
Hoci prvé jarné stretnutie futbalovej
Corgoň ligy Slovan - Trnava preloži-
li pre zlé poveternostné podmienky
zo soboty 28. februára na 24. marca
2009, belasí už tento týždeň hlásili, že
sú na ligu pripravení. Bratislavčania
vedú po jeseni ligovú tabuľku a ich
tréner Ladislav PECKO tvrdí, že on
ani hráči sa nezbavujú označenia
Slovana za najväčšieho  kandidáta
na celkové prvenstvo.
- Berieme to ako fakt. Určite sa tejto
nálepky nechceme zbaviť a tváriť sa,
že nám nejde o titul. Chceme ligu
vyhrať a urobíme pre to všetko.
Bola pre vás trojmesačná prestávka
krátka, dlhá, alebo tak akurát?
- Priznávam, že dlhá. Zimné prestávky
nemám rád, ale nedá sa s nimi nič
robiť. Musíme ich absolvovať.
Zaskočil vás záver prípravy a domá-
ce sneženie?

- Určite. Všetko išlo podľa plánu, až
kým sme sa nevrátili domov. S tým
však už nič nenarobíme. Pokiaľ budú
na Slovensku také podmienky, ako mo-
mentálne sú, a týka sa to aj štadiónov,
dovtedy sa budeme musieť s podobný-
mi okolnosťami vyrovnávať.
Slovan sa posilňoval už počas jesene,
ďalší noví hráči prišli v zime. Boli
príchody podľa predstáv, alebo by
ste radi ešte niekoho privítali?
- Posily a ich prínos sa hodnotia vždy
na konci ligy. Podľa toho, ako mužstvo
uspeje. Ak mu to vyjde, posily boli
dobré, ak nie, je zle a väčšinou je na
vine tréner. Všetci hráči, ktorí počas
zimy prišli, však majú svoju kvalitu a
mali by byť posilami.
Ste pripravení aj na to, že niektorí

stabilní hráči z jesene sa teraz nielen-
že nemusia dostať na trávnik, ale ani
na lavičku náhradníkov?
- Práve to je trénerská práca medzi
seniormi. Všetko je o tom, ako hráči
zabojujú o svoju šancu. O ich nasadení
nerozhoduje tréner, ale oni sami, svo-
jím prístupom a kvalitou.
Bude rozdiel medzi jesenným a jar-
ným Slovanom?
- Chceme ukázať ešte viac futbalovej-
ších vecí, radi by sme boli agresívnejší,
technickejší, čo by sa napríklad mohlo
podariť aj s pomocou Jána Kozáka. 
Začínate s Trnavou, ktorá je spolu s
vami a Žilinou jedným z kandidátov
na titul. Je to dobré, alebo by ste rad-
šej brali nejakého iného súpera?
- Je úplne jedno, s kým začneme. Či s
Trnavou alebo so Zlatými Moravcami.
V každom zápase musíme dokázať
svoju kvalitu. (db)
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Nával snehu v

meste spôsobil

dopravnú 

kalamitu 
BRATISLAVA
Keď sa v nedeľu 22. februára 2009
začal valiť na Bratislavu sneh,
pamätníci začali spomínať na janu-
ár 1987 a kalamitu, počas ktorej
vtedy nevyšli v Bratislave noviny,
nejazdili autobusy, ani električky a
život bol úplne ochromený.
Tento rok napadlo v priebehu pár hodín
vyše 20 centimetrov snehu a problémy
sa dotkli iba ciest, ktoré pluhy nestíha-
li čistiť. Čiastočne to spôsobilo výpa-
dok električkových liniek do Dúbravky
a Karlovej Vsi, ktorú museli v ponde-
lok ráno približne o 7.00 h zastaviť.
„Električkovú trať zablokoval školský
autobus, takže sme museli nasadiť
náhradné autobusy. Trať pri Lafrancovi
zase zablokovala sanitka,“ prezradil
hovorca dopravného podniku Peter
Kavecký.
Národná diaľničná spoločnosť navyše
uzavrela tunel Sitina, na zasnežených
cestách totiž hrozilo, že sa autá v tune-
li dostanú do zápchy, a časť dňa nejaz-
dila ani trolejbusová linka 203. 
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chu-
dinovej ešte v noci z nedele na ponde-
lok pracovalo na odstránení snehu 42
pluhov a sypačov, 65 pracovníkov
ručne odpratávalo sneh z chodníkov,
lávok, priechodov pre peších. V ponde-
lok ráno bolo v uliciach 40 pluhov a
sypačov, 13 menších mechanizmov a
55 pracovníkov na ručné odpratávanie
snehu. Napriek tomu volali do redakcie
vodiči sťažujúci sa, že autá  s pluhmi
síce na bratislavských cestách videli,
ale v noci z nedele na pondelok vraj
jazdili so zdvihnutými pluhmi. 
Podľa predpovede počasia hrozí sneže-
nie až do konca tohto týždňa, denné
teploty by už ale nemali klesnúť pod bod
mrazu. Snehové prehánky však podľa
meteorológov nemožno vylúčiť ešte ani
v marci. (mm)

Hlasujeme o

osadení tabule

G. Husákovi 
REDAKCIA
Od 21. februára 2009 sa môžu čitatelia
www.banoviny.sk vyjadriť k rozhod-
nutiu dúbravskej samosprávy osadiť
na budove miestneho úradu pamätnú
tabuľu Gustávovi Husákovi.
V internetovej ankete môžu čitatelia
Bratislavských novín odpovedať na
otázku: Súhlasíte s umiestnením pamät-
nej tabule G. Husákovi na budove
miestneho úradu v Dúbravke?
Priebežný výsledok hlasovania bol v uto-
rok večer jasný - 26 % ku 71 %. (brn)
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STARÉ MESTO
Z pylónu Pamätníka českosloven-
skej štátnosti pred budovou Sloven-
ského národného múzea na Vajan-
ského nábreží v pondelok zložili
šesťtonovú sochu leva. Tá by sa mala
stať súčasťou Pamätníka generála
Milana Rastislava Štefánika pri
novostavbe Slovenského národného
divadla.
Socha leva bola pred múzeom vyše 20
rokov. Pri príležitosti 70. výročia vzni-
ku Československej republiky ju tu
odhalili v roku 1988. Ide o vernú kópiu
sochy Bohumila Kafku, ktorá bola v
roku 1938 inštalovaná na dnešnom
Námestí Ľ. Štúra spoločne so sochou

generála Štefánika. V roku 1940
nechali sochu leva a pylón odstrániť, v
roku 1954 zničili aj sochu Štefánika.
V pondelok 23. februára 2009 bola
socha z pylóna pred múzea odstránená.
Ako uviedol správca Nadácie Milana
Rastislava Štefánika Pavel Šesták,
sochu čaká ošetrenie a reštaurátorské
práce. Následne by mala byť osadená
na novom mieste v blízkosti budúceho
komplexu. Odhalenie pamätníka je
naplánované na 4. mája 2009. Na sláv-
nostnom odhalení sa očakávajú aj dele-
gácie z Francúzska, Talianska či Ruska.
Pamätník generála Milana Rastislava
Štefánika sa bude skladať z dvoch
pylónov. Na nižšom bude socha Štefá-

nika, za ním na vyššom pylóne bude
socha leva. V súčasnosti sa robí obklad
na vyššom pylóne, neskôr obložia aj
ten nižší. Všetko však závisí aj od
počasia. Presný termín osadenia sôch
pred slávnostným odhalením pamätní-
ka zatiaľ nie je známy.
Znovupostavenie sochy Štefánika ini-
ciovala nadácia ešte v roku 1993. V
roku 2003 schválilo myšlienku brati-
slavské mestské zastupiteľstvo. Celko-
vé náklady na postavenie pamätníka
predstavujú 1,029 milióna eur. 
Prázdny pylón pred budovou Sloven-
ského národného múzea bude do defi-
nitívneho doriešenia ukončený kamen-
ným ihlanom. (brn)

Socha leva je dole, budú ju reštaurovať
Bratislavčania budú niekoľko týždňov bez leva, v máji sa vráti, ale na iné miesto. FOTO - Oto Limpus

Slovan ide za svojím cieľom - titulom

Úrad zrušil 

verejnú súťaž

na kĺbové 

autobusy MHD
BRATISLAVA
Úrad pre verejné obstarávanie naria-
dil zrušenie verejnej súťaže, ktorú
vyhlásil Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s., na nákup 240 veľkokapacit-
ných nízkopodlažných kĺbových au-
tobusov pre potreby mestskej hro-
madnej dopravy.
Námietku proti vylúčeniu zo súťaže
podala spoločnosť Mercedes-Benz Slo-
vakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstaráva-
nie v odôvodnení konštatuje, že „postu-
pom kontrolovaného bol porušený
zákon o verejnom obstarávaní a poruše-
nie mohlo mať zásadný vplyv na výsle-
dok verejného obstarávania.“ 
Úrad upozornil, že súťažné podklady
neobsahovali jasný a úplný opis pred-
metu zákazky a dopravný podnik
neuviedol požadovaný počet autobusov
s dieselovým pohonom a s pohonom na
stlačený zemný plyn (CNG), aj keď
uchádzači na túto skutočnosť viackrát
poukazovali. Napriek tomu, podľa
úradu, dopravca požadoval predložiť
návrh ceny, ktorý bude vypočítaný arit-
metickým priemerom z ceny autobusu
s dieselovým prevedením a autobusu s
prevedením CNG.
„Komisia úradu konštatuje, že hodnote-
nie ceny autobusov bez uvedenia
množstva autobusov v rámci požadova-
ných typov (CNG, diesel) má zásadný
vplyv na tvorbu ceny a nezabezpečí
výber ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky, “ uvádza sa v odôvodnení.  
Vzhľadom na chyby vyhlasovateľa
súťaže v priebehu verejného obstaráva-
nia, ktoré nebolo možné odstrániť, úrad
nariadil zrušenie použitého postupu
zadávania zákazky. Odvolanie sa nie je
možné, vyhlasovateľ súťaže sa môže
obrátiť na súd. (rob)

Bývalý starosta

Rače dostal

opäť 5 rokov
RAČA
Bývalého starostu Rače Pavla B. senát
Špeciálneho súdu v utorok 24. februá-
ra 2009 opäť uznal vinným z korupcie
a vymeral mu rovnaký trest ako pred
dvoma rokmi - päť rokov väzenia,
sedemročný zákaz vykonávať verejnú
funkciu a zaplatiť 16 597 €.
Špeciálny súd ho už raz odsúdil, a to
30. januára 2007. Prípad sa po odvola-
ní dostal na Najvyšší súd SR, ktorý
zrušil rozhodnutie špeciálneho súdu a
vec mu vrátil na nové prerokovanie. 
Rozsudok ešte nie je právoplatný,
obžalovaný Pavol B. sa proti nemu
odvolal. (brn)



KARLOVA VES
V rámci projektu Mestské zásahy
uverejňujú Bratislavské noviny
niektoré návrhy, ktoré by mali mesto
osviežiť. Tentoraz ide o nápad autor-
skej skupiny Igor Palčo, Naďa Dole-
tinová, Jozef Karlubík, Rastislav
Kňava a Miroslav Novotný.
Svoj návrh nazvali Nové trasovanie a
zaoberajú sa v ňom autobusovými
zastávkami na Patrónke, ktoré sú na
oboch stranách Brnianskej cesty. Spo-
čiatku ich považovali za jedinečné. „Sú
veľké, brutálne a tak trochu pripomína-
jú Le Corbusierove stavby. Náš ateliér
sídli kúsok od nich, sú to teda aj naše
domovské zastávky,“ tvrdia autori.
Časom sa však z veľkolepého architek-
tonického gesta stalo vraj čosi provin-
čné a smutne vyzerajúce. „Vznikli no-
vé priestory s pohostinstvami, a tým sa
zamiešala medzi čakajúcich ľudí aj
nová tzv. klientela. Pribudli plechové
škatule ponúkajúce čerstvo upečené
koláče. Tmavé zákutia sú oddelené
mrežami. Pôvodný informačný systém
pozostáva už len z niekoľkých ešte
neodpadnutých písmen. Neustále pre-
lepované plagáty na stĺpoch a stenách
dosahujú úctyhodnú hrúbku. Polovica

svietidiel nesvieti a z rôznych kútov
cítiť typický zápach,“ tvrdia autori
návrhu. Podľa nich napriek rozľahlosti
sú čakajúci nútení zhromažďovať sa
iba na jednom mieste.
Návrh ráta s radikálnym vyčistením
priestoru zastávok od nánosov a uvoľ-
nením nových komunikačných trás pre
čakajúcich, prichádzajúcich, odchá-
dzajúcich alebo len prechádzajúcich.
„Navrhujeme zbúrať, vyhodiť a vyčis-
tiť. Tento zásah odhalí stĺpy a zakrive-

né steny, ktoré nesú mohutnú strechu,
a otvorí sa voľný priestor. Chceli by
sme prepojiť zastávky MHD s bezpro-
stredným okolím a umožniť prístup z
viacerých smerov. Čakajúci na auto-
bus nebudú nútení prechádzať sa po
rovnakej trase pozdĺž cesty, ale otvára-
jú sa im nové trasy a priestory,“ kon-
štatujú autori v rámci projektu Mests-
ké zásahy. (rob)
VIZUALIZÁCIA - Palčo, Doletinová,

Karlubík, Kňava, Novotný

STARÉ MESTO
Pocit hnusu a hanby za slovenskú i
medzinárodnú prestupnú stanicu
ma prinútil sadnúť a napísať pár
viet o Hlavnej stanici v Bratislave.
Čakáreň - 1. poschodie: smrad, nafeto-
vaní, fajčiaci ľudia - pri vstupe žiadny
oznam o podmienkach zdržiavania sa v
priestore, iba malý papier veľkosti A4
v čakárni na okne vľavo, kde je napísa-
ný ZÁKAZ.... Ľudia čakajúci na vlak
vstúpia, zhodnotia situáciu a vyjdú von
(prípadne si urobia foto).
Vestibul - vpravo, vľavo, takmer všade
opretí, slintajúci, grcajúci, špinaví
ľudia. Polícia - široko-ďaleko ani

náznak, po blúdení na peróne vstupu-
jem do budovy, v prízemí žiadny
oznam, kde je polícia. Zaklopem.
Odpoveď ma nasmeruje o poschodie
vyššie, kde sa ma XY pýta, či som bola
na autobusovej stanici, že tam si to
spoločnosť vedela zariadiť... On má
len troch ľudí a všetci sú pri jednom
človeku pri koľajach.
Ak by som bola cudzinec, ani nejdem
ďalej zo stanice, okamžite nasadnem
na nasledujúci vlak, ktorý ma odvezie
mimo otrasného pohľadu na ľudí ležia-
cich vo svojich zvratkoch, na ľudí, kto-
rým z úst, nosa, z takmer všetkých
otvorov vytekajú tekutiny.

