôr
je totiž potrebné zvoliť správnu techno-
lógiu a až potom sa môže začať Starý
most opravovať.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Nízkopodlažné

električky by 

tu mali byť 

už v roku 2011
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
pripravuje verejnú súťaž na desať
kusov nízkopodlažných električiek
pre mestskú hromadnú dopravu.
Dopravca ráta s tým, že päť kusov
by mohlo byť v hlavnom meste už v
roku 2011.
Podľa generálneho riaditeľa DPB, a.s.,
Róberta Kadnára ide o trojdielne veľ-
kokapacitné električky s podielom níz-
kopodlažnosti a v dĺžke rádovo tridsať
metrov. Do týchto električiek sa zmes-
tí asi 200 pasažierov.
Náklady na jednu električkovú súpravu
sú približne 2 milióny eur. Mestský
dopravca plánuje nákup električiek
najmä pre pripravovanú novú petržal-
skú trať. Verejnú súťaž chce dopravný
podnik podľa generálneho riaditeľa
vyhlásiť ihneď potom, ako ju schváli
predstavenstvo spoločnosti.
Pre projekt novej električkovej trate do
Petržalky pripravuje Dopravoprojekt
technicko-ekonomickú štúdiu. Štúdia
má ponúknuť model integrovaného
dopravného systému koľajovej dopravy
s využitím spoločných trás pre železni-
cu i električku. Hotová by mala byť do
konca júla 2009. (rob)

Plesová sezóna

sa pomaly

chýli ku koncu
BRATISLAVA
Tohtoročná plesová sezóna sa v Bra-
tislave pomaly končí. Fašiangy, teda
obdobie plesov, bálov a zábavy, sa
uzavrie na budúci týždeň. V stredu
25. februára 2009 je Popolcová či
Škaredá streda, keď sa začína obdo-
bie štyridsaťdňového pôstu pred
Veľkou nocou.
V sobotu 21. februára 2009 je v Brati-
slave na programe šesť plesov. Tanco-
vať sa bude na plese Matice slovenskej
v Rači, na Blumentálskom plese, Plese
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, na
Karloveskom plese, Kysuckom fašian-
govom plese a na Ružinovskom far-
skom plese. Podrobnosti nielen o týchto
plesoch sú dostupné na webstránke
www.banoviny.sk.
Napriek tomu, že fašiangy sa končia v
polovici budúceho týždňa, posledné tri
plesy budú v sobotu 28. februára 2009.
Bude to 3. bratislavský ples Slovenské-
ho skautingu, Bratislavský maškarný
ples a Fourth Forel Friendship Ball
2009.
Plesová sezóna sa v Bratislave začala
10. januára 2009. Podľa nášho zozna-
mu tento rok v Bratislave bolo či ešte
bude 55 plesov a bálov. (brn)
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BRATISLAVA
Hoci umiestňovanie vonkajšej rekla-
my na vlastnú päsť nie je možné,
vynaliezavosť niektorých podnikate-
ľov nemá hraníc. Presvedčili sme sa
o tom na Patrónke, kde na križovat-
ke pribudla „paletová“ reklama
bazára lyží v Petržalke.
Toto reklamné zariadenie pozostáva z
drevenej palety, ktorá je priviazaná o
stĺp verejného osvetlenia a do ktorej sú
nastrkané lyže.
Podobných prípadov je však v Bratisla-
ve viac. V pešej zóne na Obchodnej uli-
ci nemá napríklad čo hľadať drevený
pútač gastronomického zariadenia, kto-
rý stojí v bezprostrednej blízkosti elek-

tričkovej trate a porušuje dopravné pra-
vidlá. Zdá sa preto, že reklamné pirát-
stvo, ale aj porušovanie pravidiel bez-
pečnosti cestnej premávky v tomto mes-
te trápi len občanov, nie však kompe-
tentných pracovníkov magistrátu.
Mesto Bratislava v roku 2008 urobilo
výberové konanie na prenájom pozem-
kov na umiestnenie reklamných zaria-
dení na území Bratislavy. „Predmetom
výberového konania bolo právo nájmu
pozemkov vo vlastníctve a správe hlav-
ného mesta podľa určených lokalít za
účelom umiestnenia reklamných zaria-
dení, vrátane informačných a propagač-
ných tabúľ, pričom výberové konanie
sa nevzťahovalo na stĺpy verejného

osvetlenia,“ uvádza sa v stanovisku ma-
gistrátu.
Podľa predstaviteľov mesta každý, kto
chce umiestniť reklamu na určených
lokalitách, musí kontaktovať spoloč-
nosti, ktoré vyhrali výberové konanie a
majú prenajaté pozemky pre umiestne-
nie vonkajšej reklamy. V 1. a 3. okrese
je to pražská spoločnosť MG Adverti-
sing, s.r.o., v 2., 4. a 5. okrese to je spo-
ločnosť ROS, reklamno-obchodná spo-
ločnosť, s.r.o., z Pezinka.
Inými slovami, samospráva hlavného
mesta rezignovala na reguláciu vonkaj-
šej reklamy pri mestských komuniká-
ciách a prenechala tento biznis súkrom-
ným firmám. (brn)

Nelegálna reklama v meste stále pribúda
Reklama z paliet na bazár lyží tvorí súčasť križovatky na Patrónke. FOTO - Robert Lattacher

Starý most sa zmení na električkový

Kríza sa týka aj

Bratislavy, hrozí

odchod firiem

a prepúšťanie
BRATISLAVA
V súvislosti s krízou, ktorá postihla
už nielen celý svet, ale aj Slovenskú
republiku, poukazujú politici na
potrebu pomoci najmä regiónom na
východe a severe Slovenska. Zástup-
covia samosprávy Bratislavy však
tvrdia: kríza už postihla aj hlavné
mesto!
Prepúšťa sa napríklad vo Volkswagene,
kde si zamestnanci mohli vybrať medzi
odchodom s odstupným, alebo tým, že
zostanú, no budú dostávať nižší plat.
Problémy majú aj iné podniky, spoma-
lila sa výstavba nových bytov, zmenšil
objem výroby, hospodársku krízu
označujú za hlavný problém aj pri
pozastavení výstavby Národného fut-
balového štadióna. 
Prvý námestník primátora Milana Cíle-
ka (Občiansky klub) tvrdí, že všetci si
myslia, ako Bratislava „stále kvitne“ -
ale kríza sa podľa jeho slov týka aj
hlavného mesta. 
Milan Cílek má informácie, že naprí-
klad svetoznáma firma DELL uvažu-
je aj o odchode z hlavného mesta.
Uviedol, že v súčasnosti táto spoloč-
nosť zamestnáva asi 1500 vysoko-
kvalifikovaných ľudí a tvrdí, že
podobná situácia je aj s ostatnými fir-
mami, ktoré tu sídlia. V tejto súvislos-
ti ostro odsúdil rôzne úvahy, ktoré
prichádzajú zo strany vlády, alebo aj
od Združenia miest a obcí Slovenska,
o možnom krátení daní z príjmov
fyzických osôb. 
Samospráva mesta podľa Milana Cíle-
ka už pri tvorbe rozpočtu varovala, že
daň z príjmu fyzických osôb bude niž-
šia, ako bol predpoklad ministerstva
financií. „Tento predpoklad sa naplnil,
je to jednoducho tak - dnes o tom už
hovorí aj ministerstvo,“ konštatoval.
Pre Bratislavu to bude podľa jeho slov
znamenať, že bude potrebné viac šetriť
a znížiť výdavky napríklad aj na dopra-
vu a infraštruktúru. 
Uviedol, že pre mnohé obce krátenie
dane z príjmu fyzických osôb nebude
takým problémom, „pretože si peniaze
vrátia cez rôzne projekty záchranných
balíčkov a podobne, ale Bratislava
nemôže čerpať z fondov,“ dodal.
Bratislava podľa Milana Cíleka potre-
buje napríklad rekonštrukciu Hradu,
ale nutný je aj tzv. Nultý obchvat. V
prípade obchvatu ide podľa neho o
relevantný projekt, ktorý má byť renta-
bilný. Hustota dopravy, množstvo
kamiónov,  dopravné trasy a ďalšie
skutočnosti vraj dokazujú, že vybudo-
vanie Nultého obchvatu nemusí stáť
vládu žiadne peniaze, všetko bude
možné preinvestovať pomocou tzv.
PPP projektov. (rob)



DÚBRAVKA
Snahy o osadenie pamätnej tabule
bývalému najvyššiemu predstavite-
ľovi komunistickej moci v Českoslo-
vensku do roku 1989, Gustávovi
Husákovi, vyvolali búrlivé, v drvivej
väčšine odsudzujúce reakcie. 
Podľa tajomníka Svetového združenia
bývalých československých politických
väzňov Františka Bednára ide o haneb-
nosť najhrubšieho zrna a „potvrdenie
faktu, že 17. november 1989, spolu so
zamatovým prevratom, ktorý odpustil
všetkým komunistickým zločincom, bol
najlepším obchodom, aký komunisti
urobili od 25. februára 1948“. 
Vo vyhlásení združenia sa uvádza, že
zámer miestnych dúbravských poslan-
cov zaradiť túto pamätnú tabuľu medzi
miestne pamätihodnosti je stratou his-
torickej pamäti a nepochopením ele-
mentárnych historických súvislostí. 
„S dôrazom pripomíname všetkým,
ktorí sú aj takmer 20 rokov po vyhnití

reálneho socializmu postihnutí stratou
pamäti, že bývalý generálny tajomník
ÚV KSČ Gustáv Husák bol bez
akýchkoľvek pochybností vlastizrad-
com, ktorý sa dostal k moci vojen-
ským pučom a brutálnou silou soviet-
skych tankov. Nastolenie bábkovej
vlády ktorá sa dostala k moci za pomo-
ci armády, a tu treba zdôrazniť, že v
bývalom Československu to boli na
základe pozvania kolaborantov armá-
dy cudzích štátov, sa na celom svete
považuje za vojenský puč a najhrubšie
pošliapanie štátnej suverenity a zá-
kladných ľudských práv,“ zdôrazňuje
združenie.
Podľa predsedu Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska Antona Srhol-
ca je veľmi smutné, ak sa bude robiť
propaganda, odhaľovať tabule a stavať
pomníky ľuďom, ktorí celý život pod-
porovali a schvaľovali politický systém
páchajúci zločiny. „Pán JUDr. Husák
bol od svojich študentských čias pre-

svedčený a zanietený marxista. Veril,
že krvavá revolúcia je jedinou cestou k
šťastiu a blahobytu. Prežil a schvaľoval
všetky zločiny komunizmu, ktorý na
Slovensku napáchal obrovské škody.
Roztočil mlyn nenávisti a strachu,
ktorý aj jeho na čas zomlel, ale svoje
názory nezmenil. Naopak, ako ctižia-
dostivý a veľmi schopný právnik, keď
sa stal prezidentom, viedol celú norma-
lizáciu v ČSSR a počas jeho tzv. pano-
vania strieľali ľudí na hraniciach,“
uviedol. 
Podľa A. Srholca by si pamätnú tabuľu
zaslúžilo 400 ľudí, ktorí boli pre svoju
túžbu po slobode zastrelení na hrani-
ciach. Pamätné tabule by si zaslúžilo
71-tisíc mužov a žien - Slovákov, ktorí
boli nevinní nespravodlivo obvinení,
súdení a odsúdení na dlhodobé tresty.
Pomník by si zaslúžilo aj 130 poprave-
ných, zastrelených, utýraných mužov a
žien, ktorí položili svoje životy za
pravdu a slobodu. (rob)
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Zima sa ešte

nelúči, mesto

zavalila snehom
BRATISLAVA
Začiatkom týždňa prikryla Bratisla-
vu hrubá snehová perina. V priebe-
hu pondelka a utorka pribudlo v
hlavnom meste niekoľko desiatok
centimetrov čerstvého snehu, ktorý
potešil deti, ale vystrašil vodičov.
Nebyť jarných prázdnin, Bratislava
mohla zažiť poriadnu kalamitu. 
Len od pondelkového rána do utorňaj-
šieho popoludnia namerali vyše dvad-
sať centimetrov čerstvého nového sne-
hu, ktorý nepretržite odpratávalo šty-
ridsať odhŕňacích a sypacích strojov.
„Ďalších 55 pracovníkov odpratávalo
sneh z chodníkov, lávok a priechodov
pre peších ručne,“ informovala hovor-
kyňa magistrátu Eva Chudinová.
Začiatkom februára vystúpili teploty
v Bratislavy k desiatke a mesto i jeho
okolie bolo bez snehu. O dva týždne
neskôr to zase vyzeralo ako v Tatrách.
„Súčasné chladnejšie počasie nie je
ničím výnimočným,“ prezradil Rasti-
slav Čičmanec z Slovenského hydro-
meteorologického ústavu a pokračo-
val: „Zapríčinil ho vpád studeného
vzduchu od severu. Nad Bieloruskom,
Poľskom a Ukrajinou je oblasť nižšie-
ho tlaku a po jej okrajoch prúdi nad
Slovensko od severu studený morský
vzduch.“
Rastislav Čičmanec nevylučuje, že
niečo podobné sa môže v najbližších
týždňoch zopakovať: „Vpády stude-
ného a vlhkého vzduchu sa vyskytujú
nielen vo februári, ale aj v marci.
Dokonca aj na začiatku jarného obdo-
bia môže pri vhodnej synoptickej
situácii prúdiť do  strednej Európy od
severu studený, pôvodom arktický
vzduch.“
Kto už netrpezlivo vyčkáva jar, ten si
ešte chvíľku počká: „Podľa súčasných
predpovedných materiálov sa chladné
a vlhké počasie udrží do  konca týždňa.
Mierne oteplenie očakávame na začiat-
ku budúceho týždňa,“ dodal Rastislav
Čičmanec. (db)