Vážení spoluobčania, boli ste sa nieke-
dy pozrieť, ako vyzerá stanica?
Nehovoriac, samozrejme, o celkovom
jej okolí.
Nechcela som tomu veriť, počula som
všeličo, ale až teraz som to zažila v
plnej kráse.
Choďte sa posadiť do čakárne na 15
minút, vo vestibule strávte ďalších 15,
aby ste si to vedeli aspoň predstaviť, ja
som na stanici strávila oveľa dlhší čas,
keď som čakala na vlak (čakala som v
poriadnej zime - vo vestibule, keďže
som nechcela dýchať dym z cigariet v
čakárni). Renáta Truchlá, Bratislava

FOTO - autorka
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Starý most

chcú opraviť

do volieb 2010
STARÉ MESTO
Oprava Starého mosta by mala byť
dokončená v novembri 2010, teda do
komunálnych volieb. Podľa odha-
dov mesta budú celkové náklady 20
miliónov eur. Pôvodný plán rekon-
štrukcie bol pritom 50 miliónov eur,
čo si však mesto pri súčasnej hospo-
dárskej a finančnej kríze zrejme
nemôže dovoliť.
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
zdôraznil, že oprava neznamená, že
sa mesto do budúcnosti vzdalo vypí-
sania architektonickej súťaže na novú
podobu mosta. Podľa neho však tech-
nický stav Starého mosta a súčasná
ekonomická situácia neumožňujú,
aby sa naňho vynaložili vyššie fi-
nančné náklady.
Oprava si vyžiada kompletnú výmenu
poškodených častí a zabezpečenie
kompletnej statiky bez toho, aby sa
menila konštrukcia celého mosta.
Inžiniersku činnosť má na starosti
spoločnosť Metro Bratislava, a.s.,
ktorej úlohou je plniť funkciu inves-
tora nosného systému mestskej hro-
madnej dopravy. V najbližších dňoch
sa sústredí na prípravné práce, ktoré
potrvajú do začiatku opravy plánova-
nej na apríl 2009.
Po vydaní stavebného povolenia na
prestavbu železničnej časti Starého
mosta treba vybudovať zariadenia
staveniska a začať s prípravnými prá-
cami. Tu je predpokladaný termín
máj 2009. V tejto etape bude naprí-
klad nutné odstrániť pôvodný želez-
ničný zvršok.
Ďalej príde na rad sanácia odkrytých
hlavných nosných prvkov a vybudova-
nie novej zváracej oceľovej mostovky.
Po ukončení prestavby železničnej
časti sa začne s opravou cestnej časti,
čo bude napríklad pozostávať z odstrá-
nenia pôvodného asfaltového koberca,
ale aj sanácie odkrytých hlavných nos-
ných prvkov.
Na novej mostovke bude drevená
vozovka z kociek z agátového dreva.
Použije sa pritom moderná nehlučná
technológia, keď škáry medzi kocka-
mi zalejú asfaltom a povrch cesty
zabrúsia. Oprava mosta sa netýka
nosných pilierov - tie zostanú nedot-
knuté. Rovnako sa nezvýši ani mos-
tovka - gabarit mosta zostáva na rov-
nakej úrovni. 
Nedôjde ani k zmenám na nájazdoch
mosta a v pôvodnom stave, ako sú
dnes, zostanú aj mýtne domčeky.
Opravu mosta rozdelili do štyroch etáp
a okrem spomínanej opravy železnič-
nej a cestnej časti pôjde aj o úpravu
Šafárikovho námestia, Viedenskej
cesty a Bosákovej ulice. (rob, brn)

Hanba na hlavnej železničnej stanici,

je tu smrad, ale aj opití a špinaví ľudia

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

Opravený most

bude pre autá

iba jednosmerný
STARÉ MESTO
Starý most by mal po oprave slúžiť
najmä hromadnej doprave a chod-
com. Mesto plánuje aj individuálnu
dopravu, ale len jedným smerom.
Zlepšenie podmienok môžu čakať aj
chodci i cyklisti. 
Oprava mosta vráti prepojenie Petržal-
ky so Starým Mestom električkovou
dopravou. Podľa splnomocnenca pri-
mátora pre nosné dopravné systémy
Tomáša Fabora jedna električková
koľaj pôjde po železničnej časti Staré-
ho mosta a druhá po cestnej časti. S
individuálnou dopravou sa ráta, ale
mala by byť prístupná len zo Starého
Mesta a pôjde o jeden jazdný pruh. S
odbočením z Dostojevského radu
vľavo na Starý most sa neráta. Podľa
štatistík využívalo v roku 2008 Starý
most denne viac ako 16-tisíc vozidiel.
Od 1. januára 2009 je individuálna
doprava z mosta vylúčená pre zlú sta-
tiku mosta.
V rámci opravy Starého mosta by sa
mala zlepšiť aj situácia pre chodcov.
Na oboch stranách mosta sa ráta s
chodníkmi, ktoré by mali mať šírku až
tri metre, navyše pribudne chodník pre
cyklistov. V súčasnosti je na moste
jedna drevená lávka, ktorú využívajú aj
cyklisti. Počas studenej zimy je neraz
pokrytá snehom a ľadom, hrozí tam
pošmyknutie chodcov a úraz. 
Mesto chce ponechať mestskú hro-
madnú dopravu funkčnú a použiteľnú
pre verejnosť aj počas opráv. Ob-
chádzková trasa mestskej hromadnej
dopravy pôjde vždy po tej časti mosta,
ktorá sa nebude opravovať. (rob)Nápad Nové trasovanie chce prepojiť

zastávky s bezprostredným okolím

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle

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

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

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626



BRATISLAVA
Rok 2008 priniesol v Bratislave nie-
koľko zaujímavých udalostí, počas
ktorých zasahovali príslušníci Hasič-
ského a záchranného zboru v Brati-
slave. Nechýbajú medzi nimi zá-
chranné akcie ľudí aj zvierat, ale aj
likvidácia požiarov, veternej smršte,
či napríklad likvidácie požiarov amfi-
teátra alebo budov bývalého pivova-
ru Stein.

HORÚCO NA ŠEVČENKOVEJ
Hneď na začiatku vlaňajšieho roka, 3.
januára 2008, príslušníci útvaru zachra-
ňovali topiaceho sa muža v jazere Veľký
Draždiak.
O štyri dni neskôr privolali hasičov na
Obchodnú ulicu, kde v automobile na
odvoz komunálneho odpadu, v priesto-
re, kde sa vysypáva odpad, sa nachádza
mŕtvola muža. Ten bol v oblasti hrudní-
ka lisom pritlačený na konštrukciu auta.
V sobotu 12. januára hasičské jednotky
zachraňovali psa, ktorý sa prepadol cez
tenkú vrstvu ľadu na Malom Draždiaku.
Pomocou lán a backboardu sa hasiči
dostali k zvieraťu a vytiahli ho von.
Tri zásahy počas troch mesiacov zare-
gistrovali na Ševčenkovej ulici, ten
štvrtý v jednom z bytov prišiel 13.
januára... Dosť na jeden objekt.
Klasická zábavka detí, ale aj dospelých
vystrašila návštevníkov obchodného
domu na Kamennom námestí. Stalo sa
to 18. januára a privolaní hasiči pomoh-
li uzavrieť a skontrolovať celý priestor.
Neznámy mužský hlas sa však nevzdá-
val a o necelú hodinu oznámil, že
bomba je, ale tentoraz v priestoroch
hasičských staníc.
V nedeľu 27. januára silný nárazový
vietor spôsobil popadanie stromov,
stĺpov verejného osvetlenia, reklam-
ných pútačov. Zasahovalo 75 hasičov,
ktorí od 19.40 až do 22.30 h zazname-
nali 19 výjazdov.
K dvom úrazom počas jedného dňa pri-
šlo 28. januára na stavenisku Tri veže.
Najskôr sa zrútil pracujúci robotník, pri-
čom zostal vo výške 50 metrov. O pár
hodín neskôr spadol druhý robotník zo
šiesteho poschodia na štvrté. Pri oboch
nešťastiach, ktoré sa, našťastie, neskon-
čili smrteľnými zraneniami, zasahovali
aj hasiči.
V prvý marcový deň sa uskutočnilo 31

výjazdov, ktoré spôsobila veterná smršť.
Väčšinou išlo o odstraňovanie popada-
ných stromov, bilbordov, striech. Jeden
strom dokonca zasiahol štyri autá, ďalší
padol na auto, v ktorom ešte sedel člo-
vek.

HORELAMFITEÁTER
Koncom apríla vystrašil obyvateľov v
okolí Horského parku požiar bývalého
amfiteátra. Na pomoc prišli aj jednotky
z Pezinka a z Malaciek, požiar však sti-
hol napáchať ešte väčšie škody na už aj
tak zdevastovanom objekte.
Na piatok 16. mája bude v zlom spomí-
nať vodička Peugeotu 307. Jej autíčko
sa totiž z parkoviska na Fajnorovom
nábreží pomaly zosunulo do Dunaja,
kde ešte chvíľu bojovalo s prúdom, no
nakoniec kleslo ku dnu. Okrem hasičov
zasahovali aj potápači.
Krátko po polnoci 19. júna prišlo k sil-
nému požiaru jednoposchodového skla-
du na Úderníckej ulici. Išlo o sklad s
nábytkom, čo malo za následok extrém-
ne sálavé teplo, ktoré sťažovalo samot-
né hasenie a jeho vplyvom sa poškodzo-
vala hasičská technika. Hasenie trvalo
celý deň, časť jednotiek sa vrátila do
stredísk až po vyše 24 hodinách.
Od júla do konca roku štyrikrát horel aj
areál bývalého pivovaru Stein. Prvý raz
sa tak stalo 9. júla, druhý raz 28. júla,
tretí zásah prišiel 17. septembra a
posledný 3. decembra.
Vo štvrtok 30. októbra sa stala dopravná
nehoda na Patrónke, ktorá sa skončila
siedmimi zranenými cestujúcimi auto-
busu. Hasiči mali najviac problémov s
vyprosťovaním zakliesneného vodiča.
Začiatkom novembra mimulého roku sa

stala nepríjemná udalosť vo Vajnoroch.
Vo štvrtok 6. novembra došlo k mimo-
riadnej udalosti, úniku nebezpečnej
látky - etylénoxidu - z poškodeného hor-
ného ventilu na cisterne, ktorá bola pri-
stavená na vajnorskej železničnej stani-
ci. Hasiči rýchlo zabezpečovali evakuá-
ciu okolia, zriadenie bezpečnej zóny a
dekontaminačné pracovisko.

AUTO PRED STANICOU
Perlička na záver - 16. novembra muse-
li príslušníci útvaru zasahovať aj na
vlastnom pracovisku. Pred hasičskou
stanicou na Radlinského ulici totiž
zaparkoval vodič Audi A3 tak šikovne,
že blokoval výjazd hasičských jednotiek
zo stanice. Auto odstránili pomocou
hydraulickej ruky technického automo-
bilu z hasičskej stanice HS 5 Čapajevo-
va a odovzdali príslušníkom mestskej
polície.
Z jednotlivých bratislavských častí bolo
najviac zásahov v Rusovciach (25),
nasledujú Petržalka (19), Ružinov (11),
Záhorská Bystrica (10), Podunajské
Biskupice a Dúbravka (po 9), Devínska
Nová Ves (7), Staré Mesto (5), Jarovce a
Devín (po 4), Čunovo (3). 
Celkovo išlo o požiare (1196), technic-
ké zásahy (1118), ekologické zásahy
(109), plané poplachy (262), požiare
bez zásahu (51). 
Požiare boli pri kontajneroch a na sklád-
kach odpadu (432 - 34,7 percenta), v
budovách a objektoch (394 - 31,6 per-
centa), v prírodnom prostredí (184 -
14,8), v dopravných prostriedkoch (130
- 10,4 percenta), ostatné požiare (106 -
8,50 percenta). (mm)