Pomník by si zaslúžili najmä tí, ktorí

položili život za pravdu a slobodu

Call centrum

správcu ciest

má číslo 17100
BRATISLAVA
Obyvatelia Bratislavy majú od
novembra 2008 možnosť nahlasovať
problémy a nedostatky týkajúce sa
správy ciest na linku Call centra. Od
minulého týždňa sa však zmenilo
číslo, na ktoré sa dá volať. Pôvodné
číslo 0850 211 525 síce ešte nejaký čas
zostane, ale popri ňom už funguje aj
skrátené a jednoduchšie 17100.
Magistrát chce takto zjednodušiť
komunikáciu s občanmi. „Pôvodné
číslo zostane aktívne dovtedy, pokiaľ
ho budú občania využívať a nezvyknú
si na nové," informovala agentúru
SITA Mária Račková z magistrátu.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
tvrdí, že nešlo o žiadosti občanov, ktorí
by si žiadali jednoduchšie číslo, ale o
reakciu magistrátu. „Keď sme ozna-
movali vznik centra, námestník primá-
tora Milan Cílek hovoril, že sa budeme
snažiť získať jednoduchšie číslo.“
Magistrát má vo svojej správe cesty 1.
až 3. triedy a miestne komunikácie 1. a
2. triedy. Práve problémy na týchto
cestách, napríklad so znečistením, pro-
blémy v podchodoch a nadchodoch, s
dopravnými značkami, zeleňou popri
cestách či semaformi môžu obyvatelia
Bratislavy nahlasovať do Call centra,
ktoré funguje nepretržite, aj počas
víkendov a sviatkov. (mm)

Pracovisko

miestnych daní

sa sťahuje
BRATISLAVA
V utorok 17. februára 2009 sa začalo
sťahovať pracovisko miestnych daní
a poplatkov Magistrátu hl. m. SR
Bratislavy z Bazovej ulice do nových
priestorov na Blagoevovej ulici.
Kompletné presťahovanie potrvá
približne 10 až 14 dní, počas ktorých
bude pracovisko poskytovať služby
občanom v obmedzenom režime.
„Priestory na Bazovej ulici boli pre
účely pracoviska nedostatočné. Hlavné
mesto preto využilo ponuku na zámenu
priestorov na Bazovej za priestory
novostavby na Blagoevovej. Tie záro-
veň mesto získalo do svojho majetku,“
informovala hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová.
Nové priestory podľa hovorkyne kapa-
citne lepšie vyhovujú oddeleniu miest-
nych daní a poplatkov aj v súvislosti s
pravdepodobným zvyšovaním počtu
daňovníkov. Zároveň sa zlepší možnosť
parkovania pre návštevníkov úradu. 
Občania, ktorí si potrebujú agendu vy-
baviť aj počas sťahovania pracoviska,
môžu využívať komunikáciu elektro-
nickou poštou na dane@bratislava.sk.
V prípade nutnosti je možné volať na
telefónne číslo 02/6241-3403. „Ak sa
daňovník bude potrebovať spojiť s
ústredňou na Bazovej ulici, k dispozícii
bude číslo 02/5556-6173,“ dodala Eva
Chudinová. (mm)

DÚBRAVKA
V utorok 10. februára 2009 dúbrav-
ské miestne zastupiteľstvo rozhodlo,
že pamätnú tabuľu Gustávovi Husá-
kovi odhalia na budove miestneho
úradu najneskôr do 1. mája 2009. Za
hlasovalo 14 poslancov, 3 boli proti a
7 sa hlasovania zdržali.
S návrhom na odhalenie tabule do 1.
mája prišiel miestny poslanec Štefan
Bednár (SMER-SD). Z 31 poslancov
boli na hlasovaní 7 neprítomní. Z 24
prítomných poslancov hlasovali 14 za,
3 boli proti, 7 sa zdržali.
ZA HLASOVALI:
Štefan Hatala (nezávislý)
Eva Jandošová (Občiansky klub)
Pavol Králik (Občiansky klub)
Albert Liptovský (SMER-SD)
Igor Čajka (SMER-SD)
Peter Hanulík (SMER-SD)
Štefan Bednár (SMER-SD)
Michal Klimik (ĽS-HZDS)
Ján Šimo (ĽS-HZDS)
Miroslav Zach (SMER-SD)
Milan Hlinka (SMER-SD)
Matilda Križanová (SMER-SD)
Lukáš Machala (SNS)
Oliver Mikšík (SMER-SD)
PROTI HLASOVALI:
Libor Meravý (SDKÚ-DS)
Martin Zaťovič (SDKÚ-DS)
Ján Augustín (SMER-SD)
ZDRŽALI SA:
Marta Čarnogurská (KDH)
Mária M. Danková (SDKÚ-DS)
Peter Fajkus (KDH)
Branislav Gál (nezávislý)
Andrej Guzy (nezávislý)
Miroslav Kováč (SDKÚ-DS)
Karol Zrunek (SMER-SD)
NEPRÍTOMNÍ:
Peter Čecho (Občiansky klub)
Boris Hradecký (SMER-SD)
Jelena Hudcovská (KDH)

Karol Jarábek (SMER-SD)
Daniel Petruška (SMER-SD)
Jana Pifflová-Španková (KDH)
Mikuláš Keszi (SMER-SD)
Poslanec Ján Augustín (SMER-SD) ako
jediný zo svojej politickej strany hlaso-
val proti. Zdôvodnil to tým, že s osade-
ním tabule nesúhlasil a nesúhlasí. Posla-
nec Libor Meravý (SDKÚ-DS) hlasoval
proti a tvrdí, že väčšina Dúbravčanov je
proti tabuli. Rozhodnutie považuje za
výsmech ľuďom, ktorí boli totalitným
režimom zabití, prenasledovaní alebo
inak ponižovaní. Proti hlasoval aj Mar-
tin Zaťovič (SDKÚ-DS) a tvrdí, že väč-
šina ním opýtaných obyvateľov
Dúbravky bola proti osadeniu tabule.
Hlasovania sa zdržal Branislav Gál
(SMER-SD), ktorý si myslí, že viac
Dúbravčanov je proti osadeniu tabule.
Karol Zrunek (SMER-SD) sa tiež zdržal
a uviedol, že mu je ľúto, ako dopadlo
hlasovanie.
Naopak, ľúto to nie je Štefanovi Bedná-
rovi (SMER-SD), ktorý s návrhom na
osadenie tabule pred týždňom prišiel.
„Ak človek o niečom hlasuje, tak je roz-

hodnutý o správnosti hlasovania. Tento
človek je rodákom z Dúbravky a asi sa
zaslúžil na dosť veľké obdobie histórie a
vývoja tejto republiky. Myslíte si, že je to
dosť málo nato, aby sa osadila jedna
tabuľa jednému prezidentovi republiky a
človeku, ktorý bol v politike 40 rokov,“
spýtal sa Š. Bednár.
Osadenie tabule podporil aj Pavol Králik
(Občiansky klub). „Dúbravka mala byť
zlikvidovaná a on bol jeden z tých, ktorí
sa postarali o to, že nebola. Dopadla by
tak ako Karlova Ves, kde zostal jeden
kostol. Ja som na zastupiteľstve povedal,
že nezdieľam politické názory Dr. Gustá-
va Husáka. Ale viem aj o tom, od starých
Dúbravčanov, že financoval z vlastných
peňazí rekonštrukciu Kostola sv. Kozmu
a Damiána,“ uviedol P. Králik.
Za osadenie tabule na budove miestne-
ho úradu hlasovala aj Eva Jandošová
(Občiansky klub). „Ani jedna osobnosť
nie je len negatívna, ja ako stará
Dúbravčanska som sa takto rozhodla. Aj
keď Dr. Husák bol pre mnohých kontro-
verznou osobou, ja som to brala ako
Dúbravčanka,“ uviedla.
Proti osadeniu tabule Husákovi sú aj
dve poslankyne, ktoré však nevyužili
príležitosť vyjadriť svoj názor verejne,
pretože na hlasovaní neboli prítomné -
Jelena Hudcovská a Jana Pifflová-Špan-
ková (obe KDH). Klub KDH sa vyjadril
za osadenie tabule, ale nie na miestny
úrad. „Niekde, kde majú komunisti vlast-
nícke alebo užívacie práva. Tam nech si
hoci robia oslavné zhromaždenia,“
uviedla J. Hudcovská.
„Cítim potrebu sa ospravedlniť za abso-
lútnu absenciu empatie zo strany mest-
skej časti najmä voči rodinám, ktoré
trpeli za komunistického režimu v
dôsledku vedenia krajiny týmto rozpo-
ruplným človekom a politikom,“ uvied-
la J. Pifflová-Španková. (brn)

Osadenie tabule G. Husákovi schválili

štrnásti dúbravskí miestni poslanci

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle



KARLOVA VES
Sľuby o oprave a sprejazdnení
Dúbravskej cesty po dokončení nové-
ho úseku diaľnice D2 spolu s tunelom
Sitina zostali zatiaľ iba sľubmi.
Komunikácia je stále neprejazdná.
Dúbravská cesta je v smere od Polianok
nepoužiteľná napriek tomu, že zaintere-
sovaní sľubovali jej obnovenie a spre-
jazdnenie okamžite po dokončení prác
na novom úseku diaľnice D2. Zo strany
Dúbravky síce bola vybudovaná úplne
nová komunikácia, no dnes je uzatvore-
ná. Okrem zdupľovaných dopravných
značiek so zákazom vjazdu bránia vjaz-
du vozidiel aj mohutné betónové zábra-
ny. Podľa našich informácií nová cesta
nie je stále skolaudovaná, čo znamená,
že magistrát ju od staviteľa neprevzal. 
Zdá sa, že taký luxus, mať novú cestu,
no úplne nefunkčnú, si mesto pri dneš-
nej frekvencii dopravy nemôže dovoliť.
Druhú časť Dúbravskej cesty, od
Patrónky, malo mesto opraviť a dať do
prevádzky. Dopravný podnik tu dokon-
ca plánoval zaviesť trasu autobusovej
linky MHD.
Z magistrátu sme dostali vyjadrenie,
podľa ktorého je projektová dokumen-
tácia na rekonštrukciu časti Dúbravskej
cesty pripravená. „Najväčším problé-
mom je vybudovanie chodníkov - popri
ceste sú vedené siete a plynové potrubie
- prekládka by bola finančne veľmi
náročná,“ uvádza mesto. Oddelenie
cestného hospodárstva magistrátu tam

zatiaľ osadilo osvetlenie, vyčistilo
komunikáciu a orezalo stromy. Ulica je
zatiaľ slepá, pretože úsek, ktorý vybu-
dovala spoločnosť Skanska, ešte nie je
skolaudovaný.
„Cesta je skutočne zaslepená, dôvodom
je nesúhlas Dopravného inšpektorátu
PZ z dôvodu absencie chodníka na uve-
denej komunikácii. Tento chodník nebol
predmetom projektovej dokumentácie a
problém vznikol až pri kolaudácii tohto
objektu. Jeho riešenie závisí od dohody
medzi investorom NDS a.s., projektan-
tom Dopravoprojektom Bratislava a
zástupcami Krajského riaditeľstva PZ
Bratislava. Zo strany spoločnosti Skans-
ka bol objekt ukončený v rozsahu plat-

nej projektovej dokumentácie a odo-
vzdaný investorovi,” uviedla vedúca
oddelenia komunikácie v skupine
Skanska Magdaléna Dobišová.
Problému sme sa venovali už vlani,
keď že zástupcovia magistrátu infor-
movali, že ulica Polianky nebude slepá,
ale prepoja ju s Lamačskou cestou, pri-
čom prepojenie povedie popod mostný
objekt diaľnice a ďalej cez starú
Dúbravskú cestu až po križovatku s
Cestou na Červený most (BN 12/2008). 
Ukončenie rekonštrukcie sa malo
pôvodne zhodovať s termínom ukonče-
nia výstavby diaľnice Lamačská - Staré
grunty, teda s júnom 2007. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Amfiteáter na

Búdkovej sa

začal búrať
STARÉ MESTO
Bratislavský amfiteáter po 25
rokoch končí a pred niekoľkými
dňami ho začali definitívne búrať.
Ako prvé prišlo na rad kovové
zábradlie, nasledovali zvyšky seda-
čiek, minulý týždeň vybúrali prvú
stenu a úplne rozkopaná je už aj prí-
jazdová cesta od Horského parku. 
Amfiteáter posledných desať rokov
chátral. Kým koncom minulého tisíc-
ročia sa v ňom ešte sporadicky boli
koncerty a filmové predstavenia, na
záver sa sem presťahovali bezdomov-
ci. Práve im sa dával za vinu aj požiar,
ktorý tu vypukol koncom apríla 2008 a
dokončil dielo skazy, aj keď oni sami
tvrdili, že sa tam vtedy začali objavo-
vať „čudní“ ľudia na veľkých autách,
ktorí si to tam všetko obzerali. Z amfi-
teátra sa vtedy odsťahovala posledná
rómska rodina, areál sa formálne ohra-
dil a zostalo tam len niekoľko prázd-
nych garáži.
Poslednou oficiálnou spoločnosťou,
ktorá v priestoroch amfiteátra sídlila,
bol Debut, s.r.o. Tá tu mala prenajaté
priestory a po skončení zmluvy viedla
súdne spory s mestom a s mestskou
časťou Staré Mesto.
Amfiteáter sa ešte v roku 2007 stal
súčasťou výmenného obchodu, keď
mesto areál aj s pozemkami vymenilo
za pozemky spoločnosti Apollo Arena
medzi Prístavným mostom a Mostom
Apollo. V prípade amfiteátra išlo o
vyše 27-tisíc štvorcových metrov,
medzi mostami to bolo len vyše 8000
štvorcových metrov. Náklady na
odstránenie amfiteátra aj s príslušen-
stvom budú takmer 2 milióny eur.
Neskôr by tu mala vyrásť obytná štvrť,
ktorá nadviaže na výstavbu pod budo-
vou Správy účelových zariadení minis-
terstva zahraničný vecí (SÚZA). (db)
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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

Rezidentské

karty sa už

začali vydávať
STARÉ MESTO
Parkovacia spoločnosť BPS Park,
a.s., začala minulý týždeň obyvate-
ľom parkovacej zóny mestskej
časti Staré Mesto vydávať Rezi-
dentské parkovacie karty. Prvá
rezidentská karta vydaná pre kon-
krétny byt stojí jeho obyvateľa 50
eur (vrátane DPH). Cena druhej
pre ten istý byt je vo výške 50 per-
cent sumy ročnej neprenosnej
karty (ročná stojí 591,43 eur s
DPH).
Zástupcovia BPS Park nesúhlasili s
požiadavkou samosprávy poskytnúť
Rezidentskú parkovaciu kartu všet-
kým Staromešťanom. Pristúpili na
dohodu vydať karty iba tým obyvate-
ľom mestskej časti - vlastníkom moto-
rového vozidla, ktorí sú prihlásení na
trvalý pobyt v staromestskej parkova-
cej zóne. Parkovacia spoločnosť však
ponúkla cenovo zvýhodniť dvoch
obyvateľov jednej bytovej jednotky
žiadajúcich o rezidentskú kartu, a nie
iba jedného, ako to navrhli poslanci
mestskej časti. 
Starosta Andrej Petrek s tým súhlasil.
„Nepristúpiť na ponuku by znamena-
lo nechať stovky Staromešťanov v
patovej situácii. Obyvatelia parkova-
cej zóny, ktorým v januári a vo
februári prestala platiť minuloročná
zľavnená parkovacia karta za 1300
Sk, boli a ešte stále sú nútení za hodi-
nu státia pred vlastným domom platiť
sedemdesiat centov - rovnako ako
motoristi, ktorí do centra Bratislavy
chodia nakupovať, pracovať, na
návštevu známych a podobne. Som
presvedčený, že Staromešťania nesmú
byť trestaní za to, že žijú v centre
hlavného mesta,“ vyhlásil starosta
Andrej Petrek.
„O Rezidentské parkovacie karty budú
môcť v krátkej budúcnosti požiadať
všetci Staromešťania. Mestská časť
Staré Mesto sa chystá vyhlásiť za par-
kovacie zóny ďalšie lokality. Postupne
sa týmto spôsobom z hľadiska parko-
vania zareguluje celé územie Starého
Mesta,“ povedala hovorkyňa miestne-
ho úradu Alena Kopřivovová.
Postup pri žiadosti je takýto: Žiadateľ
- obyvateľ parkovacej zóny v mest-
skej časti Staré Mesto - vyplní formu-
lár s názvom Čestné vyhlásenie žia-
dateľa o Rezidentskú parkovaciu
kartu v parkovacej zóne (dostať ho
pri priehradke č. 6 na Stránkovom
pracovisku Miestneho úradu na
Vajanského nábreží 3 alebo sa dá
stiahnuť z internetovej stránky mest-
skej časti www.staremesto.sk -Strán-
kové pracovisko/komunikácie/formu-
lár D-17).
Donesie ho na Stránkové pracovisko,
ktoré je otvorené denne od 8.00 h, aj
s priloženou fotokópiou (možno uro-
biť na mieste) Osvedčenia o evidencii
motorového vozidla. Pracovníčka
overí údaje uvedené v Čestnom vy-
hlásení (porovná to s údajmi v ob-
čianskom preukaze žiadateľa, na
katastrálnom portáli, respektíve Ohla-
sovni pobytu). Následne formulár
potvrdí.
Potvrdený formulár žiadateľ - obyvateľ
staromestskej parkovacej zóny - odne-
sie parkovacej službe, kde mu po uhra-
dení poplatku vydajú ročnú Rezident-
skú parkovaciu kartu. (mm)

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

BN150x118_dealer.indd 1 2/17/09 1:30:22 PM

Sľubovaná Dúbravská cesta nefunguje,

nový úsek stále nie je skolaudovaný

Oprava tunela sa začne asi až v apríli
STARÉ MESTO
Dlho očakávaná rekonštrukcia bra-
tislavského tunela pod Hradom by
sa mala začať pravdepodobne v
apríli tohto roku. Dopravný podnik
čaká v týchto dňoch už len na koneč-
né povolenie, aby sa práce mohli
začať.
Podľa informácií z dopravného podni-
ku, súťaž na zhotoviteľa prác je ukon-
čená a zabezpečení sú aj potrební
dodávatelia. Dopravca skompletizoval
všetky potrebné náležitosti a v súčas-
nosti čaká na samotné stavebné povo-

lenie. Spoločnosť ráta s tým, že rekon-
štrukčné práce by sa mohli začať v
apríli, pričom pôvodne sa so staveb-
ným povolením rátalo už na jeseň
minulého roka. 
Bratislavský dopravný podnik musel
ale vyriešiť tvrdé kritériá požiarnej
bezpečnosti, ako aj preloženie vysoko-
tlakového vodovodného potrubia do
betónového kolektora pod električkovú
trať. K preloženiu napokon došlo po
dohode s Bratislavskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s.
V električkovom tuneli by mali opraviť

koľajový zvršok a elektrické rozvody.
Rekonštruovať sa bude celý bezpeč-
nostný systém tak, aby vyhovoval bež-
ným kritériám Európskej únie. Pribud-
núť by mal trvalý kamerový systém,
osvetlenie tunela a signalizačný sys-
tém. 
Úniková chodba smerom na Palisády
by mala byť spriechodnená a po rekon-
štrukcii bude musieť byť osvetlená a
vetraná. Celkové náklady na opravu sa
odhadujú na 6,63 miliónov eur a obno-
va si vyžiada asi polročné uzatvorenie
tunela. (rob)
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Trávnaté plochy

treba nahradiť

parkoviskami
LIST ČITATEĽA
Našu Bratislavu trápi katastrofálny
nedostatok parkovacích miest, a to
najmä na sídliskách. A trápiť bude.
Lebo áut pribúda, takže čo nevidieť
nastane úplný kolaps parkovania na
ich uliciach. Napadlo mi riešenie,
ktoré sa asi bude mnohým zdať ako
rúhanie sa, ale podľa môjho názoru
má pragmatický základ. 
Ak prijmeme, že mestá vznikli v prvom
rade ako hospodársko-obranné jednotky
a nie rajské záhrady pre milovníkov prí-
rody, tak najlacnejšie riešenie problému
je zrušiť malé trávnaté plochy pred
panelákmi, ktoré zaberajú neadekvátne
veľa miesta a, priznajme si, neslúžia
účelu, na ktorý boli určené, čiže na kve-
tinovú výsadbu, ktorú si zrealizujú
samotní obyvatelia panelákov.
Plochy by sa dali prebudovať na parko-
vacie miesta, ktoré by buď slúžili na
bezplatné parkovanie áut obyvateľov,
alebo by ich za rozumný ročný poplatok
mohla mestská časť prenajímať obyva-
teľom sídlisk, a tak by sa jej finančné
prostriedky do tohto projektu vrátili v
istom časovom úseku. Nehovoriac o
efekte dlhodobého vytvorenia množstva
pracovných miest pre nezamestnaných
ľudí, pričom realizácia by sčasti mohla
byť formou verejnoprospešných prác.
Ak by na realizáciu chýbali peniažky,
stále je tu možnosť vytvoriť uličné
občianske združenia, ktoré by si od oby-
vateľov ulíc, čo by mali záujem o parko-
vacie miesta, vyzbierali finančné pro-
striedky. 
Vec vlastníckych vzťahov bude právny
oriešok, ale pri vôli magistrátu a obyva-
teľov by sa riešenia našli. Áno, viem, že
značná časť obyvateľov Bratislavy,
ktorá nemá tento parkovací problém,
bude oponovať argumentmi, že zelene
je málo (súhlasím), nebude kde vyvá-
dzať psov (súhlasím), nebude sa na čo
pozerať z okna (súhlasím, aj keď ja ako
pracujúci človek túto možnosť absolút-
ne nevyužívam) atď.
Môj argument ale je, že sídliskové ulice
nemajú slúžiť ako náhrada za mestské
parky, trávnaté plochy pred nimi ako
toalety domácich miláčikov, a ak niekto
túži po zeleni, tak podobne ako v iných
svetových metropolách by sa mal
pomocou MHD zaviezť do mestského
parku alebo do prírody. Mestá, ako som
už spomenul, sú v prvom rade pre prak-
tický život ľudí, a keďže sú to pracujúci
ľudia, ktorých akútny problém by sa
tým vyriešil a ktorí platia dane, tak by
záujmy práve týchto ekonomicky aktív-
nych ľudí mali byť brané vážne.

Igor Faltičko, Bratislava

Stavby stoja,

blato sa však

ďalej roznáša
LIST ČITATEĽA
Zrejme každý si všimol, že tak ako
sa ešte nedávno na nových stavbách
šturmovalo, tak sa teraz väčšina
stavenísk zmenila na statické pra-
covisko. 
Zostalo tam len minimum pracovní-
kov, ktorí stavby skôr iba udržiavajú,
než aby ich dokončievali. No jedno sa
nemení - blato. Plno je ho na Kolibe, v
Slávičom údolí, okolo River Parku.
Stačí jedna prechádzka a máte ho
všade, na topánkach, na šatách, poma-
ly aj za ušami. Keď sa k tomu pridá aj
daždivo-snehové počasie, na niekto-
rých uliciach to vyzerá skôr ako niekde
v odľahlých častiach Rumunska, než v
hlavnom meste Slovenska.
Rovnako je to so soľou. Už sme si
zvykli, že drvivá väčšina Bratislavča-
nov sneh neupratuje, neodhadzuje ho z
chodníka, ako to robia normálni ľudia,
ale zoberú hrsť soli alebo hneď celú
lopatku soli a šup na chodník. Nasneží
pol milimetra snehu, šup na to dva cen-
timetre soli. Padnú dve vločky, už sa
berie soľ a solí, solí. 
Nečudo, že po pár mesiacoch nosenia
nových topánok sa čudujeme, ako sa
pomaly, no isto rozpadávajú, soľ rozo-
žiera korene stromov, podvozky áut.
Potom už len nadávame, ale aby sme
zobrali do rúk lopaty alebo metly a
tých pár milimetrov, čo tu každý rok
spadne, očistili ručne, na to sme veľkí
páni. Ján Krajan, Bratislava

Bratislavčania

by privítali

linku do Kittsee
LIST ČITATEĽA
Najskôr sa musím poďakovať
dopravnému podniku za zriadenie
linky do Rajky.
Po zrušení linky do Wolfsthalu môže
teraz Bratislavský dopravný podnik
pouvažovať nad otvorením linky až do
Kittsee, kde je určite viac nákupných
možností ako vo Wolfsthale, napríklad
supermarket či miestna podniková pre-
dajňa čokoládovne. Navyše je to bliž-
šie, čo pri päťdesiatpercentnej zľave
môže byť cenovo výhodné najmä pre
dôchodcov. 
Pri oboch linkách ide o dopravu cez
hranice v rámci Schengenského prie-
storu, a preto zrejme nebude potrebná
licencia od zahraničného partnera.
Dopravný podnik by navyše mohol
na prevádzku získať dotáciu z fondov
EÚ. Ján Kabina, Bratislava

Hotelová reštaurácia s dobrými cenami
Na Dunajskej ulici zrekonštruovali
päťposchodový „škatuľoidný“ dom,
urobili z neho trojhviezdičkový hotel
Danubia gate a na jeho prízemí otvo-
rili reštauráciu s názvom STREET
COFFEE & RESTAURANT.
Nejde o typickú hotelovú reštauráciu.
Nachádza sa za veľkým skleneným
výkladom orientovaným do ulice a po
vstupe do nej nenarazíte na žiadnu
recepciu, takže si ani neuvedomíte, že
nad hlavou máte hotelové izby. Všeo-
becný rešpekt a akási ustráchanosť ľudí
z hotelových reštaurácií tak v tomto prí-
pade odpadá. Navyše sa manažment
rozhodol sprístupniť ju bežným zákaz-
níkom ponukou denného obedového
menu za 6 eur, ale aj mimoriadne priaz-
nivými cenami v jedálnom lístku.
Street coffee & restaurant je malá reš-
taurácia zariadená v modernom štýle. K
štvorcovým tmavohnedým dyhovaným
stolom s jednoduchým bielym prestiera-
ním sú priložené striebornou koženkou
čalúnené stoličky. Najväčšia stena je
vlastne výkladom a je zjemnená do
polovice spustenými hnedými roletami
a veľkými sklenenými vázami s bielymi
kamienkami a zelenými rastlinkami,
ktoré čiastočne chránia hostí pred zve-
davými zrakmi okoloidúcich. Človek
rozhodne nemá pocit, že sedí vo výkla-
de. V strede priestoru je sklenený baro-
vý pult do štvorca, ktorý je zázemím pre
tunajšiu obsluhu. Najdominantnejším je
však strop, v tvare akýchsi troch vĺn s
okrúhlymi oknami uprostred každej z
nich. V tých sú fotografie stromu zachy-
teného vo fázach troch ročných období.
Priestor medzi vlnami je nasvietený žia-
rovkami, ktoré v pravidelných interva-
loch menia farbu bielej omietky.

Ponuka v jedálnom lístku je skoro rov-
nako pestrá ako blikajúce svetielka.
Stolovníci majú na výber nielen denné
menu, ale aj jedlá medzinárodnej a slo-
venskej kuchyne. Mäsové z hydiny,
bravčového, hovädzieho, ryby, cestovi-
ny a rizoto, šaláty. Nie je ich však prive-
ľa, takže jedálny lístok nemusíte študo-
vať dlhé minúty.
My sme začali hodnotenie predjedlami.
Dali sme si Balkánsku cuketu (3,50 €),
grilovanú s cesnakom, syrom feta a oli-
vovým olejom, Horehronský oštiepok
(4,00 €), tiež grilovaný s brusnicami, a
Pastiersku pochúťku (3,50 €), podľa
bližšieho opisu bryndzovú penu s pažít-
kou podávanú na hrianke. Išlo vlastne o
obyčajnú bryndzovú nátierku, aj keď
chutnú, ale nie jemne penovú. 
Polievky sú na jedálnom lístku tri,
ochutnali sme všetky. Slepačiu domácu
(1,65 €) - teda vývar s mäsom a rezan-
cami, Taliansku Milaneze (1,65 €) - pa-
radajkovú s bazalkou a parmezánom a
Mexickú kukuričnú (1,65 €) - krémovú
kukuričnú polievku s kápiou. Tá nám aj
najviac chutila, zvyšné dve neboli
ničím výnimočné, tá talianska chutila
ako slovenská paradajková.
Z hlavných chodov sme ochutnali Zu-
báč filet podľa Petra Voka (8,00 €), čo
sú grilované filety v kôprovom jazierku
s bylinkovým maslom, soté z hovädzej
a bravčovej sviečkovej s hlivou ustrico-
vou pod názvom Dunajská pochúťka
(9,50 €), Kuracie prsia Vratkovské
(7,00 €) - grilované prsia zapečené so
slaninkou a oštiepkom a Bravčovú
panenku Štajerskú (8,50 €), čo sú