FOTO - Roman Strmiska

Chcú pomôcť 

so stanovišťami

pre kontajnery
PETRŽALKA
Kontajnery a ich okolie bývajú naj-
väčšími znečisťovateľmi životného
prostredia. Petržalská samospráva
chce preto pomôcť vybudovať nové
alebo zrekonštruovať staré kontajne-
rové stanovištia, ktoré by mali udržať
poriadok pri domoch.
„Vlastníci bytových domov, respektíve
každý správca na území mestskej časti
nájde návod so zjednodušeným postu-
pom na stránke petržalskej samosprá-
vy. Návod obsahuje okrem stručného
vymedzenie pravidiel, povinností defi-
novaných stavebným zákonom i
postup, opatrenia, ktoré pomôžu celý
povoľovací proces zjednodušiť, urých-
liť,“ informoval tlačový tajomník
mestskej časti Ľudovít Andrassy.
Podľa jeho slov - „keďže zastavaná
plocha štandardného stanovišťa nepre-
sahuje 25 štvorcových metrov a výluč-
ne slúži ako doplnková stavba k existu-
júcemu bytovému domu, k stavebným
prácam stačí ohlásenie drobnej stavby
príslušnému stavebnému úradu. Návrh
na stavbu však môže dať len vlastník,
spoluvlastníci domu - nehnuteľností,
pričom dôležitou súčasťou ohlásenia je
jednoduchý situačný výkres stavby a
taktiež preukázanie vzťahu k dotknuté-
mu pozemku - vlastníctvo, nájomná
zmluva, zmluva o vecnom bremene.“ 
Petržalská samospráva poskytne zá-
ujemcom dokumentáciu na výstavbu
univerzálneho kontajnerového stano-
višťa spĺňajúceho normy Európskej
únie na vykonávanie separovaného
zberu. Zjednodušený postup sa dotýka
nielen povoľovania nových drobných a
jednoduchých stavieb, ale tiež úprav,
ktoré smerujú k uzamykaniu a zastre-
šovaniu existujúcich stojísk. 
„Na vybudovanie nového či rozšírenie
existujúceho stojiska môže žiadateľ
získať účelovú, nenávratnú dotáciu
maximálne do 2655 eur, respektíve do
60 percent skutočne vynaložených
nákladov. Mestská časť poskytne dotá-
ciu, maximálne však do 830 eur, res-
pektíve do 50 percent nákladov,“
doplnil Ľubomír Andrassy.
Petržalský starosta Milan Ftáčnik na-
vyše rokuje s vedením hlavného mesta
o zjednodušení postupu prenájmu
pozemkov pod stojiskami. (mm)
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Rozšírenie 

čistiarne má

veľa odporcov
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Bratislavská vodárenská spoločnosť
pripravuje rekonštrukciu a rozšíre-
nie čistiarne odpadových vôd na
území mestskej časti v objeme 10
miliónov eur. Miestni poslanci však s
týmto zámerom nesúhlasili.
Nesúhlasia s intenzifikáciou a s rozší-
rením čistiarne odpadových vôd
(ČOV) v Devínskej Novej Vsi o kapa-
city z projektov v Lamači, Dúbravke,
Záhorskej Bystrici. Samospráva žiada,
aby rozšírenie bolo len v rozsahu
schválených štúdií, ktoré obstarávala
Devínska Nová Ves. S ďalšou intenzifi-
káciou ČOV súhlasí, ak bude priame
vyústenie odvodu vôd z čistiarne odpa-
dových vôd do rieky Moravy a ak sa
dobudujú protipachové a protihlukové
zábrany už existujúcej čistiarne odpado-
vých vôd. Podľa informácií z Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti (BVS),
Čistiareň Devínska Nová Ves bola
pôvodne projektovaná a postavená pre
50 000 obyvateľov. 
Rekonštrukciu však podľa BVS urobili
vo vybudovaných nádržiach, žiadne
nové objemy nádrží potrebné na anae-
róbiu (biologickú oxidáciu) a redukciu
dusičnanov nepostavili. Pôvodná kapa-
cita čistiarne odpadových vôd sa preto
znížila. „Kapacita ČOV je v súčasnosti
vyčerpaná a ak nechceme pripustiť sta-
vebnú uzáveru pre nedostatok kapacity
je potrebné ju rekonštruovať a intenzifi-
kovať,“ uvádza v stanovisku BVS ho-
vorca Zenon Mikle. Nová kapacita
ČOV bude podľa neho slúžiť Devínskej
Novej Vsi, Záhorskej Bystrice, Devína,
časti Lamača a Dúbravky a Marianky,
aj pre zámery ďalších investorov na
nových plochách. 
Rekonštrukcia a intenzifikácia by mala
byť v niekoľkých etapách počas nepre-
rušenej prevádzky ČOV a bez vplyvu
na kvalitu čistenia odpadových vôd. Z.
Mikle dodal, že v súčasnosti sa spracú-
va dokumentácia pre územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie. „Komplet-
ná dokumentácia a vybavené stavebné
povolenie by malo byť do konca 2009,
začatie výstavby po združení finan-
čných prostriedkov v roku 2010 s ter-
mínom dokončenia 2012. Predpokla-
dané náklady sú 10 miliónov eur,“
informoval hovorca BVS. (rob)

Bratislavský Hasičský a záchranný zbor

bojuje s ohňom, ale aj vodou s vetrom

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 5,8 l/100 km, emisie CO2: 154 g/km.

Veľkí si idú svojou cestou
Výbava modelu Trophy X obsahuje:
inteligentný systém pohonu 4x4 | ESP | 6 airbagov | kompletnú elektrickú výbavu  
dažďový senzor | tempomat | alarm s centrálnym zamykaním | automatickú 2-zónovú 
klimatizáciu | vyhrievané športové predné sedadlá | parkovacie senzory | bi-xenónové 
svetlomety | strešné lyžiny | palubný počítač | 17“ zliatinové disky | zadný spojler
CD prehrávač | Bluetooth | svetlomety do hmly | a veľa ďalšieho...Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

FordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk

Feel the difference

ŠPECIÁLNA PONUKA!
FordKuga 2.0 TDCi Trophy X 4x4
už za 25 890 EUR bez DPH
(779 962,14 Sk bez DPH) – verzia s odpočtom DPH

a navyše doplnky podľa vlastného výberu v hodnote 1 000 EUR 
zadarmo alebo superfinancovanie na tretiny s navýšením 0 %

Ford_Kuga_252x100_BANOVINY.indd 1 12.2.2009 16:31:28
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Kanalizácia je 

v havarijnom

stave
LIST ČITATEĽA
Už vyše roka informujem magistrát o
havarijnej situácii bratislavskej
kanalizačnej siete. Približne 70 per-
cent vpustov je upchatých či viac-
menej nepriechodných. Zmapoval
som si situáciu v centre mesta a kon-
krétne lokality som presne popísal.
Ani jeden vpust nebol vyčistený!?
Je absurdné, aby vo vyspelej spoločnos-
ti neexistoval funkčný kanalizačný sys-
tém! Aktuálne havárie sa riešia, ale pre-
vencia - priebežné čistenie, sa nedeje.
Nedávno som si znova prešiel mnohé
ulice v centre; desiatky vpustov sú
upchaté až po okraj, iné čiastočne -
zemina, lístie, papier, plasty. Plynulý
odtok dažďovej vody je obmedzený,
vznikajú veľké mláky, ktoré znepríjem-
ňujú život chodcom. Udržia sa po celé
dni; vysuší ich až vietor či slnko. A tak
je to po celej Bratislave.
Ujasnime si skutočnosti: Bratislavská
vodárenská spoločnosť - Divízia kanali-
zácií zabezpečuje čistenie uličných
vpustov „podľa požiadaviek správcu
komunikácie“. Tá má, na rozdiel od
súkromnej firmy, aj patričné mechaniz-
my. Potiaľto to vyzerá dobre. 
Kto však podá informáciu správcovi
komunikácie, že ten či onen vpust je
upchatý? Náhodný okoloidúci úsek
obíde. Obyvatelia dotknutého miesta si
pred vlastným domom pošomrú, no
pokiaľ sa ich to priamo netýka, napr.
vytopená pivnica, tak nepodniknú nič...
Možno by mal mať túto povinnosť -
domovník, majiteľ, správca domu?! No
čo vpusty, ktoré nie sú pred konkrétnou
budovou? Nie je povinnosťou zamest-
nancov magistrátu - oddelenia cestného
hospodárstva, chodiť po uliciach a kon-
trolovať kanály. Niekto to však robiť
musí! Upchatý vpust sa sám správcovi
komunikácie nenahlási...
Riešením by bolo poveriť niektorú zo
spoločností, resp. viaceré (každá vo svo-
jej lokalite), ktoré sa starajú o očistu
mesta, aby mali v náplni svojich činnos-
tí aj popis upchatých vpustov a následné
oznámenie na magistrát. Ten by dal
podnet správcom komunikácie, aby
objednali vyčistenie u BVS.
Skúste sa prejsť v takomto čase pešo po
meste... Bratislavčania aj návštevníci
mesta očakávajú v súčinnosti všetkých
zainteresovaných radikálne riešenie
problému, ktorý je hanbou nášho
mesta... Už naozaj neviem, kto by bol
schopný a ochotný takúto v podstate
„banálnu“ záležitosť vyriešiť!? Je
absurdné, aby sme neboli schopní v 21.
storočí zabezpečiť kvalitný stav kanali-
začnej siete!Marián Šidlík, Bratislava

Rozšírme

nábrežie, kde

to má zmysel
LIST ČITATEĽA
Neverte falošným prorokom. Vždy
sa nájde predajný človek alebo sku-
pina ľudí, ktorí zôvodnia peknými
rečami zámery ziskuchtivých. Tak-
to mi to pripadá aj v prípade pre-
krytia štátneho pozemku medzi
hladinou Dunaja a terajším nábre-
ží v záujme jeho rozšírenia tak, aby
sa vytvorili podmienky na možnosť
následného predaja žralokom (hoci
tí praví žijú v slanej vode a nie v
hradoch a v zámkoch na bratislav-
ských kopcoch). 
Skúste si vypočítať takto vytvorenú
plochu od Karlovej Vsi po Most
Apollo (alebo ešte ďalej) a vynásobiť
ju aktuálnym kurzom tých najlukra-
tívnejších pozemkov v Bratislave.
Myslíte si, že preháňam? Choďte sa
pozrieť na monštrum, ktoré sa aj
napriek celosvetovej finančnej kríze
stavia na mieste mnohými zatracova-
ného bývalého Parku kultúry a oddy-
chu. 
Na jednej strane je stavba natiahnutá
až nad hladinu Dunaja a na druhej
nad cestu spájajúcu západnú časť
mesta s jeho stredom. Ako sa zlepšila
dopravná situácia, vedia najlepšie tí
vodiči, ktorí túto trasu musia denno-
denne absolvovať. Neveríte? Choďte
sa tam pozrieť ráno, na obed pred
večerom... 
Škoda, že niekomu nenapadlo celú
trasu od Botanickej záhrady až po
hrad vopchať do tunela (ako chceli
Mlynskú dolinu) a nad ním postaviť
novú „rezerváciu“ pre vyvolených
Bratislavčanov. Prejdite sa po nábre-
ží, ak ho necháme naďalej devastovať
platenými vandalmi, sypať tony soli
na pešiu zónu, po ktorej denne jazdia
osobné i nákladné autá, zakrátko sa
znovu budú obhajovať nové investič-
né zámery tým, ako je nábrežie využí-
vaná asociálmi a podobnými nezmy-
slami.
Neverím na ľudomilé zámery zámoc-
kých pánov, ani ich šéfa. Prezentova-
li sa už viackrát a na viacerých mies-
tach mesta. Čo keby sa s takouto ini-
ciatívou prišlo už pred budovaním
protizáplavových bariér? To ich bu-
deme znovu nasadzovať, búrať a pre-
stavovať? Prosím, rozšírme dunajské
nábrežie tam, kde to má zmysel,
vytvorme miestne mólo využívané na
oddych, zábavu, turizmus a pod., ale
nezneužívajte dobrú myšlienku na
napchávanie mešcov ľudí, ktorým na
Bratislave, Bratislavčanoch a ich
živote nezáleží.

Karol Wiesenthal, Bratislava

Fashion Cafe je zatiaľ módna záležitosť
V hoteli Park Inn Danube otvorili
hneď dve nové reštaurácie. Jednou z
nich je kaviareň, bar a reštaurácia
FASHION CAFE BRATISLAVA.
Nachádza sa na prízemí hotela a dá
sa do nej dostať hlavným hotelovým
vchodom z Hviezdoslavovho námes-
tie, ako aj novovybudovaným vstu-
pom z Rybného námestia.
Reštaurácia je moderne zariadená, jej
väčšiu časť tvorí presklená terasa, ktorá
je nefajčiarska. V barovej časti sú na ste-
nách obrazovky s vysielaním programu
Fashion TV. Písmeno F štylizované v
briliante je pevnou súčasťou konceptu
celej reštaurácie. Logo Fashion TV ne-
chýba na obrúskoch, pohároch a šál-
kach, v tvare hranatého loga sú dokonca
aj taniere. Interiér je ladený v čiernej a
bielej farbe v kombinácii s obrusmi v
odtieňoch ružovej. Stoly a stoličky sú
plastové, avantgardné kreslá sú z kože.
Pri prvej návšteve vo Fashion Cafe nás
zarazil nezáujem čašníčky, po chvíli
čakania sa nás nakoniec ujal jej o čosi
príjemnejší kolega. Na výber sme mali
hneď z troch lístkov - jedálneho, nápo-
jového a vínnej karty. Ponuka jedál je
skromnejšia, z predjedál sme ochutnali
jedinú polievku - Polievku z bielej fazu-
le s hľúzovkovým olejom (5,31 €),
Lososový tartar s prepeličím vajíčkom
(10,62 €) a Tuniaka v bylinkovej kruste
s olivovo-šalotkovým drezingom (10,29
€). Sklamaním pre nás bola fazuľová
polievka, naopak chutný bol lososový
tatarák s olivami a paprikou ako aj stred-
ne prepečené kúsky tuniaka.