medailóniky na dubákovo-pórovej kré-
movej omáčke. Ako prílohu sme si dali
Zemiaky varené s maslom a petržleno-
vou vňaťou (1,35 €), Zemiaky opekané
(1,35 €) a Uhorkový šalát so smotanou
a kôprom (1,50 €), obdobu gréckych
tzatziky. Z cestovín sme si dali Gnocchi
Alikante (8,00 €) s krevetami, smota-
nou a parmezánom. Tie boli vydarené,
aj keď porcia to rozhodne nebola veľká.
Výhrady sme však mali k filetom zo
zubáča. Jeden z nich bol nedopečený.
Čašníčka našu výhradu uznala len
tichým ospravedlnením. Na závereč-
nom účte sme za nedojedenú takmer
polovicu rybacej porcie inú satisfakciu
hľadali márne. Mierne sklamanie
nezmiernili ani dezerty, z ktorých sme
ochutnali Domácu makovo-jablkovú
štrúdľu (2,00 €) a Čokoládovú Sachero-
vu tortu (2,50 €). Škoda, chybička sa
totiž môže pritrafiť každému, personál
by mal však v takýchto chvíľach opera-
tívne zareagovať.
Nakoniec sme na účte našli 30-percent-
nú zľavu, tá je však určená všetkým
konzumentom. Dvaja ľudia nezaplatia
v Street coffee & restaurante za štvor-
chodový obed s pohárom vína a kávou
viac ako 30 eur, a to vrátane tringeltu.
To môže byť dostatočná motivácia pre
jej návštevu. Ak sa jej navyše podarí
vyliečiť niektoré detské choroby a ceny
zostanú naďalej priaznivé, môže sa zo
Street coffee & restaurant stať mimo-
riadne obľúbený lokál. 
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Platí sa aj za chybu ľudského faktora
Spotrebiteľ by nemal byť klamaný a
predajca by ho nemal uviesť do
omylu ani poskytovaním dvojzmysel-
ných údajov o nákupných podmien-
kach. Odporuje to totiž zákonu. Ale
čo je ešte dôležitejšie - hlavne dobrým
mravom. 
Inšpektori SOI boli 23. októbra 2008 na
kontrole v prevádzke Carrefour na
Panónskej ceste, ktorá bola zameraná na
prešetrenie podnetu spotrebiteľa. Zistili,
že obsluhujúca predavačka do kontrol-
ného nákupu prevážila dva druhy
výrobkov a nalepila na ne etiketu s
novou cenou a hmotnosťou. Išlo o Gaz-
dovské maslo v spotrebiteľskom balení
1 kg a Senecký syr Eidam tehla v spot-
rebiteľskom balení s deklarovanou
hmotnosťou od výrobcu 1,178 kg. Opä-
tovným prevážením výrobkov aj s oba-
lom vznikol rozdiel oproti deklarovanej
hmotnosti výrobcom pri masle o 36 g,
čo bol cenový rozdiel 6,40 Sk, a pri syre

o 13 g, čo predstavoval cenový rozdiel
2,80 Sk. Spotrebiteľovi bola účtovaná
cena uvedená na novej nalepenej etike-
te. Vypočítaná bola v závislosti od
hmotnosti po prevážení, spolu v hodno-
te 422,50 Sk, namiesto správnej hodno-
ty 413,50 Sk. Došlo tým k predraženiu
nákupu o 9 korún.
Predávajúci uvádzaním dvojzmysel-
ných údajov o nákupných podmienkach
porušil zákaz klamania spotrebiteľa,
čím došlo k porušeniu zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá spo-
ločnosť Retail Value Stores, a.s.
Spoločnosť vo vyjadrení k začatiu
správneho konania uviedla, že kontro-
lou zistený nedostatok bol spôsobený
zlyhaním ľudského faktora - zamest-
nankyňa pred prevážením nenastavila
váhu tak, aby reflektovala tým spôsobe-

né zmeny (zahrnutie hmotnosti obalov
do celkovej hmotnosti výrobku). Nedo-
statok okamžite odstránili, zamestnan-
kyňa bola opätovne poučená a vyvodili
sa primerané dôsledky. 
Spoločnosť pripomína ojedinelosť
výskytu nedostatku, ako i jeho konzek-
ventné riešenie. Keďže išlo o neúmysel-
né konanie, bez dopadov na ohrozenie
práva spotrebiteľa, a vytýkaný nedosta-
tok bol odstránený, spoločnosť navrhla
správne konanie zastaviť.
Odstránenie nedostatkov však podľa
SOI nie je dôvodom na zastavenie kona-
nia. K porušeniu zákona prišlo a toto
bolo v čase kontroly zistené a preukáza-
né. Spoločnosť nevyvracia zistený skut-
kový stav, iba uvádza príčiny vzniku
skutočnosti, ktoré však nie sú dôvodom
neplnenia zákonom stanovenej povin-
nosti. Pokuta je 300 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)



Užite si zábavu a vysokú 
rýchlosť s komfortnými 
službami aj u vás doma:  
–  Devínska Nová Ves
–  Dolné hony
–  Ružinov 
–  Petržalka

Magio 
digitálna 
televízia

4G internet
s rýchlosťou
až 70 Mbit/s

Lacné
volania

Bývajte 
komfortne!

Viac informácií získate:
  T-Centrum Bratislava 
AUPARK, POLUS, Obchodná 2, 
Furdekova 16

  0800 123 456 
  www.t-com.sk/comfort

T-Com služby 

na optike
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� najlepšie mestské noviny na Slovensku

� najčítanejšie noviny v meste

� desaťročná tradícia

Ak sa objavia v distribúcii Bratislavských novín nedostatky, nahláste to, prosím,

v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h na telefónnom čísle 206 414 00
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mPÔŽI KA

BRE Bank SA, pobo ka zahrani nej banky mBank v Slovenskej republike

Rekordná pôži ka 
do 15 minút
Najrýchlejšie peniaze na trhu

ZBA  PRACHY
a nakupuj

www.mBank.sk
tel.: 0948 700 181, 0915 448 999

Požičaj si najjednoduchšie a za rekordne rýchly čas! Jediné, čo na to 
potrebuješ, je občiansky preukaz a za neuveriteľných 15 minút 
môžeš mať na účte až 3 300 € (99.415,80 Sk*). K tomu získaš zadarmo kartu 
a okamžite môžeš bežať na nákupy. (* konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk)

Navštív naše mKiosky alebo Finančné Centrá a jednoducho si požičaj!
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Súbor mestských víl VILLA
RUSTICA sa stáva súčasťou
prírodnej rezervácie a lesopar-
ku Devínska Kobyla. Krásnym
borovicovým lesom sa dostane-
me k historickej rímskej vile,
ktorá potvrdzuje, že v tomto
prostredí sa človek vždy cítil
príjemne. Byty majú jedinečný
výhľad na panorámu Malých
Karpát a lesopark.

Tvorcovia komplexu apartmánov
vytvárajú súhru existujúceho prí-
rodného historického prostredia s
príjemným a univerzálnym býva-
ním. Moderná architektonická
koncepcia a použitie kvalitných
ekologických materiálov zabezpe-
čia, že v byte sa človek bude cítiť
pohodlne a komfortne.
Jedinečným zámerom je ponu-
ka bytov šitých na mieru.

Všetci majú možnosť prispôso-
biť si svoje nové bývanie podľa
vlastných predstáv a potrieb.
Ľudia priamo zasahujú do dis-
pozície bytu, volia si počet a
veľkosť izieb. Vďaka kon-
štrukčnému systému, byt rastie s
jeho majiteľom. Byty sú oddele-
né stenami so zvýšenou akustic-
kou odolnosťou a vnútrobytové
priečky sú ľahké, variabilné.
Klient si volí konečnú výbavu
bytu z hľadiska kvality materiá-
lového a farebného riešenia. Je
možné upraviť aj cenu bytu
podľa svojich reálnych možnos-
tí. Aj keď najväčšia výhoda pro-
jektu je ponuka najvyššej kvali-
ty za primeranú cenu.
Obytný súbor ponúka široký sorti-
ment štandardných bytov, ale aj
luxusné strešné apartmány s veľ-
kou terasou so zeleňou, fantastic-

kým výhľadom, krbom. Sú to
vlastne „lietajúce“ rodinné
domy.
Navrhnuté byty sú priestranné
a presvetlené. Dominantným
priestorom bytu je veľká obytná
hala. 
Spálne sú sústredené v tichej,
oddelenej zóne bytu. V bytoch sú
aspoň dve kúpeľne, pri vstupe do
bytu a v spálňovej časti. Už dnes
je možné vstúpiť do priestoru
bytu, cítiť ho, presvedčiť sa o
výhľade z neho.
Autá parkujú v garáži, ktorá je
spojená s obytnými podlažiami
výťahom. V okolitej parkovej
zeleni sú vytvorené priestory na
oddych, prechádzky, šport, ale aj
na stretnutia a posedenia susedov. 
Ďalšou veľkou výhodou lokality
je vynikajúca dostupnosť. Cen-
trum Bratislavy je vzdialené elek-
tričkou, autobusom 20 minút,
zástavka MHD je 450 m, v tesnej
blízkosti sú medzinárodné školy,
pošta a obchodné centrá. Prístup
na diaľnicu je rýchly a bezproblé-
mový.
VILLA RUSTICA sa intenzívne
dokončuje, odovzdávanie prvých
bytov sa uskutoční v priebehu
roka.

www.villarustica.sk

Dobrovoľníci 

pomáhajú 

deťom a mládeži
PETRŽALKA
Štyria pracovníci a štyria dobrovoľ-
níci z občianskeho združenia Kas-
pian sa v súčasnosti venujú 400
deťom a mladým ľuďom v Petržal-
ke. Združenie pomáha deťom a mlá-
deži už od roku 1997.
Kaspian oslovuje deti a mládež na petr-
žalských sídliskách, zisťuje, čo by po-
trebovali, ponúka im voľnočasové akti-
vity a pomáha orientovať sa v ich pro-
blémoch a pocitoch. Dôležitým princí-
pom práce združenia je, že mládež do
žiadnej činnosti alebo aktívnej účasti v
programoch nenúti. Ponechávajú jej
slobodu rozhodovania a väčšinu služieb
účastníkom poskytujú zadarmo. 
Združenie nedávno finančne podporil
aj T-Mobile, ktorý mu prostredníctvom
Nadácie Pontis venoval 7 966,54 €.
Peniaze slúžia na činnosť a program
tak v klube, ako aj mimo neho. Vďaka
finančnej podpore boli deti na dvoch
víkendových pobytoch a dvoch celo-
denných výletoch. Združenie opravilo
sociálne zariadenia v klube. Ďalej
kúpilo elektroniku, vďaka ktorej môžu
mladí ľudia získať nové zručnosti v
práci s technikou. Projekt zahŕňa aj
legálne sprejovanie v skateparku, kde
sa môžu realizovať tvorcovia grafiti
spoločensky prijateľnou formou. 
Občianske združenie Kaspian privíta
každého, kto sa podujme vytvoriť pre
deti a mládež priestor na zdravú alter-
natívu trávenia voľného času. Stačí
zaklopať na dvere združenia Kaspian
na Ambroseho 15 v Petržalke. (rob)

Zeleň vyjde

Staré Mesto

na 724-tisíc eur
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Staré Me-
sto vyčlenila v roku 2009 na zeleň
724-tisíc eur. Časť pôjde na kosenie
trávnikov, časť na úpravu kríkov,
vyhrabávanie lístia a polievanie zele-
ných plôch. 
„Orezávanie, ošetrovanie a výsadbu
stromov zabezpečuje referát ochrany
prírody miestneho úradu. Staromestskí
poslanci na to schválili v rozpočte na
rok 2009 sumu 126-tisíc eur. Takmer
polovica pôjde na orezanie drevín na
verejných plochách, v niektorých škol-
ských dvoroch a tiež stromoradí pri
cestách III. a IV. triedy. Príprava
pozemkov na novú výsadbu a umiest-
nenie nových drevín na území Starého
Mesta si vyžiada približne 33 193 €,“
informovala hovorkyňa miestneho
úradu mestskej časti Alena Kopřivová.
Podľa jej slov, zvyšok peňazí s a plánu-
je použiť na ošetrovanie drevín (naprík-
lad mikroinjektáž pagaštanov), projekty
sadových úprav verejných plôch, vypra-
covanie posudkov a na prípravu doku-
mentu, ktorý zmapuje počet, druh a
zdravotný stav drevín v jednotlivých
lokalitách Starého Mesta. (mm)

Za odvoz vraku

auta dostanú

33,19 eur
PETRŽALKA
Obyvatelia Petržalky majú aj v
tomto roku šancu získať za odovzda-
nie starého, poškodeného motorové-
ho vozidla finančný príspevok.
Každý majiteľ takého auta získa po
jeho odovzdaní na ekologické spra-
covanie potvrdenie a finančný prí-
spevok 33,19 eur.
„V minulom roku zaevidoval petržal-
ský úrad 274 podaní v súvislosti so stá-
tím starého, poškodeného motorového
vozidla na verejnom parkovisku. V 193
prípadoch bolo nahlásené vozidlo bez
evidenčného čísla, a preto bolo viditeľ-
ne označené výzvou na jeho odstráne-
nie, pričom 82 majitelia reagovali na
upozornenie miestnej samosprávy a do
30 dní vozidlo z parkoviska odstránili.
V roku 2008 až v 53 prípadoch majiteľ
vozidla nereagoval na výzvu úradu, a
preto bolo odtiahnutie vykonané auto-
rizovanou spoločnosťou,“ prezradil tla-
čový tajomník mestskej časti Ľubomír
Andrassy.
Podľa jeho vyjadrenia potvrdenie slúži
majiteľovi pre potreby spojené s odhlá-
sením auta z celoštátnej evidencie
motorových vozidiel. Dôležitou pod-
mienkou na bezproblémové vystavenie
potvrdenia je aj predloženie veľkého a
malého technického preukazu. V prípa-
de, že vozidlo už nie je pojazdné, jeho
odborný odvoz je možné dohodnúť na
t. č. 0911 304 004. Náklady na jeho
prepravu uhradí štát.
Svoje postrehy pri starých vrakoch
môžu Petržalčania nahlásiť miestnej
samospráve osobne počas stránkových
dní na investičnom referáte alebo tele-
fonicky na čísle 02/68 286 772. (mm)

Ružinovskí

poslanci

odmietli štúdie
RUŽINOV
Konečné varianty urbanistických
štúdií Štrkovecké jazero a Ružinov-
ská ulica - východ sa poslancom ru-
žinovského miestneho zastupiteľstva
nepáčia. Odmietli ich na rokovaní
10. februára 2009. 
Hlavným dôvodom má byť nezakom-
ponovanie pripomienok stavebnej
komisie. Výsledné varianty prezento-
vali verejnosti aj miestnym poslancom
28. januára 2009, kde sa podľa miest-
neho úradu mohli detailne oboznámiť s
návrhmi a svoje konkrétne výhrady
predložiť spracovateľom.
Starostu Ružinova Slavomír Drozda
(Smer-SD) postoj poslancov prekvapil.
Ku každej štúdii sa podľa neho konali
verejné zhromaždenia občanov a
výsledné varianty boli konsenzom me-
dzi samosprávou, vlastníkmi pozemkov
a obyvateľmi Ružinova. Starosta tvrdí,
že oboznamovanie sa s takým závaž-
ným dokumentom priamo na rokovaní
zastupiteľstva je neprofesionálne.
„Samozrejme, ich pripomienky doplní-
me a štúdie predložíme opäť. V štú-
diách navrhujeme oveľa viac zelene,
ako je to v platnom územnom pláne
hlavného mesta a riešime parkovanie.
Týmto chceme chrániť a rozširovať
zeleň v Ružinove a chceme riešiť zlú
situáciu so statickou dopravou,“ kon-
štatuje S. Drozd. (brn, rob)

PLAVECKÝ ODDIEL SLÁVIA STU
Poriada 3-mesačný

PLAVECKÝ VÝCVIK
detí ročníka narodenia 2002 a starších, na bazéne

Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici,
a to každý pondelok a utorok od 16,00 - 17,30

Začiatok (výber, zápis) 2. a 3. marca 2009
Informácie osobne v plavárni, 

alebo na tel: 0918 664 032 a 0905 602 322

Bývanie v lone tichej prírody, a predsa v meste?
VILLA RUSTICA vám dáva kladnú odpoveď
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA MADÁCHOVEJ ULICI poli-
cajti zadržali 35-ročného Miroslava
Š. z Bratislavy, ktorého obvinili zo
zločinu nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, z ich držania a
obchodovania s nimi. V byte objavili
zatavenú injekčnú striekačku s me-
tamfetamínom s hmotnosťou 5951
mg, čo zodpovedá 74 obvykle jedno-
razovým dávkam drogy. V zaistenom
mikroténovom vrecku bolo podľa
predbežnej expertízy 49 jednorazo-
vých dávok heroínu, 24 kusov zaiste-
ných alobalových skladačiek obsaho-
valo metamfetamín s hmotnosťou
436 mg, čo predstavuje 24 dávok dro-
gy. Ďalších 52 dávok heroínu sa
nachádzalo v papierových skladač-
kách a 9 dávok metamfetamínu obsa-
hovala alobalová skladačka. Podľa
policajných zistení muž drogy vyrá-
bal a súčasne ich ďalej predával ďal-
ším osobám, ktoré ich niekedy užíva-
li priamo v jeho byte.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
PRED JEDNÝM z pohostinských
zariadení prišlo k napadnutiu, na ktoré
dvadsaťdeväťročný muž doplatil nielen
ľahším zranením, ale aj krádežou svoj-
ho auta. Doposiaľ neznámy páchateľ
poškodeného najskôr napadol a vzápätí
mu ukradol VW Golf. Auto našli poli-
cajti približne po hodine v Záhorskej
Bystrici, to však už malo poškodenú
prednú kapotu a ľavú stranu.

DÚBRAVKA
NA SARATOVSKEJ ULICI zažili
prepad. Krátko po zotmení neznámy
ozbrojený muž vošiel do pobočky
banky v Dome kultúry Dúbravka a so
zbraňou v ruke sa začal vyhrážať jej
pracovníkovi. Ten mu z obáv o svoj
život odovzdal neznámu sumu peňazí,
podľa neoficiálnych informácií išlo o
niekoľko tisíc eur, s ktorou páchateľ
ušiel smerom k Bille. 

RUŽINOV
NA SABINOVSKEJ ULICI prepadli
zlatníctvo. Dvojica páchateľov predpo-
ludním vošla do predajne a prinútila
46-ročného muža odovzdať peňaženku
a mobil. Urobila tak pod hrozbou
použitia zbrane, pričom ešte poškodila
elektroniku a vzápätí ušla. 
NA ORAVSKEJ ULICI sa nezmestil
do kože 57-ročný Jozef K. z okresu
Galanty. Vo dvore rodinného domu sa
dokonca štyrom ľuďom vyhrážal
fyzickou likvidáciou, takže svedkovia
radšej rýchlo privolali políciu. Tá ho
zadržala a predviedla na policajné
oddelenie. (mm)

Váľač gúľavý 

v triednom boji,

deti Mata Hari
Bolo to obyčajné večné pero. 
Prechádzali sme popred Mačkárkin
dom. Nezvyčajná zostava. Dôstojníc-
ke decká z rožného domu na Kata-
rínskej, Alino, Jožin a Peter, ktorý
robil tlmič medzi dvoma triednymi
tábormi v triede, Mišo a ja.
Pred Mačkárkiným domom ležalo na
chodníku guľôčkové pero. Celé modré,
lesklé, s bielym štuplíkom na zapínanie
a vypínanie. Pravda, ani na základnej
deväťročnej, na ktorú sa časom zmeni-
la naša štrnásta osemročná škola, sme
nesmeli písať iným ako plniacim. Ale
prepisovačky, to bol aj tak poklad. Už
sme si nevážili gabačky. Mišo sa zohol
nad pero a Alino skríkol:
- Nechytaj to!!! Môže v tom byť pekel-
ný stroj!
Michal Diamant ustal v pohybe, prelo-
mený v páse pootočil hlavu smerom k
Alinovi a povedal: 
- Nerev, čo keď je tam zvuková rozbuš-
ka? A vôbec, pri tomto ma nesmieš
rušiť!
A sklonil sa k peru ešte hlbšie, dôklad-
ne ho zrakom študoval. Potom sa opa-
trne vyrovnal a vytiahol pokrkvanú
vreckovku. Pomaly sa skláňal nad pero
s vreckovkou medzi prstami a vravel:
- Môj brat má známeho pyrotechnika u
súdruhov na obvodnom oddelení
Sboru. Ten súdruh strážmajster ma
naučil, ako zaobchádzať s muníciou.
Prinesiem to opatrne domov a náš
Gabo to odnesie na oddelenie. Len vy
choďte ďalej odo mňa. Čo keby to
náhodou vybuchlo?! Tento Gabo, Bla-
huš, teraz pôjde so mnou a ponesie mi
tašku, aby som sa mohol venovať
podozrivému predmetu. Poď, Gabriel,
- zavelil, zbavil sa zbytočnej školskej
záťaže a zopakoval: Choď za mnou s
odstupom sedem krokov, keby to náho-
dou explodovalo!
Takto majstrovsky sa zbavil deciek z
Katarínskej. Ožiarený leskom jeho
odvahy a brannej zdatnosti som kráčal
za ním, a keď sme zmizli za rohom, s
úľavou si odfúkol, strčil si prepisovač-
ku do jedného vrecka, do druhého
vreckovku, počkal ma a zahlásil:
- Hovno pekelný stroj. Ktorý chuj by
už dával pred Mačkárkin dom pekelný
stroj? A čo si myslíš, že náš Gabo by sa
kamarátil s polišom? Ten pri Dvoch
levoch (tam sídlilo mestské náčelníc-
tvo) prejde na druhú stranu, aj keď ide
len do papiernictva. Ale keď tým bom-
bám sprostý Alinko verí, dobre mu tak.
Celé sú to aj tak sračky, ako za noci z
balónov vyhadzujú bomby zamasko-
vané v pere, žuvačke a hračkách...
Trochu som o tom zapochyboval. Prí-
jemne ma mrazilo pri predstave, ktorú
nám vtĺkali do hláv v škole, že raz náj-
dem na ulici niečo strašné a stanem sa
hrdinom. Mišo však tvrdil, že celé je to
humbuk, ktorý slúži jedine tomu, aby
ľudí odstrašil od prípadných nálezov
balíčkov, čo krátko po vojne zhadzova-
la UNRRA a v ktorých bolo od letec-
kých pletených kukiel (mal som takú a
nenávidel som ju) až po plechovky s
jedlom, vojenskou kávou, keksami či
cigaretami. Gustav Bartovic

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

Portál strážili kamenné sochy honvédov
Spevnenie brehov Dunaja a vytvore-
nie regulovaného koryta v úseku
mesta umožnilo postavenie pevného
mosta (1891) a vybudovanie nových
objektov na nábreží. Pôvodné nábre-
žie sa ťahalo od terajšieho Námestia
Ľudovíta Štúra až k neskôr postave-
nej budove Univerzity Komenského.
Výstavbou objektov bližšie k toku
rieky sa úsek pôvodného nábrežia
premenil na ulicu, tá si však doteraz
podržala historický názov „nábre-
žie” v spojení Vajanského nábrežie.
Jedným z prvých objektov postave-
ných medzi týmito dvoma nábrežia-
mi (dnes Fajnorovo a Vajanského)
bola budova priemyselnej školy. 
Prešporok prestal byť z rozhodnutia
kráľa Jozefa II. v 80. rokoch 18. storočia
hlavným mestom Uhorska. V 19. storo-
čí sa však stal dôležitým sídlom vojen-
ských hodnostárov, vojenských škôl a
početnej posádky. Mnohé habsbursko-
lotrinské arcikniežatá, potomkovia Má-
rie Terézie, v ňom absolvovali vojenskú
výchovu v kadetskej škole. 
Na konci 19. storočia tu žil ako najvyš-
ší vojenský veliteľ arciknieža Frie-
drich. Možno nemal vzťah k vojenskej
kariére, ale zdedil ju po svojom starom
otcovi Karolovi, ktorý ako prvý porazil
Napoleonovu armádu pri Aspern. 
Vojenský erár získal najvýhodnejší
pozemok na novom nábreží pri moste.
Postavili tam budovu vojenského veli-

teľstva (Korpskommando-Gebäude).
Pôvodný plán na postavenie nábrežné-
ho administratívneho paláca vypraco-
val v roku 1911 viedenský vojenský
architekt Josef Rittner. 
Navrhovaná secesná stavba mala byť
príliš ozdobná. Rittner musel preto svoj
projekt prepracovať, zjednodušiť. Rea-
lizovaná stavba je výborným príkla-
dom doznievajúcej viedenskej secesie.
A to aj napriek stratám, ktoré budova
od svojho vzniku utrpela. Počas nále-
tov na konci druhej svetovej vojny bola
zničená výrazná kupolovitá strecha nad
strednou časťou južnej fasády, ktorá
vytvárala pri pohľade z rieky impo-
zantný dojem. 
S kupolovitou strechou zanikli aj vyso-
ké kovové helmice, ktorými bola
zavŕšená. Pri neskoršej úprave zjedno-
dušili aj portály na južnej strane a
odstránili kamenné busty Pallas Atény,
ktoré zdobili malé štíty na východnej a
na severnej fasáde. Pri oprave fasády
zatreli farbou keramické ozdobné
kachličky, ktoré boli pre budovu cha-
rakteristické. Výnimočne dobre ostala
zachovaná slávnostná sála, kde sa
pôvodne konali okázalé plesy a ktorá
sa neskôr stala koncertnou sieňou.
Po prvej svetovej vojne sa do budovy
nasťahovalo Ministerstvo s plnou

mocou pre Slovensko. Boli tam aj pra-
covne krajinských prezidentov. Vtedy
sa začalo budove hovoriť „vládna
budova”. 
Do kancelárskej časti budovy sa vchá-
dza nie veľmi nápadným vchodom v
strede východného priečelia (Gondova
2). Po stranách pomerne skromného
portálu sa nachádzajú kamenné bloky,
výstupky, na ktorých by mohli stáť
nádrže s kvetmi alebo stromami. V
skutočnosti sú to podstavce, na kto-
rých stáli sochy vojakov uhorskej
armády - honvédov - v nadživotnej
veľkosti. Z pieskovca ich vytesal
tunajší sochár Alojz Rigele, ktorého
jeho umenie zachránilo od aktívnej
vojenskej služby. Za vojaka ho síce
napriek zlému zraku odviedli, ale zara-
dili ho do „umeleckého oddielu” (píše
Zsolt Lehel v knihe Alojz Rigele). 
Ako vojak-umelec tvoril predovšet-
kým pomníky padlým a zaslúžilým
vojenským hodnostárom. Po roku
1919 musel sochy honvédov od portá-
lu „vládnej budovy” vlastnoručne
odstrániť. Nezachovala sa ani ich foto-
grafia, ani ich zvyšky. Lepší osud stihol
Rigeleho reliéf s kľačiacou postavou
cisárovnej Alžbety. Aj ten museli po
vojne z Kostola svätej Alžbety
(„modrý”) odstrániť, ale zachoval sa
uložený na schodišti farskej budovy.

Štefan Holčík 
FOTO - Slavo Polanský 
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HOKEJ
Ako na hojdačke. Tak vyzeral minu-
lý týždeň hokejistov bratislavského
Slovana. Najskôr v domácom sla-
bučkom stretnutí zdolali Zvolen 4:0,
potom šokujúco prehrali v Liptov-
skom Mikuláši 4:5, aby nakoniec vo
výbornom zápase zdolali Pálffyho
Skalicu 5:2.
Hneď po reprezentačnej prestávke pri-
cestoval do Bratislavy Zvolen, ktorý
však slovanistov veľmi nepotrápil.
Stretnutie prinieslo jednoznačnú výhru
majstra 4:0, ale diváci sa zápasom
veľmi nebavili. Najmä úvodná tretina
bola slabučká, našťastie neskôr išla
úroveň duelu trošku vyššie a v závere
sa už naň dalo pozerať.
„Náš výkon ovplyvnila prestávka, už
pred zápasom som mal obavy, čoho sa
môžeme od hráčov dočkať. Našťastie
sa nám darilo dávať góly a chlapci tak
splnili, čo sme od nich čakali. Musím
však priznať, že sme mali aj šťastie a
skvelý výkon podal brankár Hovi,
ktorý nás neraz podržal,“ zhodnotil
duel tréner Róbert Pukalovič.
Okrem fínskeho brankára bol hviezdou
večera aj obranca Jozef Kováčik. So
štyrmi bodmi mal veľký podiel na
zisku troch bodov: „Som rád, že sa mi
to podarilo, pre obrancu sú štyri body
vždy príjemnou správou. Dôležitejšie
však bolo, že som prispel k dôležitému
víťazstvu,“ priznal Jozef Kováčik.
Neuveriteľný duel so smutným kon-
com pre majstra videli na Liptove. Slo-
van tam viedol 3:1, potom 4:2, už-už sa
zdalo, že siaha po troch bodoch, ale

húževnatí domáci v záverečnom nápo-
re vyrovnali a nakoniec dokázali streliť
aj víťazný gól. „Rozhodla bojovnosť
domácich a ich túžba po víťazstve.
Hrali s obrovským oduševnením, pra-
jem im, aby takto hrali proti každému
súperovi,“ povedal Róbert Pukalovič.
Aj slovanistický kormidelník prizná-
val, že jeho zverenci to mali rozohraté
na tri body: „Určite sme mohli a mali
zvíťaziť. Keď sme viedli 3:1 či 4:2,
domáci boli na kolenách. Stačilo dať
ešte jeden gól a bolo by rozhodnuté.“
Necelých 48 hodín po mikulášskom
šoku ukázal Slovan svoju druhú tvár.
Vo výbornom dueli v Skalici nedal
šancu ambicióznym domácim a hoci tí
dva dni predtým zdolali Košice, na
Bratislavčanov tentoraz nestačili. Maj-
ster získal všetky tri body a udržal si
aspoň teoretickú šancu na prvé miesto
po základnej časti.