Kým sme dostali na stôl predjedlá,
ponúkli nás vysmážanými zeleninový-
mi čipsami a štyrmi zeleninovými
dípmi s olivovou ciabattou. Keďže sme
k tomu nedostali tanieriky, dospeli sme
k záveru, že tu radšej perú obrusy ako
umývajú taniere. Ochutnať chlieb s
nátierkou bez toho, aby si to nepamätal
obrus, je totiž veľmi náročné. A taniere
nechýbali iba nám...
Z ponuky šalátov a snackov sme si dali
Pizzu Fashion s hľúzovkami a syrom
Fontina (12,61 €). Zabudli nás, žiaľ,
upozorniť, že nemáme očakávať huby,
ale iba hľúzovkovú pastu, ktorou bolo
cesto skromne potreté. Výrazná chuť
syra navyše úplne potlačila jej chuť.
Z hlavných jedál sme pri našich návšte-
vách ochutnali Jahňacie kotletky so špe-
nátom a ragú s borlotti fazuľami (25,23
€), Morského vlka s pečenou tekvicou a
fenyklom (21,58 €), Kurča na panvici so
sušenými dubákmi a jablkovo-frisee
šalátom (17,26 €) a Kačacie prsia s
vínom valpolicella, figami a zemiako-
vým pyré (17,92 €). Jedlá boli chutné,
umenie šéfkuchára sme mali možnosť
spoznať už v jeho predchádzajúcom
pôsobisku. Aj keď treba priznať, že
Ihnačákovo Liviano nám viac chutilo.
K servírovanej rybe sme očakávali
tanier na kosti, ktorý nám doniesli až
po upozornení. Naopak, musíme oce-
niť, že ku každému jedlu sme dostali
náležitý príbor, dokonca aj k rybe tu

správnu vidličku. Čo je, žiaľ, v Brati-
slave stále skôr výnimka ako pravidlo.
Na záver sme ochutnali sladké - Canno-
lo po sicílsky s riccota syrom (4,98 €) a
Citrónovo-limetkový koláč (4,31 €).
Dezerty nie sú silnou stránkou tunajšej
kuchyne a kvôli ním sa sem zrejme
málokto vráti.
Keďže Fashion Cafe je aj barom,
neodolali sme ponuke miešaných nápo-
jov a objednali sme si Flaming Fashion
s horiacim cukrom na plátku limetky.
Zarazila nás však slečna (podľa všetké-
ho vedúca zmeny) s otázkou, či vieme
ako to treba piť. Odhliadnuc od toho, že
nerozozná citrón od limetky, jej záujem
považujeme za nevhodný. Našťastie
nemala pochybnosti, či vieme správ-
nym spôsobom aj jesť príborom...
Fashion Cafe má určite štýl. Nemali by
však zabúdať na detaily. Napríklad na
to, že ku káve v šálke s logom Fashion
TV servírovať Smetanu do kávy Hellma
v plastovom balení pôsobí lacno. A to
táto reštaurácia rozhodne nechce.
Fashion Cafe je nepochybne módnou
záležitosťou. Ako všetko nové, čo sa
objaví na gastronomickej mape Bratis-
lavy. Napriek tomu, že ide o hotelovú
reštauráciu, zrejme má ambíciu získať si
aj stálu domácu klientelu. A to býva
vždy ťažšie, ako v prípade turistov, ktorí
prídu do mesta na jednu noc.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Dnes treba najmä myslieť a počítať
Kto pozná Starý zákon, iste si pripo-
menie príbeh o Jozefovi a jeho bra-
toch. Prevedené do súčasnosti by sa
zdalo, že nič nové pod slnkom. Joze-
fa hodili do studne jeho chamtiví
bratia, USA spolu s Európskou úniou
zase nenásytní bankári a manažéri
niektorých spoločností.
Ani v Starom zákone, ani v súčasností
nefunguje natrvalo, že je možné vlast-
ný blahobyt zvyšovať donekonečna na
úkor celej spoločnosti. Vtedy aj dnes
praskla bublina a po niekoľkoročnom
blahobyte nastala bieda. Určite ste si už
uvedomili, že smerujeme k téme, ktorá
dnes straší hádam každého človeka v
produktívnom veku. A nemýlite sa: ide
o súčasnú finančnú a hospodársku
krízu, ktorá sa zatiaľ (vďaka Bohu),
nedotkla dôchodcov. 
Veľa čitateľov sa pýta, ako sa dá čo
najlepšie zvládnuť súčasná situácia tak,
aby to podľa možností nebolelo viac,
než je nutné. Priznávam, že nemám v
sklade univerzálnu radu. Ba, kacírsky
tvrdím, že kríza má aj dobré stránky.
Vyslovene ma teší, že (aspoň v Brati-

slave) sa silne spomalila - ak nie zasta-
vila - developerská činnosť. Možno
nám to zachráni pár metrov zelene! 
Závratné ceny bytov sa tiež začínajú
približovať k reálnym nákladom. Zdá
sa, že ani pôžičiek si spotrebitelia nebe-
rú tak veľa bez rozmyslu ako ešte pred
rokom. Dúfam, že ani v kontajneroch
nebude toľko potravín, ako to už z času
na čas bolo.
Dosť však filozofovania. Čo môže jed-
notlivec urobiť, aby sa ho kríza dotkla
čo najmenej? Prvé je - myslieť! Nie iba
na deň-dva dopredu, ale aj na možnosť,
že niekto z rodiny príde o zamestnanie.
Ekonómovia tvrdia, že človek by si
mal vytvoriť rezervu vo výške asi troch
mesačných príjmov. 
Druhé je - počítať! Nespoliehať sa na
to, že (ešte) mám z čoho platiť mesač-
né náklady. Je veľmi potrebné si pocti-
vo spočítať všetky výdavky domácnos-
tí, vrátane cigariet, sladkostí, ceny líst-
kov do kina, potrebnej návštevy kader-

níka a, samozrejme, náklady na spláca-
nie lízingu, hypoték a energie... 
Potrebné je urobiť si akýsi domáci
audit. Ak je súčet vyšší ako príjem,
potom nastane čas na krátenie rozpoč-
tu. Po zvážení všetkých členov rodiny
sa výdavky rozdelia na bezpodmie-
nečne potrebné, a také, bez ktorých sa
dá žiť. A práve tie pociťuje človek naj-
viac. Veď kvalita života klesá, ak si
nemôžeme dopriať nejaké to poteše-
nie. 
Nuž, priatelia, máte síce pravdu, ale
bez zatiahnutia brzdy to asi v mno-
hých prípadoch nepôjde. Rozhodne je
lepšie redukovať výdavky na meche-
che, ako strpieť návštevu exekútora.
So skutočnosťou, že na čas sa musíme
uskromniť, nezostáva nič iné, ako sa
zmieriť. Ako útecha môže slúžiť zase
príbeh zo začiatku. Po chudobných
rokoch nasledovali zase blahobytné! 
Tento článok dostanete do rúk po Po-
polcovej strede. Možno vám myšlienka
na pôstne obdobie trochu uľahčí nábeh
na určité uskromňovanie sa.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Lesopark je 

v ochrannom

pásme pamiatok
NOVÉ MESTO
Výstavba hotelov a ubytovacích za-
riadení v Bratislavskom lesoparku
nie je žiaduca. Vyplýva to z vyhlášky
Pamiatkového úradu SR. Úrad vy-
hlásil 6. októbra 2008 ochranné pás-
mo národných kultúrnych pamiatok
v Hornej mlynskej doline.
Ochranné pásmo sa týka aj parciel, na
ktorých sa nachádza ruina bývalej Sne-
žienky, a parciel na miestne dnešného
skeletu, kde mala byť rybárska reštaurá-
cia. Ochranné pásmo má chrániť súbor
technických kultúrnych pamiatok, kto-
rými sú bývalý VII. a IX. mlyn, sústava
štyroch jazier, bývalá zotavovňa - Čatlo-
šova vila, torzo pôvodného piliera Čer-
veného mosta, ale aj železničná stanica
Železná studienka. Návrh ochranného
pásma spracoval Pamiatkový úrad SR a
vyhlásilo ho ministerstvo kultúry v
zmysle zákona o ochrane pamiatkového
fondu. Cieľom je chrániť nielen kultúr-
ne pamiatky, ale aj ich prostredie. 
Oblasť Hornej mlynskej doliny je vo
vyhláške o ochrannom pásme charakte-
rizovaná ako historicky vyvinutá forma
prímestského rekreačného lesoparku z
prelomu 19. a 20. storočia. Vyhláška v
ochrannom pásme nepripúšťa okrem
VIII. mlyna (Klepáč) žiadne ubytovacie
zariadenia. Bývalú reštauráciu Snežien-
ka je možné obnoviť len na jej pôvodnú
funkciu.
V čase prípravy ochranného pásma sa k
nemu vyjadrovalo aj Nové Mesto a
magistrát. Nové Mesto s návrhom nesú-
hlasilo. Tvrdilo, že nástrojom na zabez-
pečenie verejných záujmov je územno-
plánovacia dokumentácia. Okrem toho
zástupcovia mestskej časti minulý rok
uviedli, že chcú udržať lanovku, sfunk-
čniť reštauráciu Snežienka a rozšíriť ju o
hotelovú časť. Preto žiadali, aby boli
lanovka a Snežienka z ochranného pá-
sma vyňatá. Podľa Pamiatkového úradu
SR nejde o znefunkčnenie lanovky ani
Snežienky. „Zvyšovanie ich kapacity a
najmä stavebná obnova Snežienky nad
rámec bývalej funkcie a stavebného
objemu by narušila základnú zásadu po-
kojového režimu na vymedzenom úze-
mí,“ Pamiatkový úrad odporučil ma-
gistrátu, aby sa investičné zámery podni-
kateľských subjektov robili inde, „kde
nie je prioritou tradičná prímestská
rekreácia v pokojovej oblasti“. (rob)

Nové Mesto chystá odpoveď na petíciu

proti výstavbe na Železnej studienke 
NOVÉ MESTO
Na petíciu občanov proti výstavbe
hotelov na Železnej studienke bude
v zákonnej lehote odpovedať zrej-
me Miestny úrad Nové Mesto. Petí-
cia bola novomestskej samospráve
doručená vo štvrtok 12. februára
2009.
O ukončení petície, ktorú podpísalo
viac ako dvetisíc občanov, oficiálne
informoval poslancov na novomest-
skom miestnom zastupiteľstve posla-
nec Róbert Beňo. 
Podľa miestneho úradu starostovi
Nového Mesta Richardovi Frimmelo-
vi (kandidát koalície strán SDKÚ-

DS, KDH, SZ, SF, Smer-SD, ĽS-
HZDS, SNS), doručili petíciu vo
štvrtok 12. februára. „Starosta ju po-
stúpil miestnemu kontrolórovi Jánovi
Dubravcovi a prednostovi miestneho
úradu Ľudovítovi Kolárikovi. V
súčasnosti sa zbierajú podklady na
vypracovanie odpovede, pričom
odpoveď bude pripravená v zákonnej
tridsaťdňovej lehote,“ uviedol miest-
ny úrad. 
Otázne je, či sa petíciou bude zaobe-
rať aj miestne zastupiteľstvo v Novom
Meste, pretože občania sa okrem
iných obrátili priamo na miestnych
poslancov i samotného starostu Nové-

ho Mesta Richarda Frimmela. Podpí-
saní občania v petícii žiadajú aj primá-
tora i mestské zastupiteľstvo, aby
neumožnili výstavbu nových hotelov
na mieste bývalej výletnej reštaurácie
Snežienka a skeletu rybárskej reštau-
rácie. 
Cieľom petície proti výstavbe hotelov
na Železnej studienke je zachovať
rekreačné lokality Bratislavčanov -
Železná studienka, Kačín a Kamzík v
chránenej krajinnej oblasti bez zása-
hov developerov a bez individuálnej
automobilovej dopravy, ktorá je v prí-
pade výstavby a fungovania hotelov
nevyhnutná. (rob)

Samosprávy

ľudí ignorujú 

a stále vyčkávajú 
NOVÉ MESTO
Napriek tlaku verejnosti a médií -
mestská a novomestská samospráva
doteraz nepovedali Nie výstavbe
hotelov na Železnej studienke. Ide
pritom o najnavštevovanejšiu rek-
reačnú oblasť Bratislavčanov.
Jedným z dôkazov, že samosprávy
stále zbytočne vyčkávajú, je aj skelet
budovy medzi Klepáčom a Mestskými
lesmi na Železnej studienke. Dlhé roky
kazí výletnú zónu Bratislavčanov, pri-
čom už dávno mohol zmiznúť, aby
uvoľnil ďalší priestor na rekreáciu či
šport v prírode. 
Snahám investora o vybudovanie hote-
la na tomto mieste sa bránia občania aj
v petícii proti budovaniu ubytovacích
zariadení na Železnej studienke a v
celom lesoparku. Podpísalo sa pod ňu
tisíce občanov - voličov. V petícii je
vyjadrený aj nesúhlas s postavením
hotela na mieste nikdy nedostavanej
rybárskej reštaurácie. Podľa mnohých
názorov mesto a Nové Mesto v podsta-
te súhlasia s výstavbou ubytovacích
zariadení na Železnej studienke. Hoci
magistrát núti investorov k zmenšeniu
kapacity, nemení to na fakte, že výstav-
bu hotelov jednoznačne neodmietlo. 
„Skelet patrí spoločnosti Euro Active
Group. Jedným so spoločníkov je aj
pán Michael Dragašič. Spoločnosť
nadobudla predmetnú nehnuteľnosť
kúpou od Slovenského rybárskeho
zväzu v roku 2004,“ informoval Brati-
slavské noviny námestník primátora
Tomáš Korček (Občiansky klub).
Uviedol ďalej, že pozemok vlastní
hlavné mesto, no v správe ho má
mestská časť Nové Mesto. „Zatiaľ
nikto nepožiadal hlavné mesto o vyda-
nie záväzného stanoviska k investičnej
činnosti,“ informoval T. Korček. 
Ďalej tvrdí, že urbanistická štúdia
Malokarpatskej časti lesoparku pred-
pokladá rekonštrukciu skeletu a jeho
dostavbu na jeden, maximálne dvoj-
podlažný objekt so šikmou strechou.
„V objekte má vzniknúť malé ubyto-
vacie zariadenie a reštaurácia. V okolí
sa ráta s parkovo upravenými plocha-
mi zelene, oddychovými lúčkami pri
Vydrici, detskými hracími plochami,
ohniskami a malou piknikovou
lúkou,“ uviedol. Námestník dodal, že
mesto vyhodnocuje pripomienkové
konanie k urbanistickej štúdii. Dodal,
že potom by sa ňou malo zaoberať aj
zastupiteľstvo. Z textu v urbanistickej
štúdie však vyplýva, že jej autori pri-
púšťajú ubytovacie zariadenia hotelo-
vého typu len za hranicou ochranného
pásma Malokarpatskej časti Bratislav-
ského lesoparku.
Z Miestneho úradu Nové Mesto sme sa
dozvedeli, že z katastrálneho hľadiska
je plocha pod uvedeným objektom
vedená ako zastavaná plocha a priľah-
lý pozemok ako ostatná plocha. „V
rámci rekonštrukcie budovy sú
navrhnuté lôžkové kapacity. Na miest-
nom úrade zatiaľ neevidujeme žiadosť
o územné rozhodnutie, dokonca nikto
nežiadal ani záväzné stanovisko,“ uvá-
dza miestny úrad. Investor teda zatiaľ
právoplatné stavebné povolenie nemá.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
(KDH) bol projekt prepracovaný asi
trikrát, mesto nútilo investora k zmen-
šeniu stavby, a problém je tu podľa
neho aj s dopravou. (rob)
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NOVÉ MESTO
NA TEGELHOFFOVEJ ULICI
ukradol zlodej auto VW Golf, no zo
svojho lupu sa dlho netešil. Necelých
dvadsať minút po krádeži našli policaj-
ti pohotovostnej motorizovanej jednot-
ky odcudzené vozidlo na Račianskej
ulici. Majiteľ auta sa určite potešil, po
páchateľovi pátrajú.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA MLYNSKEJ ULICI chceli poli-
cajti Pohotovostnej motorizovanej
jednotky skontrolovať vozidlo VW
Golf s tromi ľuďmi. Keď však vodič
zbadal policajtov, naštartoval a s
autom vyrazil priamo na hliadku. Po-
licajtom nezostávalo nič iné, len usko-
čiť z cesty a vyhnúť sa tak zrazeniu.
Vzápätí už nasadli do policajného
auta a začali Golf prenasledovať sme-
rom na Marcheggský most. Naháňač-
ka sa postupne zmenila na veľmi
nebezpečnú jazdu, keďže všetko sa to
udialo vo večerných hodinách a pre-
nasledovaný vodič vypol svetlá a jaz-
dil zo strany na stranu. Policajti mu
neustále dávali signály, aby zastavil,
on ich však ignoroval, pokračoval v
rýchlej a agresívnej jazde a hliadke
bránil v predídení. Policajti nakoniec
vystrelili niekoľko varovných výstre-
lov do vzduchu, a keď ani to nepo-
mohlo, rozhodli sa auto zastaviť po-
mocou výstrelov. Niekoľkokrát trafili
zadnú pneumatiku aj zadnú časť auta.
Prenasledované auto nakoniec hava-
rovalo pri železničnej trati pri Mar-
cheggskom viadukte a 20, 21- a 34-
roční muži, ktorí v ňom sedeli, sa sna-
žili po havárií ujsť. Policajti ich však
zadržali a previezli do nemocnice na
ošetrenie. Všetkým hrozí trestné stíha-
nie za útok na verejného činiteľa.

VRAKUŇA
NA HRADSKEJ ULICI kontrolovali
policajti záhradkársku chatku. Objavili
v nej zelený sušený rastlinný materiál a
celé zelené rastliny v črepníkoch. Išlo o
konope v šiestich igelitových vrec-
kách, v papierovej taške, tri kusy kono-
pe v črepníkoch a 6 koreňov rastliny
rodu Cannabis. Tridsaťjedenročného
Richarda B. z Bratislavy vyšetrovateľ
obvinil zo zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi. 
NA ŽELEZNIČNEJ ULICI vyšetro-
vali policajti krádež v jednom z rodin-
ných domov. Krátko po jej oznámení
zadržali podozrivého muža, ktorým bol
36-ročný Peter O. z Trnavy. Našli uňho
ukradnutý notebook aj s príslušen-
stvom a mobilný telefón. (mm)

Agenti zosadali

z balónov 

a sypali jed
Na hlavnej školskej nástenke sme mali
obrázky dvoch kvietkov. Veľmi sa na
seba ponášali, len máličko sa odlišova-
li farbou. Na jednom bol kvet horčice,
na druhom ohnice (repka olejná má
tiež podobný kvet, ale v tých časoch o
nej ľudovodemokratické poľnohospo-
dárstvo veľa nevedelo). 
Pod tým stálo veľkými písmenami:
„Uč sa rozoznávať rastlinných nepriate-
ľov ľudovodemokratickej vlasti!“.
Nástenku dopĺňal výstrižok z akýchsi
novín o tom, ako nachytali na Šumave
agentov rozsievajúcich semená jedova-
tej ohnice v družstevných lánoch. Prvé
vyšetrenia vraj hneď ukázali, že agentmi
sú bývalí veľkostatkári z okolia Českých
Budějovíc, ktorí sa prišli pomstiť ľudu
za to, že im znárodnil veľkostatky, na
ktorých nerobili, len si užívali z ich
výnosov. Vedľa bol na písacom stroji
značky Remington opísaný úryvok z
knižky istého sovietskeho autora pre
mládež. V tom úryvku sa písalo ako deti
už za Lenina odhalili podobných kula-
kov, čo nivočili burinou kolchozné lány.
Spodok nástenky po celej šírke zaberala
výzva na celoškolskú súťaž v čítaní z tej
knižky a v prednese jej kapitol spamäti.
Neuveríte. Súťaž bola a boli aj takí, čo
vedeli knižku naspamäť celú.
Obrana ľudovodemokratických lánov,
polí, lesov, vodných zdrojov a obcí i
miest sa preniesla i do občianskej výcho-
vy. Popri hrôzach jadrovej vojny, ktorú
chce Západ rozpútať, pričom o soviet-
skej bombe sa nehovorilo nič, sme veľa
mozgových závitov venovali tomu, aby
sme sa naučili rozoznávať nebezpečen-
stvo pre vlasť tu a teraz.
V 9. triede sme sa na biológii dozvedeli,
že tie zelené nekonečné chaluhy, ktoré
sme volali žaburince a ktoré pri teplom
počasí zaplienili každučkú kaluž, mláku
a rybník, tvoria obrovské kolónie malič-
kého jednobunečného organizmu, riasy,
odborne nazývanej váľač gúľavý. Už v
5. triede ľudovej ma však informovali,
že kolónie tejto riasy dusia ryby v ľudo-
vých rybníkoch nie preto, že je teplo,
voda stojí a že vôbec riasy - na rozdiel od
rýb - majú v ľudovodemokratických
rybníkoch ideálne podmienky, ale preto,
lebo spóry tejto rastliny nasypali do ryb-
níkov na Bajzdrickom potoku nepriate-
lia ľudu. Alebo priami agenti, ktorí v
noci zosadajú z balónov, alebo ich
domáci pomáhači, bývalí buržuji, kulaci
a živnostníci (pri tých slovách som sa v
lavici ukrčil). Súdružka učiteľka nás tiež
informovala, že do rybníkov nasypali
cestou k mestským studniam, ktoré išli
otráviť jedom nazývaným cyankáli (to
by tá voda smrdela po marhuľových
kôstkach, cynicky zašomral pod lavicou
Mišo). Ale že neprešli, lebo v lesoch sú
dnes už len statoční horári, obrancovia
vlasti a nie dajakí lokaji imperializmu a
veľkostatkári ako kedysi. 
O horároch a ich delení na statočných a
imperialistických, sme už čosi vedeli,
vedeli sme tiež, že lykožrút zdevastoval
slovenské smreky nie preto, že je to
monokultúra, ale že smreky vysadili
vykorisťovatelia ľudu a krajiny.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov

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

Váha bola skrytá, aby na seno nepršalo
Stredoveké opevnenia miest bývali
podľa možnosti z vonkajšej strany
obkolesené hlbokými priekopami.
Nie každá priekopa bývala vyplnená
vodou. Aj suchá priekopa bola
dostatočnou prekážkou, aby sa ne-
priateľ nedostal až tesne k hradob-
nému múru. 
Stredoveký Prešporok mal viacero
prstencov opevnenia. Pred vonkajším
opevnením neboli priekopy, ale aj tak
sa priestor pred nimi nesmel zastavo-
vať ani len provizórnymi stavbami.
Voľné priestory pred opevnením sa
využívali ako trhoviská. Pozdĺž hra-
dieb od brány na Suchom mýte (stála
približne tam, kde je dnes fontána
pred Prezidentským palácom) až po
Schöndorfskú bránu (stála na mieste
vyústenia Obchodnej ulice smerom k
reštaurácii Alžbetka) sa vyvinulo trho-
visko, kde sa predávali najmä obilniny
a seno. 
Priestor, ktorý dnes poznáme ako Kol-
lárovo námestie, niesol už na začiatku
18. storočia meno Obilné či Žitné
námestie (aj v nemčine aj v maďarči-
ne). Terajšie Námestie 1. mája poznali
obyvatelia mesta, ale aj širokého-ďale-
kého okolia pod menom Senné, v roku
1852 dokonca ako Námestie sennej
váhy. Seno bolo v čase, keď ešte aj vo
vnútornom meste žilo množstvo koní,
kráv, somárov a kôz, veľmi dôležitým
tovarom. 
Privážali ho poľnohospodári z širšieho
okolia mesta. Na váhe sa vážili celé

naložené vozy, váha voza sa potom
odpočítala. Mestská váha bola situova-
ná pod prístreškom, ktorého strechu
niesli mohutné murované oblúky, aby
na seno nepršalo. Pod nimi prechádza-
li kone, ťahajúce vozy, ktoré sa mali
odvážiť. 
Stavba sa zachovala až do dvadsiatych
rokov 20. storočia. Neskôr (1928) na
jej mieste postavili Živnodom s kinom,
dnes prerobeným na divadlo Nová
scéna. Stavbu pomerne dobre vidno na
fotografii neznámeho autora zo začiat-
ku 20. storočia. Na viacerých kresbách
a grafikách ju zvečnil aj prešporský
maliar Karl Frech. 
Oproti váhe, na mieste dnešnej novo-
stavby skleneného paláca, stál prízem-
ný nárožný dom s rozsiahlym dvorom.
Bol to zájazdný hostinec Zlatý orol,
kde obyčajne nocovali furmani aj so
svojimi vozmi a koňmi. V zadnej časti
dvora, pri dnes už zaniknutej Svätoján-
skej uličke, postavili po polovici 19.
storočia súkromnú plynáreň, ktorú
neskôr odkúpilo mesto. 
Plyn, vyrábaný z uhlia, sa používal
najmä na svietenie (svietiplyn), ale
dalo sa ním aj vykurovať. Používal sa
dokonca aj na vyhrievanie žehličiek či
zohrievanie kuliem na natáčanie vla-
sov. Ako vedľajší produkt po vyrobení
plynu ostával v plynárni koks, ktorý sa
predával na vykurovanie domácností.

Plynom boli osvetlené a vykurované aj
miestnosti radnice, od roku 1867 v
Apponyiho paláci. Plynovými horákmi
bol v noci zozadu osvetlený aj sklene-
ný ciferník hodín na veži Starej radni-
ce. A plynovými lampami boli, samo-
zrejme, osvetlené všetky ulice centra
mesta. 
Na historickej fotografii vidno aj dom,
ktorý doteraz stojí. Široký poschodový
objekt nad vyústením námestia obsa-
hoval pekáreň a výrobňu suchárov,
ktoré odoberalo najmä vojsko. Majite-
ľom bol pán Alexander Kesselbauer
(1865 až 1929), úspešný podnikateľ a
jeden zo zakladajúcich členov prvej
prešporskej slobodomurárskej lóže
Wahrheit (1870). Vzadu vo dvore do-
mu bola ubytovňa, kde žili jeho slo-
bodní alebo aj ženatí, ale cezpoľní,
zamestnanci. Zriadenie slobodárne bo-
lo prejavom majiteľovej dobročinnosti,
ktorej idea úzko súvisela s jeho činnos-
ťou v slobodomurárskej lóži. 
Iný člen tej istej slobodomurárskej
lóže, staviteľ Alexander Feigler, dal
fasáde Kesselbauerovho domu na
začiatku 20. storočia dekoráciu, ktorá
sa dones zachovala. Strednú časť domu
zdôraznil nízkym štítom, okná a portál
orámoval štukovými ozdobami. To
všetko dalo domu výzor malej paláco-
vej stavby, hoci sa za ním nachádzala
pekárenská fabrika. 
Škoda, že aj na túto stavbu sú už pri-
pravené buldozéry. Štefan Holčík

FOTO - archív
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Žijú medzi nami ľudia so srdcom bez hraníc

Výzva
Úrad Bratislavského samospráv-

neho kraja vyhlasuje výzvu pre 

právnické a fyzické osoby, ktoré 

na území Bratislavského kraja 

vykonávajú opatrenia sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa § 10 zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kurate-

le a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Výzva je zameraná na plnenie 

Sociálneho programu na podpo-

ru vhodného využívania voľného 

času detí a mládeže na území Bra-

tislavského kraja.

BSK poskytne fi nančný príspevok 

oprávnenému žiadateľovi na pro-

jekt, ktorý prispeje k primárnej 

prevencii na území Bratislavského 

kraja, prostredníctvom progra-

mov podpory vhodného využíva-

nia voľného času detí a mládeže 

na území Bratislavského kraja, 

v súlade s § 10 písm. c) zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kura-

tele a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších 

predpisov.    

Žiadosti o poskytnutie fi nančné-

ho príspevku spolu s projektom 

sa prijímajú do 1. marca 2009 na 

adrese: Bratislavský samosprávny 

kraj, Odbor sociálnych vecí, odd. 

SPO, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 

820 05 Bratislava.

Bližšie informácie týkajúce sa 

postupov pri príprave a pred-

kladaní pojektov k zverejnenej 

výzve získate na oddelení so-

ciálnoprávnej ochrany u PhDr. 