„Kvalitný zápas vo vynikajúcej kulise,“
zhodnotil stretnutie Róbert Pukalovič a
dodal: „Podali sme super výkon, dobre
hrali aj domáci, takže diváci sa mali na
čo pozerať. Jediné, čo ma mrzelo, boli
naše častejšie vylúčenia.“
Jedným z hráčov, ktorý mal okrem
víťazstvá aj ďalší dôvod na oslavu bol
Martin Hujsa. Ten predĺžil šnúru svo-
jich ligových duelov, v ktorých dosia-
hol aspoň bod na osemnásť, keď v Ska-
lici strelil ďalší gól. Hujsa začal sériu
ešte vlani, 15. decembra v Banskej
Bystrici, odkedy dosiahol 11 gólov a
17 asistencií.
Nabitý slovanistický program pokračo-
val aj tento týždeň, ktorého šlágrom
bol domáci súboj s Košicami. Budúci
týždeň sa nadstavbová časť končí, na
prelome februára a marca už príde na
rad play-off... (mm)

FOTO - SITA

S Trnavou sa

bude hrať na

Tehelnom poli
FUTBAL
Do začiatku jarnej časti najvyššej
futbalovej súťaže zostávajú už len
dni a futbalisti bratislavského Slova-
na stále nemajú definitívu, kde ju
odohrajú. Je síce takmer isté, že
prvý duel jari proti Trnave bude ešte
na Tehelnom poli, ale o tom, čo a či
sa niečo v ďalších týždňoch zmení, o
tom sa v čase našej uzávierky iba
rokovalo...
„Zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnu-
tie,“ priznal generálny riaditeľ klubu
Dušan Tittel. Podľa jeho slov stále platí
stav zo začiatku roka, kedy na prvom
oficiálnom stretnutí oznámil, že o
Tehelnom poli sa rozhodne do dvoch
mesiacov.
„Situácia vo svete s finančnou a hospo-
dárskou krízou nám určite nepomáha.
V dnešnej situácii je preto logické, že
každá podobná investícia sa dobre zva-
žuje,“ tvrdil Dušan Tittel. 
Pre vedúci tím Corgoň ligy po jesennej
časti by však ani zotrvanie na Tehel-
nom poli neznamenalo žiadne kompli-
kácie. „Na futbalový zväz sme ako
dejiská domácich stretnutí nahlásili
obidva možné štadióny - Tehelné pole
aj Pasienky - takže sme pripravení na
oba varianty. V tomto momente čaká-
me len na pokyny majiteľov klubu,
kedy sa začnú búracie práce,“ povedal
Dušan Tittel.
Podľa generálneho riaditeľa belasých s
istotou sa nedá hovoriť o žiadnych ter-
mínoch. „Pre nás je však v tomto
momente rozhodujúci momentálny
stav a podľa toho je jasné, že prvý
jarný zápas proti Trnave odohráme na
Tehelnom poli.“ 
Bývalý a vlastne ešte aj súčasný stánok
Slovana a reprezentácie mal ísť prvý
raz pod buldozéry už pred dvomi
rokmi a dokončený mal byť v roku
2009. Belasí sa mali medzitým sťaho-
vať na Pasienky, do Senca, do Petržal-
ky, s Tehelným poľom sa už lúčili hráči
aj fanúšikovia, veľká rozlúčka s Tehel-
ným poľom bola aj počas posledného
jesenného duelu so Žilinou. 
Zrejme najreálnejšie vyzerala stavba
nového stánku pred pár rokmi po
dohode mesta, futbalového zväzu a
vtedy ešte troch samostatných klubov
Slovana, Interu a Petržalky. Situácia
sa však odvtedy zmenila, na sile
nabral len Slovan, Inter a Petržalka sú
iba krôčik od zániku, prípadne trans-
formácie na malé kluby. Uvažovanie
o tom, že by tu hrali, aj keby sa šta-
dión postavil, je dnes absolútne
nepredstaviteľné.
Pre mesto je navyše v tomto roku pri-
oritou rekonštrukcia zimného štadióna,
kde by mali byť hokejové MS, a štát
má úplne iné problémy, ako prispieť na
Národný futbalový štadión! 
Všetko teda zostalo na Slovane, jeho
majiteľoch, prípadne na pomoci futba-
lového zväzu, ktorý by však mohol
finančne pomôcť zrejme len v prípade
postupu na MS 2010. Vtedy by totiž
prišli na Slovensko zaujímavé finančné
prostriedky a tie by sa dali použiť aj pri
Národnom futbalovom štadióne. (db)
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Belasí v Prahe

raz zvíťazili, 

raz prehrali
FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana sa
po pobyte v Turecku pozreli aj do
Česka, kde minulý týždeň zohrali
dva zaujímavé prípravné zápasy s
pražskými klubmi.
Bohemians má vo svojom kádri trojicu
bývalých slovanistov Ibragimov, Cseh,
Janek, ale na trávniku to vôbec nevyze-
ralo ako na kamarátskom stretnutí.
Domáci Jungr musel dokonca po jed-
nom tvrdom zákroku a následnej strka-
nici na pokyn rozhodcov opustiť ihris-
ko a nahradil ho iný hráč... Do Edenu
už cestovali slovanisti aj s reprezen-
tantmi. Pre českého majstra bol duel
poslednou predligovou previerkou a
duel sa hral pred slušnou návštevou.
Belasí nakoniec prehrali 0:2, keď roz-
hodli dve chyby v obrane.
Fakty z Prahy:
Bohemians 1905 - SLOVAN 1:2
(0:1), góly Slovana Masaryk, Králík,
zostava: Bičík (46. Rodinger) - Ange-
lovič, Valachovič (46. Hanek), Dosou-
dil, Breznaník - Slovák (46. Štepanov-
ský), Serrano (46. Králík), Černák,
Pires - Meszároš (46. Gaucho) Masa-
ryk (46. Halenár).
Slavia - SLOVAN 2:0 (1:0), zostava:
Bičík - Dobrotka, Valachovič, Dosou-
dil, Angelovič (82. Pires) - Obžera (88.
Králík), Serrano, Černák (69. Štepa-
novský), Slovák (86. Gaucho) - Masa-
ryk (46. Meszároš), Halenár. (mm)

Basketbalový

Inter má posilu,

Stojanoviča
BASKETBAL
Basketbalový Inter Bratislava stále
naháňa účasť v play-off Extraligy a
poslednou posilou, ktorá by mala
splniť tento sen, je Dejan Stojanovič. 
Bývalý hráč Svitu a Košíc dostal tri
zápasy na to, aby trénera Juraja Adam-
číka presvedčil o svojich kvalitách. Ak
sa mu to podarí, zostane minimálne do
konca sezóny na Pasienkoch. Inter tak
pokračuje v naháňačke za play-off,
počas posledného víkendu k nemu uro-
bil ďalší krok, keď vyhral v Košiciach
o takmer 20 bodov a potvrdil stúpajúcu
formu. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovanisti nečakane prehrali na Liptove, 

vynahradili si to však výhrou v Skalici

Inšpektorát práce Bratislava
vypisuje výberové konanie na obsadenie 
voľného štátnozamestnaneckého miesta

č. VK 2009/01/50

Názov pozície: radca - 
inšpektor práce uchádzač
Druh štátnej služby: prípravná. Počet voľných

miest: 4. Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca,
inšpekcie práce, sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vyme-
dzenej oblasti pod vedením vedúceho. Vykoná-
vanie teoretickej a praktickej prípravy inšpekto-
ra- uchádzača . 

Požiadavka na zamestnanca: Požadované
vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa (fakulta
technického smeru stavebná, dopravná). Jazy-
kové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná.
Počítačové znalosti: Microsoft Office. Osobit-
né kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa 

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Júlia
Meszárošová. Telefón: 02/ 49251715. E-mail:
julia.meszarosova@ba.ip.gov.sk. Adresa slu-
žobného úradu: Inšpektorát práce Bratislava,
Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

Prihlášku na výberové konanie spolu s požado-
vanými dokladmi zasielajte do 2. 3. 2009. Roz-
hodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. 

Zoznam požadovaných dokladov 
nájdete na www.nip.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
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BRATISLAVA
S novým pohľadom na riešenie tzv.
vývrtiek, teda voľných miest, kde sa
cesta prudko stáča, prichádza v pro-
jekte Mestské zásahy Roman Žitňan-
ský. Námet je ďalším zo série
návrhov, ktoré Bratislavské noviny
uverejňujú od začiatku roka.
„Vývrtka, motýľ, zjazd z mosta, cesty
či diaľnice... ani neviem, či existuje
nejaký odborný výraz, ktorý by vyja-
droval spleť ciest a komunikácií vytvá-
rajúcich špirálovité a iné tvary pri
mimoúrovňových križovatkách,“ uvá-
dza svoj nápad autor. 
Táto spleť a bludisko ciest vytvárajú
podľa neho medzi sebou voľné, roz-
siahle a väčšinou zelené plochy. „Aj
keď tieto plochy neznamenajú žiadny
problém, nie sú tŕňom v oku každo-
denného života Bratislavčanov,
nepredstavujú ani nijakú kvalitu.
Nepredstavujú vlastne nič... Toto nič je
v podstate vákuum, o ktorom sa nikto
nezmieňuje, nezaujíma, akoby ani
neexistovalo. A predsa, je to súčasť
každého mesta, mnohokrát i v atrak-
tívnych mestských častiach,“ tvrdí R.
Žitňanský. 
Autor uvádza, že pri zrátaní plochy
väčšiny významnejších mimoúrovňo-
vých križovatiek v meste je voľná a
prístupná plocha 50,5 ha. Táto plocha
predstavuje napríklad územie ohrani-
čené Novým mostom, Starým mostom,
resp. Dunajom a Einsteinovou ulicou
(územie Sadu Janka Kráľa s priľahlými
plochami Auparku, Petržalského šta-
dióna atď.). 
„Princípom tohto návrhu je poukázať na

viaceré pozitíva, ktoré i také zdanlivo
nevyužiteľné a banálne miesto má, uká-
zať spôsob, ako by sa toto územie dalo
rozumne a efektívne využiť, aby sa plno-

hodnotne začlenilo do mestského živo-
ta,“ uvádza v návrhu v rámci Mestských
zásahov Roman Žitňanský. (rob) 

VIZUALIZÁCIE - R. Žitňanský

Vývrtky, voľné miesta popri cestách, 

sa dajú využiť aj pre Bratislavčanov

Linka 133 spojí

Dlhodielčanov

s centrom
Spojenie s centrom mesta, aspoň v
rannej a popoludňajšej dopravnej
špičke, zabezpečuje od 9. februára
2009 obnovená linka číslo 133. Tra-
su má z Dlhých dielov až k novej
budove Slovenského národného di-
vadla.
V prípade spoja s číslom 133 ide o tzv.
posilovú linku. Tieto linky jazdia v
čase najväčších špičiek, aby pomohli
zvládnuť nápor cestujúcich. Linka
číslo 133 smeruje z Kuklovskej cez
Majerníkovu, Matejkovu, Devínsku
cestu, Botanickú, Nábrežie armádneho
generála Ludvíka Svobodu, Rázusovo
nábrežie, Vajanského nábrežie, Dosto-
jevského rad, Landererovu a Čulenovu
ulicu.
Konečná zastávka je pri novej budove
Slovenského národného divadla.
Pôvodne premávala linka v špičke len
po Nový most. Posledný ranný od-
chod autobusu z Dlhých dielov je
štyri minúty po pol deviatej, prvý
odchod popoludní je minútu po trišt-
vrte na tri. 
Posledný ranný odchod od budovy
SND na Dlhé diely je tri minúty po
ôsmej, prvý popoludňajší odchod je
tri minúty po 14.00 h. (rob)

•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

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

MENŠIE SŤAHOVANIE
byty - klavíry - doprava 
odvoz starého nábytku

0905 727 091, 544 16 796
www.mensiestahovanie.sk

Domáca
ošetrovateľská

starostlivosť
www.OsetrovanieDoma.sk

tel. 6224 5607
Prijmeme na dohodu: sestry, fyzioterapeutky, 

opatrovateľky a spoločníčky pre seniorov

MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

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

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

PREDAJ: 
1-izb., OV, Gorkého, kompl. zrek., 4p., výťah, vl. kúrenie 99 582,- EUR
1-izb., OV, Galbavého, 2/12p., 38m2, č. zrek. 48 130,- EUR
2-izb., OV, Heyrovského, 74m2+2x log., č.zrek. 99 582,- EUR
2-izb., OV, Lazaretská, 60m2, zrek., zar., loggia, 4/5p. 180 900,- EUR
2-izb., OV, Šoltésovej, zrek., 40m2, 2/4p., park. 109 540,- EUR
2-izb., OV, Sibírska, tehla, 1/4p., 59m2, zrek., tichy 108 876,- EUR
3-izb., OV, Gorkého, mez., zrek., 124+18 log.+2xbalk. 398 327,- EUR
3-izb., OV, Šándorova, 7p., 72m2, 2 x balkón, zrek. 102 901,- EUR
3 izb., OV, Tallerova, 90 m2, pôvodný stav, zv. prízemie 209 122,- EUR
3-izb., OV, Družicová, 70m2, 3/7p., pôv., balkón+loggia 94 600,- EUR
3-izb., OV, Vyšehradská, novost., 100m2, balk., 10/12p. 182 500,- EUR
4-izb., OV, Podunajská, 98m2+36 predzáhr., 1p., novost. 139 414,- EUR
4-izb., OV. Tupého, novost., 130m2+balkón, 2p., park. 361 810,- EUR
4-izb., OV, Zochova, novost., mez.,5p., vl.kúrenie 425 000,- EUR
4-izb., OV, Eisnerova, novost., 1/2p., 187m2+2xlog., 2xpark. dohoda
5-izb., OV, Pekná cesta, 142m2, mez., 2xter., 2xpark. 338 827,- EUR
RD Veľké Leváre, zrek., ÚP220m2, SP800m2, VIS okrem kan. 159 330,- EUR
RD Malinovo, novost., 5i., ÚP290m2, SP860m2, VIS, gar. 348 536,- EUR
RD Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 172 608,- EUR
RD Vajnory, 7i, ÚP450m2, SP830m2 430 000,- EUR
SP so stavebnym povolením, Koliba Zaruby, 353 m2 238 996,- EUR
SP Sklabinská, 1464m2, VIS, rodinné domy 166,- EUR/m2

PRENÁJOM:
2-izb., Vajnorská, lux., tehla, príz., zariadený 600,- EUR/m.
3 izb., Miletičova 100 m2, novostavba, nezar., parkovanie1000,- EUR/m. 
4 izb., Rozvodná, 140+10 m2 balkón, zar., park. 1500,- EUR/m.
4-izb., Drotárska, 98m2, zar. 800,- EUR/m.
3-izb., Heydnova, č. zar., 1p., neprech. izby, park. 600,- EUR/m.
RD Varšavská, 2-podl., zrek., 6i, park., nez., aj na kanc. 1950,- EUR /m.+E
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

�Učitelia z Kanady, USA a UK
�Učebnice v cene kurzov

práve registruje na:
kurzy angličtiny a francúzštiny
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, Tel.: 02/556 45 000

Mobil: 0904 966 567, 0904 800 404
www.edupoint.sk, bratislava@edupoint.sk

LANGUAGE SCHOOL

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

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

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626

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

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Hľadáme 
asistenta 

pri obsluhe v štúdiu štíhlej línie, 
len pracovníka ZP od 41%. 

Kontaktujte 0911 020 828 alebo 0905 797 085
www.banoviny.sk

O všetkých článkoch
v Bratislavských
novinách môžete

diskutovať na webe
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Obludárium sú

kresby a grafiky

o strachu
VÝSTAVA
Pod názvom Obludárium vystavujú
v Klube umelcov na Dostojevského
rade výtvarníci, ktorí sa svojou tvor-
bou vyjadrujú k pocitom človeka,
ktoré nemožno v živote nazvať ele-
mentárnymi.
Maliari a grafici hovoria vo svojich
dielach o zle, úzkosti, strachu a hrôze,
o bolesti z utrpenia, z noci a moci. Na
výstave svoje obrazy, kresby, grafiky,
reliéfy a plastiky prezentujú umelci:
Karol Baron, Peter Bartoš, Ladislav
Berger, Václav Fiala, Stanislav Filko,
Ladislav Gajdoš, Svetozár Ilavský -
Jozef Jankovič, Martin Kellenberger,
Rudolf Krivoš, Vladimír Kudlík, Juraj
Meliš, Jirka Mezřický a Bohumil
Žemlička. 
Výstava Obludárium potrvá do 10.
marca 2009, otvorené je v pondelok až
sobotu od 15.00 do 01.00 h. (dš) 

Ľudovít Hološka

sa predstavuje v 

galérii Lepší svet
VÝSTAVA
V galérii Lepší svet na Osuského
ulici 8 prezentuje od 24. februára
2009 svoje diela slovenský maliar
prof. Ľudovít Hološka.
Ľudovít Hološka je popredná osob-
nosť súčasného výtvarného umenia.
Jeho tvorba je strhujúcim príbehom,
drámou hľadania podstaty, maliarske-
ho znaku, v ktorom je zašifrované
posolstvo diela. Jeho maľby a kresby
sú umiestnené vo viacerých galé-
riách, ilustroval viac ako osemdesiat
knižných titulov. 
Je autorom výberu z textov o výtvar-
nom umení Vrstvy tvaru, monografie
Alexander Ilečko, článkov v periodi-
kách Romboid, Výtvarný život, Profil
a i., ako aj člen Spolku výtvarníkov
Slovenska. Vernisáž obrazov Ľudovíta
Hološku bude 24. februára 2009 od
18.00 h. (dš)

Český dámsky

klub Bernina

vystavuje 
VÝSTAVA
Učiteľky, ekonómky, inžinierky,
krajčírky či jednoducho mamičky
na materskej dovolenke alebo dô-
chodkyne - všetky tieto pracovité a
tvorivé české šikulky spája záľuba v
patchworku. V týchto dňoch svoju
tvorbu prezentujú na výstave v
Patchworkparty, Business Center 1,
Plynárenská 1. 
Dámsky Klub Bernina si dámy založili
v roku 2006. Stretávajú sa raz za
mesiac v Kreatívnom Centre Bernina v
Prahe a na každom stretnutí si odskúša-
jú ďalšie z nespočetného množstva
šijacieho príslušenstva a ukážu doteraz
nepoznané možnosti a schopnosti
výnimočného šijacieho stroja Bernina
Aurora 440 qe, ako napríklad zatká-
vačku, súpravu na rišelié, plisovač,
šitie do kruhu alebo jednoducho quilto-
vanie laserovou pätkou BSR. 
Okrem kvalitného stroja uplatnili dámy
pri vytváraní textílií aj rozsiahle vedo-
mosti z oblasti patchworku a textilnej
tvorby všeobecne, množstvo fantázie a
citu pre farebnosť a kompozíciu.
Výstava v Patchworkparty potrvá do
23. marca 2009. (dš)

Bábkové divadlo

videné očami

najmenších
VÝSTAVA
V priestoroch Bratislavského báb-
kového divadla na Dunajskej 36 si
do 1. marca 2009 môžete pozrieť
výstavu detských výtvarných prác
na tému Boli sme v bábkovom
divadle.
Práce detí sú často inšpiráciou k tvo-
rivosti aj „zrelých“ a dospelých umel-
cov, neraz sa stáva, že nezávislosť,
slobodu a rozmach tým najmenším
okato závidia tvorcovia, ktorí už majú
vo svojom umeleckom zrení nejeden
krôčik za sebou. A tak výstava det-
ských prác v Bábkovom divadle
môže byť zaujímavá nielen pre tých,
ktorí idú do divadla. 
Súťaž detských výtvarných prác
vyhlásili pre všetky materské školy a
základné školy Západoslovenského
kraja. Divadelníci vyzvali na spolu-
prácu všetky deti, ktoré v tomto čase
navštívili Bratislavské bábkové di-
vadlo. Pod pedagogickým vedením
deti nakreslili alebo namaľovali krás-
ne obrázky z predstavení bábkového
divadla.
Do súťaže prišlo celkovo 246 výtvar-
ných prác z 21 škôl. Odborná komisia
vybrala dohromady štyridsať najkraj-
ších, ktoré boli zaradené do výstavy
pod názvom Bábkové divadlo očami
detí.
Na slávnostnej vernisáži 9. februára
2009 ocenili dvanásť najúspešnejších
detských tvorcov. Výstava potrvá do
1. marca 2009, po jej ukončení bude
inštalovaná vo vestibule sídla Brati-
slavského samosprávneho kraja na
Sabinovskej ulici. (dš)

DIVADLO
Drámu Kým kohút nezaspieva zara-
ďujú v tvorbe dramatika Ivana
Bukovčana do tzv. zvieracej trilógie.
Premiéru mala v roku 1969 na scéne
Slovenského národného divadla. V
súčasnosti ju môžete vidieť v divadle
Arteatro na Bielej ulici 6.
Vo všetkých troch hrách (okrem Kohú-
ta sem patrí Pštrosí večierok a Zažeň
vlka!) stojí v popredí problematika
postoja človeka voči autorite moci. Dej
hry Kým kohút nezaspieva situuje
autor do vojnových rokov. V pivnici sa
stretávajú ľudia, ktorí sa previnili jedi-
ným priestupkom: po zakázanej hodine
opustili svoje domovy. Za tento prečin
im hrozí najťažší trest - smrť. 
Spočiatku majú zahynúť všetci desiati,
neskôr sa situácia vyvinie tak, že si
sami majú vybrať spomedzi seba jed-
ného, ktorý bežiac po ulici bude odstre-
lený. Počas jednej noci sa v pivnici
odohrá dráma, odstránia sa všetky for-
málne prejavy slušnosti a spoločen-
ských konvencií, aby na povrch vyplá-
vali tie najtemnejšie stránky ľudskej
povahy - strach, beznádej, zúfalstvo,
obavy a bezmocnosť. 
Nikto, kto prežil noc v tejto pivnici, už
nikdy nebude tým čím bol predtým.
Každého ovanie smrť, prejde mu stu-
denou dlaňou po spánkoch, zafúka do
vlasov a on sa zo všetkých síl bude sna-
žiť o to, čo mu velí priam zvierací pud
sebazáchovy - prežiť. 

Ivan Bukovčan vo svojej dráme tvrdí,
že človek sa snaží prežiť za každú
cenu. Pošliape pri tom aj svoje morál-
ne a mravné zásady, hodnoty, ktoré mu
pomáhajú držať v bežnom živote vztý-
čenú hlavu. Aj keď modlitba Otčenáš
na chvíľu upokojí krvilačné pudy,
nezabráni tomu, aby blížny blížnemu
neprešiel britvou po krku. Hra Kým
kohút nezaspieva je okrem dokonale
vystavaného dramatického textu aj
výbornou psychologickou štúdiou,
ktorá sa ponára do hlbín ľudskej duše
a odhalí to, čo je pre nás najnebezpeč-
nejšie, čo nás zbavuje istoty a pokoja a
najviac nás ohrozuje - strach. 
Na scéne sa stretávajú herci ponúkajú-

ci svojím umením divákovi možnosť
prežiť dramatický večer a v súzvuku s
textom a zámerom hry odhaľovať
ľudské vnútro. V réžii Tomáša Roháča
hrajú: Saša Sarvašová, Pavol Plevčík,
Juraj Slezáček, Milada Rajzíková,
Karol Čálik, Miroslav Beňuš, Ľubomír
Bagin, Anna Maľová, Oldo Hlaváček,
Kristína Tóthová a Ivo Heller. 
Ich herectvo je drsné a presvedčivé, ale
aj zúrivé, bolestné, zúfalé či bezmocné.
Pri Bukovčanovom Kohútovi síce
neprežijete veselý večer, ale odídete
bohatší o mozaiku osudov a životných
situácií, ktoré sa už tisícročia odohrá-
vajú po celom svete za rôznych okol-
ností. Dáša Šebanová

V divadle Arteatro na Bielej ulici čakajú,

kým Bukovčanov kohút nezaspieva

VÝSTAVA
V Kultúrnom inštitúte Maďarskej
republiky na Palisádach 54 sprístup-
nili výstavu tvorby bratislavského
grafika a maliara Zoltána Nagya. 
Zoltán Nagy je jedným z posledných
žiakov Albína Brunovského, člen
Združenia maďarských výtvarníkov na
Slovensku, ilustrátor kníh a jeden z
najtalentovanejších kresliarov tvoria-
cich na Slovensku. Na komorne lade-
nej výstave môžu návštevníci uvidieť
vybrané diela z posledných rokov

umelcovej tvorby, väčšinou vytvorené
ako osobné autorské výpovede. 
Zoltán Nagy vo svojich kresbách tušom
(Šach-mat, Kobra dnes), pestrých akry-
loch (Kráľ šašov), jemne tónovaných
pasteloch (Zadumaný Kristus), dyna-
mických kombinovaných kolážach a
veľkoplošných abstraktných, farebne
prežiarených olejomaľbách (Torzo s
býkom) prezentuje svoj expresívny a
spontánny pohľad na zložitosť a gro-
tesknosť súčasného sveta. Aj keď sú
výrazne poznačené najmä vysnívanými

zážitkami, tieto zážitky sú stvárnené
osobitým umeleckým podaním. 
Ako zdôraznila kurátorka výstavy - hi-
storička umenia pani Zsófia Kiss-Sze-
mánovová, autor sa dáva unášať rôzny-
mi predstavami, čím necháva priestor
voľnému, nekontrolovanému a svoj-
skému prejavu osobného vnímania a
chápania sveta cez prizmu ľahkej iró-
nie a sebairónie. Grotesknosť sveta pri-
jal ako základný princíp myslenia a
tvorby. Výstava potrvá do 3. marca
2009. Mgr. Peter Nevolný

Z. Nagy, maliar s nevšedným talentom

Bukovčanova hra je aj po rokoch dôvodom na zamyslenie, ako by sa človek
zachoval v krízových momentoch. FOTO - Roubik Kočan

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.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,

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y 

  
5-

15
%

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Vlastenecké námestie autá stihli zničiť,

teraz sa chystá jeho komplexná úprava
PETRŽALKA
Vlastenecké námestie by mohlo byť
príjemným kútom Petržalky, keby
sa vinou niektorých vodičov nezme-
nilo na obrovské parkovisko. Autá tu
nielenže zavadzajú chodcom, ale
súčasne aj ničia prostredie.
„Bývam v Petržalke na Vavilovovej
ulici. V blízkosti je Vlastenecké n-
ámestie, ktoré je takým malým cen-
trom. Nachádza sa tu pošta, banka,
škola, penzión a potraviny. Posledné
roky ma ale znepokojuje situácia,
ktorá sa tu zo dňa na deň zhoršuje a to
je nekontrolované parkovanie priamo
na námestí. Autá parkujú pred poštou,
bankou, pri potravinách až pred ško-
lou. Sú prosto všade,“ opisuje momen-
tálnu situáciu v tejto časti Petržalky
čitateľ Marek Majtán.
Podľa jeho slov súčasný stav je už
neúnosný: „Celé námestie je podľa
mňa pešia zóna, no ľudia pomaly
nemajú kade prechádzať. Bezohľadní
vodiči bez problémov vychádzajú z
námestia cez priechod pre chodcov.
Okolité trávniky sú kompletne zde-
molované, všade je blato a vyzerá to
tam ako na tankodrome. Vodiči využí-
vajú prístupovú cestu, ktorá bola
vybudovaná pre školu, a z nej odboču-
jú na námestie. Z jednej strany bola
táto prístupová cesta zabezpečená,
lebo vodiči sa rozťahovali aj na druhú
stranu od námestia. Ako je vôbec
možné, že štátna či mestská polícia
dovolia takéto bezohľadné parkovanie
(štátnu políciu som dokonca videl par-
kovať pred bagetériou a mestskú pred
poštou!),“ pýta sa Marek Majtán.
Reakciu petržalskej samosprávy tlmo-
čil tlačový tajomník Ľubomír Andras-
sy: „Sme si vedomí, že Vlastenecké
námestie patrí medzi najfrekventova-
nejšie verejné priestranstvá v Petržalke
a zo strany občanov je hodnotené ako
zanedbané a už aj zdevastované úze-
mie. Miestny úrad má záujem získať
finančné prostriedky z európskych fon-
dov a Operačného programu Bratislav-
ského kraja na komplexnú regeneráciu
námestia.“ Podľa jeho slov je už pri-
pravený projekt revitalizácie námestia,
ktorý sa uchádza o 232 360 eur, pričom
spolufinancovanie zo strany petržal-
ského verejného rozpočtu by malo byť
na úrovni piatich percent. 
„Októbrová verejná prezentácia pro-
jektu spojená s vecným pripomienko-
vaním zo strany verejnosti priniesla
len čiastočné úpravy, ktoré odborné
útvary miestnej samosprávy zapraco-
vali do záverečného dokumentu. Pro-
jekt revitalizácie je preto postavený na
humanizácii dotknutého územia, ktoré

bude plniť funkciu verejného prie-
stranstva určeného pre chodcov a ich
oddych v zelenom prostredí doplne-
nom o nové prvky drobnej architektú-
ry - lavičky, smetné koše, verejné
osvetlenie. Ideový zámer v maximál-
nej miere zachováva existujúce zelené
plochy a z dopravného hľadiska sme-
ruje k vylúčeniu automobilovej dopra-
vy z priestoru námestia,“ tvrdí Ľubo-
mír Andrassy.