Kataríny Janíkovej, tel. číslo: 02/ 

48 264 931, email: katarina jani-

kova@region-bsk.sk. 

Pozvánka
Poslanci zastupiteľstva Brati-

slavského samosprávneho kraja 

sa zídu na svojom rokovaní 25. 

februára. Ich rokovania sú verejné 

– ak teda máte záujem, ste vítaní 

v rokovacej sále Úradu Bratislav-

ského samosprávneho kraja, Sa-

binovská 16. Rokovanie sa začína 

o 10.00 h a o programe sa dozvie-

te z pozvánky, ktorú nájdete na 

webovej stránke BSK.

On-line diskusia
Predseda Bratislavského samo-

správneho kraja Vladimír Bajan 

vás pozýva na on-line diskusiu, 

ktorá bude v pondelok, 2. marca, 

od 10.00 do 15.00 h na www.bra-

tislavskykraj.sk 

Súťaž
Spojená škola Tokajícka 24, Bra-

tislava, ktorá je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BSK, organizuje prvý 

ročník súťaže School Dizajn 2009, 

do ktorej sa môžu zapojiť študenti 

i pedagógovia s citom pre dizajn. 

Jej cieľom je objaviť a podporiť vý-

tvarne a dizajnérsky talentovanú 

mládež a umožniť im aj vzájomnú 

konfrontáciu s pedagógmi. Pri-

hlášku treba doručiť do 31. mar ca 

na adresu: Spojená škola, Tokajíc-

ka 24, 821 03 Bratislava. 

Čo všetko musí obsahovať pri-

hláška, do akých kategórií a za 

akých podmienok sa môžete pri-

hlásiť a ešte viac o súťaži sa do-

zviete na www.dizajngym.sk . 

V piatok, 13. februára, sa uskutoč-

nil tretí ročník Reprezentačného 

chari tatívneho plesu Bratislavského 

sa mo správneho kraja. Svojou náv-

števou ho poctili významné osob-

nosti kultúrneho, politického i spo-

ločenského spektra. Spomeňme 

aspoň ministra fi nancií Jána Počiat-

ka a predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Pavla Sedláčka. 

Býva zvykom, že ples otvára pred-

seda BSK Vladimír Bajan, žiaľ, tento 

rok mu to neumožnili vážne súk-

romné dôvody. Úlohy hostiteľky 

sa preto elegantne ujala podpred-

sedníčka BSK Monika Flašíková-Be-

ňová. Okrem iného jej prináležala 

česť odovzdať ocenenie Srdce bez 

hraníc. Ocenenie, ktorého názov 

symbolicky plynie z hesla Bratislav-

ského samopsrávneho kraja - Kraj 

bez hraníc, sa na plese odovzdávalo 

po prvý raz. Udeľuje sa konkrétnym 

ľuďom, inštitúciám, združeniam, 

obciam či mestám za činnosť, kto-

rá originálnym spôsobom pomáha 

a prospieva celému kraju. Srdce bez 

hraníc možno získať v piatich kate-

góriách. Tou najvyššou je špeciál-

ne ocenenie za čin, ktorý prekročil 

hranice bratislavskej samosprávy 

a jeho držiteľ sa automaticky stáva 

reprezentantom kraja v humanitár-

nej a charitatívnej oblasti. 

Tento rok si svoje „Srdce“ prevza-

li títo laureáti:

Pomoc a starostlivosť o opuste-
ných: Anton Srholec - kňaz, s ne-

ľahkým životným osudom, ktorý 

sa jeseň svojho života rozhodol za-

svätiť pomoci ľuďom bez domova. 

V Podunajských Biskupiciach zriadil 

domov RESOTA, v ktorom nachádza 

útočisko a pomoc takmer stovka 

bezdomovcov.

Pomoc a starostlivosť o senio-
rov: Mgr. Mária Wirth  - liečebná 

pedagogička a trénerka pamäti 

v centre MEMORY, dennodenne 

pomáha najmä seniorom trpiacim 

Alzheimerovou chorobou).

Céčko – centrum
pre rodinu v kríze
Rozvod, návrat z výkonu trestu, 

vážne ochorenie či úraz, úmrtie... 

to všetko môže vážne zasiahnuť 

do chodu rodiny. Nie každý zvlá-

da takéto krízové situácie, nie 

každá rodina sa vie s podobnými 

udalosťami vysporiadať. V hor-

šom prípade môžu následky viesť 

k ďalším tragédiam. 

Kto takúto situáciu zažil vie, aká ne-

nahraditeľná je pomoc, ale vie aj to, 

ako ťažko takúto pomoc hľadať. Aj 

preto Bratislavský samosprávny kraj 

zriadil toto centrum. Citlivo – celko-

vo – cielene – aj to sú atribúty Céč-

ka, ale aj spájanie ohniviek do jednej 

reťaze (v našom prípade do vyrie-

šenia krízovej situácie), ako sme to 

zvykli pred rokmi robiť s plastovými 

„céčkami“.

Céčko - Centrum pre rodinu v kríze 

má ambície ponúkať komplexné, 

samozrejme bezplatné, služby na 

poskytnutie adresnej pomoci. Oby-

vateľom Bratislavského kraja už sta-

čí zavolať len na jedno číslo, napísať 

len na jednu adresu alebo navštíviť 

jedno miesto a Céčko bude spre-

vádzať rodinu až do vyriešenia krí-

zovej situácie a zaradenie späť do 

bežného života.

Služby centra sú určené pre: 

• Rodinu, kde rodič/dieťa je vo/po 

výkone trestu

• Rodinu, kde rodič/dieťa má psy-

chiatrické ochorenie, mentálne ale-

bo fyzické postihnutie alebo v nej 

došlo k vážnemu ochoreniu, úrazu, 

úmrtiu člena...

• Rodinu s deťmi pred alebo po roz-

vode

• Rodinu s deťmi s poruchami po-

zornosti a hyperaktivity

• Mladistvé matky

Céčko - Centrum pre rodinu v kríze 

– to nie je len samotný koordinátor. 

Partnermi projektu sú občianske 

združenia Návrat, Detský fond SR, 

Asociácia supervízorov a sociálnych 

poradcov, Domov - Dúha a Pomoc 

ohrozeným deťom. Významnú úlo-

hu pri vzniku Céčka zohrali i pra-

covníci Domova sociál nych služieb 

Gaudeamus (v zriaďovateľskej pô-

sobnosti BSK), ktorý okrem iného 

poskytol novému projektu i sídlo.

„Poskytnúť našim obyvateľom v ob-
lasti sociálnych služieb čo najširšie 
a najkvalitnejšie možnosti sa nedá 
inak, ako v spolupráci s tretím sek-
torom, a tento projekt je krásnym 
príkladom takejto kooperácie“ po-

vedal v tejto súvislosti predseda 

BSK Vladimír Bajan.

Treba však povedať, že Céčko nemô-

že pomáhať rodinám, ktoré majú dl-

hodobé problémy – napríklad s bý-

vaním. Jeho cieľom je riešiť akútne 

krízové situácie. Koordinátorka Céč-

ka spolu s odbornými poradcami 

bude vykonávať aj terénnu sociálnu 

prácu. V odôvodnených akútnych 

prípadoch bude kontaktovať orga-

nizácie a zariadenia, ktoré poskytujú 

klientom krízové ubytovanie napr. 

v Domove sociálnych služieb Gau-

deamus ale bo v krízových stredis-

kách v regióne.

Monika Flašíková-Beňová, podpred-

sedníčka BSK: „Vznikom centra BSK  
reaguje nielen na nedostatok takto 
komplexne poňatej služby v regió-
ne, ale jeho zriadenie úzko koreš-
ponduje aj s novoprijatým záko-
nom o sociál nych službách.“

Céčko – centrum pre rodinu v kríze

Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava,

Tel.: 02/5910 091, 0917 277 227,

E-mail: rodinavkrize@mokrohajska.sk

Foto: František Rajecký

Pomoc a starostlivosť o ľudí s po-
stihnutím: Dom Svitania, n. o. - re-

habilitačné stredisko pre dospelých 

občanov s postihnutím vyvíja svoje 

aktivity už od roku 1997. Poskytuje 

komplexné služby od neformálne-

ho vzdelávania, cez mimopracovné 

aktivity až po samotnú prácu. V sú-

časnosti v ňom našlo zamestnanie 

osemnásť ľudí s postihnutím.

Pomoc a starostlivosť o deti: 
Mgr. Veronika Košťányová - špeciál-

na pedagogička, ktorá svoj život ve-

novala deťom s mentálnym postih-

nutím. Pôsobí na Odbornom učilišti 

a praktickej škole na Švabinského 

ulici. Pozitívne ovplyvnila prijatie no-

vých koncepcií týkajúcich sa vzde-

lávania žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím a zaslúžila sa o vznik 

nových učebných odborov pre tých-

to žiakov. Stála v pozadí vzniku Lepší 

svet, o. z. a Lepší svet, n. o. 

Špeciálny titul Srdce bez hraníc: 
prof. MVDr. Michal Novák, PhD., 

DrSc. - svetová kapacita vo výsku-

me Alzheimerovej choroby. Patrí 

medzi objaviteľov pravdepodobnej 

príčiny tohto ochorenia. Podieľal sa 

na založení Neuroimunologického 

ústavu SAV, Slovenskej Alzheime-

rovej spoločnosti a založil nadáciu 

MEMORY. Tento vedec je právom 

uznávaný doma i v zahraničí.)

Finančný výťažok s plesu bol 8 500 

eur, a tak každý ocenený získal 

okrem symbolického srdca aj čosi 

prozaické - tisícsedemsto eur. Na 

plese nechýbalo ani tradičné dra-

ženie županu župana BSK. Tentoraz 

poputuje do domácnosti starostu 

mestskej časti Rača Jána Zvonára. 

Za tento kus odevu zaplatil 650 eur, 

ktoré sa pripísali k celkovej sume, 

ktorú získali ocenení. 

Na záver hádam treba len spome-

núť, že na charitatívnom plese vlád-

la výborná atmosféra, o ktorú sa 

postarali hviezdy, akými sú stálica 

popovej scény Helena Vondráčková 

a jej slovenský kolega Peter Nagy.  

Speváci, výborné jedlo či nádherné 

róby dám však neboli tým najsil-

nejším zážitkom. Skutočným zážit-

kom bolo stretnutie s ocenenými 

osobnosťami, ktorých dennodenná 

práca býva zvyčajne prehliadaná.  

Napokon, svedčí o tom aj nezáujem 

novinárov... A keď sa už o podujatí 

zmienili „nezabudli“ pripomenúť, 

že je kríza a plesať sa nepatrí (podľa 

nich sa to však netýka Bratislavské-

ho bálu). 

(Lucia Drevická)

Žijú medzi nami ľudia, ktorých môžeme opodstatnene nazývať mimoriadnymi osobnosťami. Pomáhajú 

alebo vytvárajú priestor na to, aby iní pomáhať mohli. A Bratislavský samosprávny kraj sa systematicky 

venuje sociálnej oblasti, ktorá nemôže existovať ani bez jedných, ani bez druhých. Pred Reprezentačným 

charitatívnym plesom Bratislavského samosprávneho kraja na túto tému predseda BSK Vladimír Bajan po-

vedal: „Okolo nás sú ľudia, ktorí sú väčšími celebritami ako väčšina politikov či ľudí zo šoubiznisu a zdá sa 

mi, že na nich zabúdame. Preto som vďačný, že sa nám podarilo postaviť základ tradícii, ktorú sme pome-

novali Srdce bez hraníc a jej podstatu tvorí ocenenie ľudí, ktorí si to svojou prácou zaslúžia. Chceme na 

týchto ľudí ukázať, aby sa o nich dozvedeli aj ostatní, aby sa s nimi mohli stretnúť, pretože takéto stretnutia 

sú vždy veľmi obohacujúce a príjemné. Mali by sa o nich nakrúcať a každý deň vysielať dokumenty, aby 

sme pochopili, že Slovensko má géniov a že ich má aj náš kraj.“

Foto: František Rajecký



FUTBAL
Najvyššia slovenská futbalová súťaž
je späť. Po trojmesačnej prestávke
sa znovu hlási Corgoň liga a v hre
budú aj dve bratislavské mužstvá.
Ich postavenie je však rozdielne.
Kým Slovan mieri po desaťročnej
prestávke za ďalším titulom, Petr-
žalka už dávno zabudla na tituly a
hlavným cieľom jej „minulosúčas-
ných“ majiteľov je nájsť niekoho,
kto si ju na ďalšie roky zoberie pod
svoje krídla. Prvé bratislavské stret-
nutie Slovan - Trnava sa malo hrať v
sobotu 28. februára, ale zlé poveter-
nostné podmienky spôsobili jeho
preloženie na 24. marca.
Nič len titul, také je krédo hráčov, tré-
nerov, funkcionárov, ale najmä fanúši-
kov Slovana. Platí vlastne od začiatku
sezóny. Keď s ním noví majitelia prišli
pred prvým jesenným duelom, mnohí
neveriaco krútili hlavami. Ako sa však
neskôr ukázalo, vedeli viac než len tí,
ktorí neveriaco krútili hlavami. V
prvom rade vedeli o prestupe majiteľa
Petržalky na Tehelné pole a s tým spo-
jenými niektorými hráčskymi rošáda-
mi, a navyše tým hlavným - prísunom
financií.
Spočiatku s nedôverou prijímané prí-
chody Petržalčanov sa pre vývoj jesene
ukázali zrejme ako rozhodujúce. Dvoji-
ca Obžera - Halenár bola určite príno-
som, ich výkony, ale najmä skúsenosti
pomohli belasým v ťažkých jesenných
dueloch. Po Obžerovi a Halenárovi pri-
šli teraz v zime aj Dosoudil s Kozákom
a keď sa k tomu pridal Peter Petráš z
ruského Saturnu, do belasého sa obliek-
la veľká časť partie, ktorá už zažila petr-
žalskú Ligu majstrov...
Pre belasých to bude veľkou výhodou
v tom, že väčšina hráčov doteraz nema-
la veľké skúsenosti s bojom o titul,
ktorý je predsa len iný, než boj o
záchranu, či pôsobenie v bezstresovom
strede tabuľky. Petržalská pätica

doplnená Valachovičom, Hanekom,
Slovákom či Masarykom predstavuje
na slovenské pomery veľkú silu, ktorá
by mala stačiť na Žilinu, kde sa skôr
oslabovalo ako posilňovalo (odišli
napríklad Pekarík a Štyvar). 
Slovanisti strávili veľkú časť na sústre-
deniach, záver formy ladili v Prahe,
škoda, že vypadol posledný vážnejší
prípravný duel s nórskym majstrom,
ktorý mohol trénerovi Peckovi ukázať,
ako vyzerá forma jeho zverencov aj v
domácich, určite ťažších podmienkach
než tureckých. 
V Petržalke sa už na jeseň rozpadával
káder a zima len dokončila, čo sa pol-
rok predtým začalo. Tréner Michal
Hipp sa rozlúčil s ďalšími oporami a

privítal talenty. S tými ide bojovať o
česť klubu, ktorý sa pred ôsmimi
mesiacmi tešil z majstrovského titulu.
Ľahké to však nebude, pretože na
Petržalke si teraz radi zgustnú aj tí,
ktorí sa v minulých sezónach ucítili
ukrivdení... 
Mužstvo z Pasienkov chce jar prežiť v
čo najpokojnejšej pozícii. Je jasné, že o
obhajobe môže len snívať, zverenci
Michala Hippa však zostali v hre o Slo-
venský pohár, čo pri klasickom sloven-
skom podceňovaní tejto súťaže môže
znamenať celkom slušnú šancu na zisk
slovenskej trofeje číslo 2. Petržalka by
mala začať jar duelom v Banskej
Bystrici. (db)

FOTO - SITA

Interisti musia

ukázať, či chcú

do Corgoň ligy 
FUTBAL
Okrem najvyššej futbalovej ligy
mala mať na prelome februára a
marca svoj začiatok aj druhá najvyš-
šia futbalová súťaž - 1. liga.
Jediný bratislavský zástupca, Inter, síce
prezimoval na prvom mieste, ale uda-
losti posledných týždňov, keď sa rozlú-
čili nielen hráči, tréneri, ale už aj prezi-
dent klubu, neveštia žiadny sústredený
útok na postup. Interisti síce zvládli
prípravu so slušnými výsledkami, ale
až jar ukáže, či sa zverenci nového tré-
nera Petra Fiebera udržia medzi kandi-
dátmi na Corgoň ligu, alebo zapadnú
do stredu tabuľky. 
Interisti mali v úvodnom jarnom kole
hrať v Prievidzi, ale nepriaznivé pove-
ternostné podmienky spôsobili, že rov-
nako ako v Corgoň lige, aj v I. lige sa
uvažovalo o preložení 1. a prípadne aj
2. jarného kola. (mm)

Dostihová 

sezóna bude

bez klusákov
DOSTIHY
Aj keď do začiatku dostihovej sezóny
ešte zostáva nejaký ten týždeň, priaz-
nivci turfu už dostali jednu smutnú
správu. 
Podľa termínovej listiny bude rok 2009
bez Slovenského klusáckeho derby.
Priaznivci klusákov si tak prídu na
svoje len na troch klusáckych popolud-
niach v Novom Tekove, ktoré sa usku-
točnia v júli a v auguste. (mm)
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Ružinov zostal

pred bránami

play-off
HOKEJ
Hokejisti HK Ružinov nenadviazali
na vlaňajšie úspešné pôsobenie v
play-off I. hokejovej ligy. V ročníku
2008/2009 skončili už v kvalifikácii.
Po skončení základnej časti čakala
Ružinovčanov kvalifikácia proti Prie-
vidzi, z ktorej víťaz postúpil do play-
off. Bratislavskí hokejisti síce vyhrali
úvodné stretnutie po samostatných
nájazdoch, no ďalšie tri už prehrali a
sezóna sa pre nich skončila. (mm)

Harlemáci

znovu vystúpia

na Pasienkoch
BASKETBAL
Pre Bratislavčanov nie je vystúpenie
najväčších svetových basketbalo-
vých zabávačov z tímu Harlem Glo-
betrotters už žiadnou novinkou, ale
vždy sa nájdu ich obdivovatelia,
ktorí zaplnia hľadisko Pasienkov.
Určite sa tak stane aj v pondelok 27.
apríla, keď Harlem Globetrotters
navštívi Bratislavu v rámci turné
Spinning the Globe 2009, v ktorom
okrem hlavného mesta vystúpia aj v
Poprade a v Prievidzi. Vystúpenia
slávnych basketbalistov majú už
svoju tradičnú podobu, v ktorej sa
mieša šou s basketbalom a ktorého
hlavným cieľom je hlavne pobaviť.
Časť večera tvoria exhibičné vystúpe-
nia s cieľom zapojiť do šou aj divá-
kov a časť klasický basketbal. (mm)

Do Senca chcú

ísť slovanisti 

aj Petržalčania
FUTBAL
Finále Slovenského pohára už nie je
veľkým ťahákom. O usporiadanie
finálového duelu 40. ročníka nebol
žiadny záujem a vedenie zväzu preto
rozhodlo, že záverečný zápas bude v
jeho stánku v Senci.
Pre bratislavské kluby, ktoré ešte
stále bojujú o účasť vo finále, to zna-
mená, že v prípade postupu sa môžu
tešiť na takmer domáce prostredie.
Slovanisti sú zatiaľ vo štvrťfinále,
kde narazia na Žilinu a v prípade
postupu ich čakajú Košice. Úvodné
stretnutie pod Dubňom by sa malo
hrať v stredu 4. marca, ale vzhľadom
na zlé poveternostné podmienky je
možné, že ho preložia na neskorší ter-
mín. Pre oboch súperov to však nie je
dobrá správa, pretože sa v priebehu
skrátenej jari stretnú hneď trikrát...
Petržalka už postúpila do semifinále a
v ňom hrá proti Ružomberku. Favori-
tom by mali byť Liptáci, pre majstra
zase hovorí, že v tejto fáze súťaže už
nemá čo stratiť. 
Finále Slovenského pohára je na pro-
grame 1. mája 2009. (mm)

Potešilo len víťazstvo nad Košicami, 

sklamal však debakel vo Zvolene
HOKEJ
Minulý týždeň priniesol fanúšikom
hokejového Slovana Bratislava
menej radosti. Najskôr síce potešilo
víťazstvo 5:4 po samostatných
nájazdoch nad Košicami, no potom
zamrzela prehra 3:4 v Trenčíne a
najmä neuveriteľný debakel 1:7 vo
Zvolene.
Šláger s Košicami síce nenadchol, ale
určite priniesol zaujímavý hokej s
množstvom gólov a šancí na oboch
stranách. Okorenili ho aj dramatické
momenty, keď domáci vyrovnali tesne
pred koncom a o víťazovi rozhodovali
až samostatné nájazdy. Ak mal byť
duel dvoch najlepších tímov Extraligy
pozvánkou na play-off, tak svoj účel
zrejme splnil.
Po stretnutí bol, samozrejme, spokoj-
nejší domáci kormidelník Róbert Pu-

kalovič: „Potvrdilo sa, že Košice mali
o jeden deň voľna navyše. V úvodnej
časti hry bol lepší, rýchlejšie korčuľo-
val, mal viac šancí. Po zmenách v
zostave sa však vývoj zmenil, navyše
sme začali premieňať šance. V závere
ma potešilo, že sme vždy dokázali
vyrovnať a napokon aj zvíťaziť.“
Slovanistom sa darili najmä presilovky,
v ktorých dokázali strieľať dôležité
góly, čo však Róbert Pukalovič nepo-
važoval za nič neobvyklé: „Presilovky
sú súčasťou hokeja. Dnes sa nám však
naozaj darili.“ Do Trenčína pricestoval
majster s niekoľkými mladými hráčmi,
čo však nebol podľa Róberta Pukalovi-
ča hlavným dôvodom prehry: „Hoke-
jisti z juniorky ma príjemne prekvapili.
Ukázali, že s nimi môžeme rátať. O
lepší výsledok sme prišli vlastnou
vinou, pretože sme sa nechali vylučo-

vať a hoci sme bojovali, zápas sme už
nezvrátili.“
O deň neskôr sa Slovan predstavil vo
Zvolene a duel patril k tým najhorším,
aké majster v tejto sezóne odohral:
„Ťažko niečo hodnotiť. Moji zverenci
sklamali vo všetkom, totálne sme
vybuchli. Hráči si v budúcností musia
vstúpiť do svedomia, pretože takto sa
nedá hrať. Súperovi gratulujem, my
máme nad čím rozmýšľať,“ povedal
sklamaný Róbert Pukalovič.
Už tradične sa pred koncom základnej
časti zverejňujú aj ceny vstupeniek na
play-off. Na tohtoročné štvrťfinále
budú stáť od 3 do 6 eur, na miesta k
ľadu 9 eur. Semifinále zvýši ceny od 5
do 10 eur, k ľadu na 15 eur. Ak sa maj-
ster znovu prebojuje do finále, lístky
budú stáť od 6 do 15 eur, k ľadu 25
eur. (mm)

Úvod futbalovej jari sa odkladá, zápas

Slovana s Trnavou preložili na marec

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?Sklady 
na prenájom
Saratovská 3, BA - Dúbravka

Tel: 0915 835 501

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

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

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVA až 30%
do 15. 3. 2009

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom 

priamo od výrobcu
GARÁŽOV É BRÁNY 

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

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

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

Petržalka City - lokalita A, 
ktorej navrhovateľom je 

Petržalka City, a.s., Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 11. 2. 2009 do
3. 3. 2009 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Ma-
gistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
l. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na

www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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02/49 590 336

Pre posilnenie nášho tímu 
hľadáme nových 

spolupracovníkov pre filiálku 
BRATISLAVA-RAČA

na pozície: 
-VEDÚCI SKUPINY TOVARU 

-VEDÚCI ZMENY MÄSO/ 

ÚDENINY 

-SPOUPRACOVNÍK HLAVNEJ 

POKLADNE

-PREDAVAČ/ POKLADNÍK

Životopis zašlite na adresu: 

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

alebo na 
personalneSK@kaufland.sk

Slovenská humanitná rada 
podáva pomocnú ruku utečencom

Mimovládne organizácie môžu aj tento rok prostredníctvom projektov spolufinancovaných z Európske-
ho fondu pre utečencov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb žiadateľom o azyl priamo v zariade-
niach Migračného úradu MV SR. 
Na území západného Slovenska poskytuje komplexné služby v tejto oblasti Slovenská humanitná rada
v rámci schváleného projektu Lepšia kvalita života pre všetkých II. Organizácia podáva pomocnú ruku
týmto ľuďom najmä poskytovaním sociálneho a psychologického poradenstva, výučbou slovenského
jazyka a zabezpečovaním materiálnej a doplnkovej zdravotnej starostlivosti. Projektový tím tvorený
odborníkmi z jednotlivých oblastí napomáha zlepšovať kvalitu života žiadateľom o azyl a následne sa
snaží pomôcť pri uľahčení ich integrácie do spoločnosti.

Bližšie informácie je možné získať na telefónnych číslach 00421/2/555 64 406 
alebo na internetovej stránke www.shr.sk.

„Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov“  

“Solidarita pri riadení migračných tokov”

� týždenný náklad 200 900 kusov

� najčítanejšie noviny v meste

� desaťročná tradícia

•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

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite prebiehajúce 

výhodné akcie
www.auta.szm.sk

1. Pekná cesta 15 , Ba 3
2. Radlinského 27, Ba 1

Tel. 4488 5003 - nonstop

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 
Výstavba prevádzkovej budovy 

HPL LKM (HPL Laboratória 
klinickej mikrobiológie, 
medicínske laboratória), 

ktorej navrhovateľom je 
HPL, spol. s r.o., 841 07 Bratislava

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 23. 2. 2009 do
15. 3. 2009 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.envi-
roportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)
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Dve scény 

festivalu

Livin´Blues 2009
HUDBA
V sobotu 14. marca 2009 sa od 16.30
h v Dome kultúry Lúky na Vigľaš-
skej ulici 1 uskutoční 17. ročník fes-
tivalu bluesových a rhythm’n’blue-
sových skupín a jednotlivcov Li-
vin´Blues - 2009.
Festival sa uskutoční na dvoch scé-
nach. Prvú uvedie inštrumentálny jazz
- bluesový S.R.O. Mojo & Banda Jura
Haruštiaka. Jackpotband predvedie
cover verzie štandardov, Žalman Brot-
hers Band neochvejne ponesú zástavu
južanského boogie - blues a Dr. Schlos-
ser Band predvedie jemu vlastné variá-
cie rhythm & bluesovej klasiky.
Na druhej scéne The Old School Band
predvedie „kusy“ z toho najlepšieho,
čo blues-rock ponúka. Pôvabnú strán-
ku ženského blues zabezpečí Zuzka
Suchánková & Band. Canned Heat
Revival nedajú zabudnúť na legendár-
nych priekopníkov boogie-blues. Slo-
vensko-česká spolupráca Ľuboš Beňa a
Matěj Ptaszek zaručujú blues vo svie-
žej polohe. Po rokoch sa na festivale
opäť objaví Víťazný Traktor s Erichom
„Bobošom“ Procházkom. 
K vrcholom festivalu bude patriť Dirty
Fred with Big Bones, slovensko-
maďarské zoskupenie okolo harmoni-
kára a speváka Big Bones - a pre fajn-
šmekrov bude určite druhým vrcholom
vystúpenie poľského Krzaku. (dš)