Úprava námestia je údajne vecou blíz-
kej budúcností: „Rozhodnutie o úspeš-
nosti nášho projektu by sme mali
dostať v nadchádzajúcich týždňoch.
Ak by aj nebol nami predložený pro-
jekt schválený ministerskou komisiou,
úrad je pripravený pristúpiť na revitali-
záciu dotknutého územia vo vlastnej
réžii, ale s menším finančným krytím,“
dodal Ľubomír Andrassy. (db)

FOTO - Marek Majtán

Vajnorskú

pamiatkovú

zónu nechcú
VAJNORY
Úplné zrušenie pamiatkovej zóny v
mestskej časti iniciuje v týchto
dňoch vajnorská samospráva. Pa-
miatková zóna vo Vajnoroch bola
zúžená už od 1. decembra 2008 roz-
hodnutím ministerstva kultúry. 
Celkovému zrušeniu musí predchádzať
vyhlásenie ochranného pásma Národ-
ných kultúrnych pamiatok. Práve o
toto vyhlásenie požiadalo vedenie
mestskej časti Pamiatkový úrad SR.
Ide o ochranné pásma rímsko-katolíc-
keho Kostola Sedembolestnej panny
Márie a sv. Ladislava, plastiku sv. Flo-
riána a ľudový dom na Roľníckej ulici
č. 181 - 185. 
Iniciatíva samosprávy je v súlade s
odporúčaním Komisie pre posudzova-
nie pamiatkového fondu Pamiatkového
úradu SR, ktorá odporúča spracovať
návrh na vyhlásenie ochranného pásma
jestvujúcich kultúrnych pamiatok.
Následne by došlo k zrušenie vyhláse-
nia pamiatkovej zóny vo Vajnoroch. 
Vajnorská samospráva uvádza, že zru-
šením pamiatkovej zóny by sa mno-
hým stavebníkom uľahčilo vybavova-
nie dokladov na prestavbu, rekonštruk-
ciu stavieb, prípadne aj pre novostavby.
Rozhodovanie by bolo výlučne v kom-
petencii samosprávy. Pre ochranné
pásma Národných kultúrnych pamia-
tok bude platiť osobitný režim. (brn) 

Na hrádzi sa

môže jazdiť 

bez prilieb
BRATISLAVA
Nový cestný zákon prináša niekoľko
noviniek aj pre cyklistov a napríklad
pre tých bratislavských aj otázku -
musia na hrádzi z Petržalky do
Čunova mať na hlave prilbu?
Odpoveď od hovorkyne Krajského ria-
diteľstva policajného zboru Tatiany
Kurucovej asi poteší tých, ktorí si
mysleli, že úsek hrádze Bratislava -
Čunovo patrí ešte do územia mesta.
„Na hrádzi vedúcej z Petržalky do
Čunova nie je prilba povinná, pretože
hrádza je súčasťou obce,“ uviedla T.
Kurucová. 
Na hrádzi teda nebude prilba povinná,
na klasických cestách si však už budú
musieť dávať pozor: „V obci ju cyklis-
ti nemusia mať, mimo áno,“ prezradila
Tatiana Kurucová a pre tých, ktorí by
to chceli risknúť a skúsiť jazdiť bez
prilby, dodala aj cenu maximálnej
pokuty: „Môže to byť až 60 eur.“ (db)

Na detskom

ihrisku bude

športový areál
VAJNORY
Vajnorská samospráva ráta s vý-
stavbou športového ihriska. Malo by
vyrásť v priestoroch detského ihris-
ka, ktoré nie je v súčasnosti plne
využívané. Pôjde o projekt „Vybu-
dovanie viacúčelového ihriska“, kto-
rý je v rámci dotácie na realizáciu
projektov v oblasti športu v roku
2009 financovaný z prostriedkov Mi-
nisterstva školstva SR.
„Ráta sa s priestorom na futbal, basket-
bal a volejbal. Pre najmenších sa vybu-
dujú preliezačky, hojdačky a ďalšie
atrakcie. Obnoví sa aj skateboardová
rampa a vytvorí sa priestor na streetbal.
Celá plocha bude členená tak, aby sa
skupiny návštevníkov nerušili. Najmä
seniorom by malo byť určené petango-
vé ihrisko. Areál bude prevádzkovať
mestská časť,“ informoval hovorca
mestskej časti Ján Mlynár.
Výstavba by sa v prípade úspechu pro-
jektu mohla začať už na jeseň tohto
roka a dokončená by mala byť na jar.
Ráta sa s nákladmi 99 000 eur, mestská
časť naň prispeje 5 percentami. Vajno-
ry sa okrem toho zapoja do projektu
„Aplikácia loga do marketingových
nástrojov mestskej časti Bratislava-
Vajnory - pre potreby cestovného
ruchu“. Ide v ňom o zvýšenie povedo-
mia a znalostí o Vajnoroch u jej obča-
nov a návštevníkov. Ide o podporu
malého a stredného podnikania, zabez-
pečenia rozvoja a ochrany kultúrneho a
historického dedičstva Vajnor. 
„Výsledkami projektu by mali byť bro-
žúry v štyroch jazykových mutáciách,
roletové banery, promo film na DVD
nosičoch a reklamné predmety. Ná-
klady na celý projekt sú 80-tisíc eur,
pričom 5 percent budú vlastné zdroje
MČ a 95 percent prostriedky EÚ,“ pre-
zradil Ján Mlynár.
Mestská časť Vajnory vstupuje aj do
Združenia obcí JURAVA s cieľom
budovať Malokarpatskú cyklotrasu.
Poslanciu už schválili stanovy Združe-
nia i zmluvu o jeho založení, pričom
členmi Združenia JURAVA sú už Svätý
Jur, mestská časť Bratislava-Vajnory a
mestská časť Bratislava-Rača. 
„Cieľom sú projekty pre rozvoj Malo-
karpatskej oblasti a snaha o zisk prí-
spevkov zo štrukturálnych fondov EÚ,
zahraničných fondov, zdrojov národné-
ho spolufinancovania a príspevkov z
tuzemských štátnych fondov. Združe-
nie chce vybudovať asi 9-kilometrovú
cyklotrasu, ktorá by spojila obe mests-
ké časti i Svätý Jur a umožnila by
napojenie sa na medzinárodné cyklo-
trasy,” dodal Ján Mlynár. (mm)
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Sobota 21. 2. 2009

Piatok 20. 2. 2009

19. 2. 2009SOBOTA 21. februára
�14.00 - Z histórie Devínskej Novej Vsi,
exkurzia po Devínskej Novej Vsi pri príle-
žitosti Svetového dňa sprievodcov cestov-
ného ruchu, TIK, Devínska Nová Ves
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: hudob-
ná skupina Kartágo trio, tanečné popo-
ludnie, DK Lúky, Vigľašská 1 
�16.00 - Kade chodia vlaky, tvorivé mo-
delárske dielne k výstave Na prvej koľaji
pozor!, Bibiana, Panská 41
�17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú:
dychová hudba Veselá muzika, tanečné
podujatie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Kysucký fašiangový ples, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Chorvátsky bál, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Haydn: reflected, koncert,
Haydnova hudba a jej reflexia, Pálffyho
palác, Zámocká 47
�19.00 - Mníšky 2: Milionárky, divadel-
né predstavenie, Teátro Wűstenrot, Trnav-
ské mýto 1 
�20.00 - Olympia I.: Prehliadka náro-
dov (Teil - Fest der Völker), réžia Leni
Riefenstahl, Nemecko 1938, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 22. februára
�10.30 - Čiernobiela rozprávka, divadlo
Vešiak, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - Nedeľné matiné: P. Remenár
(barytón), Ľ. Marcinger (klavír), pro-
gram: R. Strauss, R. Wagner, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
�10.30 - Vlk, neklam! interaktívne pred-
stavenie pre deti materských škôl, účinku-
jú študenti VŠMU, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/1
� 14.00 - 18.00 - Detský Minimax kar-
neval, SK BNM, Vajnorská 21 
�16.00 - Play Andersen, program zlože-
ný z dvoch rozprávok H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Momentum musicum, téma:
Hudba a láska, romantické skladby Čaj-
kovského, Brahmsa, Liszta, Bacha, a Ru-
binsteina, CC centrum, Jiráskova 3
�16.00 - Slovenský komorný orchester
B. Warchala, koncert, Malá sála Sloven-
skej filharmónie, Reduta, Palackého ulica
�19.00 - K. Hlávka, P. Rusko, V. Patejdl:
Fontána pre Zuzanu, muzikál, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Hamlet alebo nález lebky, di-
vadelné predstavenie, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Y. Reza: Boh masakra, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Oľga Škrancová and Ďuso
Baroš band, jazz, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Olympia II.: Oslava krásy
(Fest des Schönheiten), réžia Leni Riefen-
stahl, Nemecko 1938, kino inak, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Jam session so skupinou The
trio: Ľ. Šrámek (klávesy) J. Kalász
(basa), M. Ševčík (bicie), koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

PONDELOK 23. februára
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, alebo ako to
bolo.., divadelné predstavenie, Divadlo
a.ha, Školská 14

� 19.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, pre divákov od 12 rokov, di-
vadlo Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - Podvodníci - 2. diel, talk-show,
účinkujú: Milan Markovič, Ady Hajdu,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Ja a Hollywood, Teátro Wűs-
tenrot, Trnavské mýto 1 
�20.00 - Jean-Claude Mourlevat: Zimní
bitva, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 20.00 - D. Mamet: Sexuálna perverzita
v Chicagu, divadlo, účinkujú: Absolventi
VŠMU, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

UTOROK 24. februára
� 10.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, alebo ako to
bolo..., divadelné predstavenie, Divadlo
a.ha, Školská 14
�14.00 - Play Andersen, program zlože-
ný z dvoch rozprávok H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
�14.00 - Fašiangová diskotéka, zábavný
program, účinkuje Marián Gregorička,
CDLaV, Gaštanová 19
�17.00 - Bratislavský včelársky spolok,
stretnutie členov a záujemcov o poraden-
ské služby, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - Staré melódie po novom: Cross-
Nova-Ensemble, Mozartova sieň Rakús-
keho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
divadelné predstavenie, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto
�19.00 - 3T - herecké improvizácie, diva-
delné predstavenie, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie

�19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, príbeh zo súčas-
nosti, Divadlo a.ha, Školská 14 
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Divadlo
Astorka, divadelný klub Trezor, Námestie
SNP33
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - U. Kovalyk: Deň mŕtvych,
divadelné predstavenie, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 19.00 - Pochovanie basy, tradičná fa-
šiangová zábava, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 20.00 - Extempore, autorská komorná
scénická koláž humorných divadelných
zákuskov najrozličnejších žánrov a štýlov,
Divadlo Non.garde, Prepoštská 4
�19.00 - NikiStein Jazz sextet, Jazz festi-
val Bratislava 2009, Hlava XXII., Bazová 9
�20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 25. februára
�14.00 - Mravoučné príbehy tetky Bet-
ky, divadelné predstavenie, divadlo Ne-
line, CDLaV, Gaštanová 19
�14.00 - Play Andersen, program zlože-
ný z dvoch rozprávok H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Vychádzajúce hviezdy, J.
Tomka - husle, Mgr. art. K. Brejková - kla-
vír, Hudobný salón, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
�19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Play Gorkiy alebo Letní hos-
tia, podľa hry M. Gorkého napísal Roman
Polák, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.30 - K. Vosátko: In da House,
(Žúrka v Londýne), Divadlo F7, Guna-
GU, Františkánske námestie 7
� 19.00 - Dejavu klub, Hlava XXII.,
Bazová ulica 9
� 20.00 - Kino podľa Petra Kerekesa,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

ŠTVRTOK 26. februára
�14.00 - Play Andersen, program zlože-
ný z dvoch rozprávok H. Ch. Andersena,
Bibiana, Panská 41

�11.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Oscar Wilde: Celkom vážne,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Shirley Valentine, Divadlo
Černá labuť, one-woman show Zuzany
Kronerovej, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
�19.00 - Salón u Liszta, Legendy Novej
scény, prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Druhá tráva, folkový koncert,
SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - As Guest Duo, Jazz festival
Bratislava 2009, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - Art of Vinyl:Hromozvod 05,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 27. februára
�10.00 - O divnej čiapke, rozprávka s pes-
ničkami, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�14.00 - Informačné centrum zdravia,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - Sen noci orientálnej, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33
� 19.00 - P. Pőrtner: Šialené nožničky,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Muž a žena v tanci, o tom, čo
dáva tanec človeku, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
�19.00 - Music club, Devachan + hosť,
funny rock, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1 
� 20.00 - DESmod, live koncert party,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�20.00 - Soliloquy, tanec, Debris compa-
ny, Deň (The Day), r. J. Vlk, Slovensko,
21,5 min. kino A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

VÝSTAVY
�Repríza Amfo 2008, výstava diel z celo-
štátnej postupovej súťaže amatérskej foto-
grafie
� Acrylic paintings 2008, T - Gallery,
Panská 24, potrvá do 6. marca
� Marián Komáček: Cesty filozofa
(„Všetko možné do päťdesiatky“), Pállfy-
ho palác, Zámocká ulica, potrvá do 1.
marca

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

vyjdú opäť o týždeň
26. 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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