Insita v Galérii

Typo&Ars 

vo Vajnoroch
VÝSTAVA
V Galérii Typo&Ars na Roľníckej
349 vo Vajnoroch otvoria 7. marca
2009 o 16.00 h výstavu Insita z Kova-
čice a Padiny. 
Insitní maliari zo slovenských dediniek
vo Vojvodine (Srbsko) sú trvale zapísa-
ní do kultúrneho dedičstva Európy. Ich
olejomaľby sú oveľa známejšie v Eu-
rópe a vo svete ako na Slovensku. Vý-
stava sa snaží priblížiť návštevníkom
tvorbu strednej a mladšej generácie
insitných maliarov z Kovačice. 
Galéria predstavuje tvorbu troch auto-
rov - V. Galasa, Z. Holúbekovej a J.
Ľavroša, ktorí formou pestrej, dúhovej
palety farieb rozprávajú o živote na
slovenskom vidieku v srbskej Vojvodi-
ne. Výstava potrvá do 31. mája. (dš)

Andrej Čertezni

sa predstavuje

v galérii Byzant
VÝSTAVA
V Galérii Byzant v Zichyho paláci na
Ventúrskej ulici 9 otvorili výstavu
akademického sochára Andreja
Čertezniho.
Svetoznámy umelec Andrej Čertezni
svoje diela prezentuje v mnohých
súkromných zbierkach v Európe (Švaj-
čiarsko, Holandsko, Rakúsko), Veľkej
Británii a USA. Výstava v Galérii
Byzant má názov Fúzia snov a pre
verejnosť bude prístupná do 27. marca
2009. 
Andrej Čertezni sa narodil 1. decembra
1960. Je absolventom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave v odbo-
re sochárstvo (1989 - 1995). Autor sa
venuje umeleckému spracovaniu ušľa-
chtilých materiálov, ako je mramor a
kov. V rámci jeho pestrej tvorby fareb-
ne obohacuje svet aj svojimi olejomaľ-
bami. Jeho diela sú už zastúpené v
mnohých súkromných zbierkach po
celom svete. 
Galéria Byzant sídliaca v komplexe
Zichyho paláca je pre verejnosť otvo-
rená v pondelok až piatok od 12.00 h.
do 18.00 h. V galérii je vyhradený prie-
stor pre stálu cyklicky sa meniacu
expozíciu ateliéru Byzant z jedinečné-
ho slovenského materiálu - levického
zlatého onyxu. (dš)

Svet zvierat 

a ľudí vidieť 

v Galérii GUBA
VÝSTAVA
V Galérii Guba na Galvaniho ulici 7
vystavuje do 4. júla 2009 svoju tvor-
bu významný slovenský výtvarný
umelec strednej generácie Marek
Ormandík.
Výstava s názvom Veľké veci prezen-
tuje výber z poslednej maliarovej
tvorby. Prvou témou, ktorej sa Or-
mandík venuje už viac ako desať
rokov, sú ľudské figúry. Jeho umelec-
ký pohľad nie je zameraný na zachy-
tenie telesnej krásy, ale predovšetkým
na zaznamenanie emocionálnych sta-
vov. Ormandíkov svet ľudských fi-
gúr, často reprezentovaných len tvá-
rou, je svojráznou galériou emócií,
typických pre človeka začiatku 21.
storočia.
Druhou témou sú obrazy zvierat. Nie
sú to zvieratá zrodené ľudskou fantá-
ziou, ale obyčajné tvory, ktoré sa
vyskytujú v našom najbližšom okolí.
Pri maľovaní zvierat Ormandíkovi
nejde o verné napodobnenie reality.
Naopak, jeho obrazy pripomínajú
detskú maľbu a táto podobnosť nie je
náhodná, pretože detská maľba nie je
limitovaná špeciálnym umeleckým
školením a ako taká neskrýva radosť
z maľovania. A práve túto radosť
chcú obrazy prezentovať. 
V roku 2008 bola Markovi Ormandí-
kovi za jeho výtvarné dielo udelená
Cena Martina Benku. V Galérii
GUBA je otvorené denne od 8.00 do
19.00 h. (pm)

DIVADLO
Divadelnú hru Komunizmus, s podti-
tulom neskoro-normalizačná tragé-
dia, napísal Viliam Klimáček na
námet Juraja Kukuru. V divadle
Aréna mala premiéru 28. novembra
2008.
Kto neprežil, nevie. Hra Komunizmus je
práve o tých, čo vedia. O ľuďoch, ktorí
boli prenasledovaní, väznení, prinútení
na spoluprácu s Štb a následne vydiera-
ní. O ľuďoch, ktorí svoje šťastie postavi-
li na vratkých základoch, nestabilných
skalách, a keď sa z tejto mozaiky jeden
kamienok vyšuchol, spadol celý dom. 
Michal kedysi podpísal spoluprácu s
Štb, zaviazal sa sledovať dcéru spisova-
teľa a disidenta a podávať informácie o
rodine štátnej polícii. Nevedel, že raz sa
zamiluje. Na takomto štartovacom poli
si založil rodinné šťastie, ktoré bolo po

dlhé roky idylické, občas prerušované
návštevami Štátnej bezpečnosti. Až raz,
presne na oslave manželkiných narode-
nín, niekto náhle zazvonil…
Mladí ľudia už nechcú veriť. Za lacnými
bytmi, bezplatným zdravotníctvom,
sociálnymi istotami a právom na prácu
sa často skrývali rodinné i ľudské tragé-
die, ktoré kopcovito napĺňali ľudský
život zúfalstvom, beznádejou, skepsou a
najmä bezmocnosťou. O týchto ľuďoch
hovorí Klimáčkov text. Graduje udalos-
ti, postupne nakopuje hnoj, aby na záver
vykydol na kopcovitú scénu (Hans Hof-
fer) poslednú lyžicu mazľavej tekutiny,
ktorá zakydá všetky vzťahy takým hnu-
som, že viac sa niet kam pohnúť. 
V réžii Martina Čičváka, ktorý je známy
svojou razantnosťou a vyhraneným
režijným štýlom, sa predstavujú herci
Zdena Studenková, Juraj Kukura, Vladi-

mír Bartoň, Ľubomír Bukový/ Juraj Loj,
Milan Antol. 
Hra Komunizmus nie je len pre tých,
ktorým táto spoločnosť krivdila a dusila
ich svetonázor, nie je len pre tých, ktorí
sa chcú nadýchnuť a pocítiť zadosťuči-
nenie za premárnené roky. Osloví aj
ľudí, ktorým bolo za socializmu „teplo“.
Tých, ktorí si pokojne vystáli rad na
banány, lebo vedeli, že v lete dostanú za
minimálnu cenu dovolenku v Tatrách. 
Pretože táto hra hovorí najmä o tom, že
môžu prejsť aj dlhé roky, ale zrelosť
života sa neustále vracia k svojmu
počiatku. O tom, že dôležitý je prvý
dotyk ruky, lebo keď z neho príde na
svet dieťa, už je neskoro. Mlyny sa krú-
tia a čas sa nedá zastaviť. Z tohto pohľa-
du má Klimáčkova hra Komunizmus
nielen politický, ale aj filozofický a hlbo-
ko všeľudský zmysel. Dáša Šebanová

Hra nielen o spoločenskom zriadení

VÝSTAVA
V Dome umenia na Námestí SNP 12
otvorili zaujímavú výstavu s názvom
Metamorfózy maľby, ktorá prináša
výber z tvorby 35 maliarov - členov
Spolku výtvarníkov Slovenska.
Ide o významné osobnosti slovenskej
maľby vrátane autorov, ktorých tvorba
je dnes už  uzavretá - V. Hložník, M.
Jakabčic, J. Ilavský, V. Žilinčanová. 
Rovnakú pozornosť si zaslúžia aj diela
„galandovcov“ R. Krivoša, M. Laluhu,

V. Kompánka či A. Rudavského. Divá-
kov upútajú i poeticko-imaginatívne
kompozície Ondreja Zimku, žiarivé
farebné kreácie E. Púčeka, O. Bartka, R.
Moška alebo snivé impresie P. Romaňá-
ka. O generáciu mladší autori Ľ. Hološ-
ka, Ľ. Zelina, M. Studený, B. Bača,
Š.Bobota dnes už patria ku „klasikom“
slovenskej maľby a je zaujímavé sledo-
vať ich diela v konfrontácii s dielami
strednej a mladej generácie. 
Výstava Metamorfózy maľby podľa

slov jej kurátorky Márie Horváthovej v
reprezentatívnom katalógu, „prezentuje
maľbu v jej mnohorakých podobách.
Maľbu expresívnu i dynamickú, imagi-
natívnu i konštruktívnu, figuratívnu i
abstraktnú, plnú symbolov a metafor,
ale aj minimalistickú a znakovú, žiarivú
a plnú svetla, ale i monochrómnu s
použitím rozmanitých materiálov a
štruktúr. Maľbu vždy inú, ale stále
maľbu, so zachovaním jej podstaty a
charakteru“. (dš)

Metamorfózy maľby v Dome umenia

V hre si na staré časy zaspomínali Zdena Studenková a Juraj Kukura. FOTO - Oleg Vojtíšek

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

KASKÁDY
r e z i d e n c i a
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MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

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

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

Ponúkame miesto: 
� HLAVNÁ SESTRA ADOS (nutná prax)

� VEDÚCA DOMOVA DÔCHODCOV 
Žiadosti a životopisy posielajte na adresu: 

mail: charitaba@charitaba.sk 
alebo Bratislavská arcidiecézna charita, 

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

BRATISLAVA
Mestský ústav ochrany pamiatok
(MÚOP) nedávno vyzval mestské
časti, aby vypracovali návrhy do zoz-
namu pamätihodností mesta v kate-
góriách hmotných hnuteľných, ne-
hmotných a zaniknutých. 
V priebehu minulého roku boli v
prvom kole, podľa riaditeľa MÚOP Iva
Štassela, spracované iba nehnuteľné
hmotné predmety, čo je prvá z kategó-
rií pamätihodností. Sumár všetkých
kategórii vyplýva podľa neho z požia-
davky komisie kultúry hlavného mesta,
aby sa v mestskom zastupiteľstve
odhlasovali všetky kategórie naraz -
teda celý zoznam pamätihodností. Jed-
notlivé kategórie by mali najskôr

schváliť príslušné miestne zastupiteľ-
stvá a potom príde na rad hlasovanie v
mestskom parlamente.
Kategória hmotných hnuteľných
pamätihodností sa týka predmetov,
ktoré nie sú pevne spojené so zemou,
alebo nie sú pevne zabudované v
objektoch. Do nehmotných spadajú
také, ktoré obsahujú historické udalos-
ti, pamätné dni a roky, historické kata-
strálne názvy, historické názvy ulíc a
námestí, prípadné iné javy, ktoré nema-
jú hmotnú povahu. Zaniknuté sú hnu-
teľné alebo nehnuteľné pamätihodnos-
ti, ktoré mali pre obec historický
význam, ale medzičasom zanikli. 
Návrh na vyhlásenie prvej kategórie sa
dostal minulý rok na rokovanie mest-

ského zastupiteľstva. Najväčším odpor-
com prijatia zoznamu pamätihodností
mesta bol starosta Starého Mesta Andrej
Petrek (Občiansky klub). Okrem iného
uviedol, že pamätihodnosti zo zákona
nepožívajú žiadnu ochranu. Ak by sa
podľa neho odsúhlasil takýto zoznam,
mestské časti nebudú v budúcností
schopné zabrániť ich búraniu. Mestské
časti Nové Mesto i Ružinov už zoznam
pamätihodností majú.
Podľa riaditeľa MÚOP Iva Štassela ide
aj o morálny apel na investorov, sta-
vebníkov a majiteľov nehnuteľností,
aby si uvedomili, že tu existujú určité
hodnoty, ktoré si mesto váži. Niečo iné
je však morálny apel a iné právny pod-
klad. (rob)

Zoznam čaká aj návrhy mestských častí

Navrhovateľ AVMAR, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer 

Polyfunkčný areál 
AVMAR Bratislava - Petržalka

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 10. 2.
2009 do 2. 3. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v Brati-
slave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 2. 3.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2623/1-2, 2622, 2624-2626, 2634-2636 v lokalite na
Bzovíckej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný
obvod Bratislava V.
Areál je vymedzený z južnej strany Žehrianskou ulicou, z
východnej a severnej strany Bzovíckou ulicou a zo západnej
strany medziblokovým parčíkom.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
komplexu AVMAR na mieste existujúceho areálu občianskej
vybavenosti, ktorý má slúžiť na účely prechodného ubytova-
nia (krátke a strednodobé ubytovanie), s doplňujúcimi služ-
bami, podzemnými garážami a na účely bývania. Celý
areál má byť umiestnený na dvojpodlažnej podzemnej stav-
be garáži (220 garážových stojísk). Apartmánový dom
(Objekt A) bude mať 15 nadzemných podlaží (108 apart-
mánov) a bude slúžiť na prechodné ubytovanie s doplňujú-
cimi službami ako sú reštaurácia, kaviareň, fitness centrum
s bazénom pre návštevníkov apartmánového domu, prísluš-
né kancelárske priestory. Bytový dom (Objekt B) má mať 5
nadzemných podlaží (22 bytov), kde na prízemí sa má
nachádzať prevádzka čistiarne, kaderníctva a ďalšie predaj-
ne. Bytový dom (Objekt C) - má mať 5 nadzemných pod-
laží (22 bytov), na prízemí sa má nachádzať prevádzka
potravín, rôzne predajne, obchod s počítačmi a prevádzka
módneho salónu. Medzi objektom A a B bude v prízemnej
časti vytvorená pasáž nadväzujúca na jednu z peších komu-
nikačných osí areálu. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2011

Navrhovateľ GRAND HOUSE, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer 

GRAND HOUSE, 
Záhradnícka ulica, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 2.
2009 do 4. 3. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť

EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hod-
notenia a posudzovania vplyvov na životné prostre-
die, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do
4. 3. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
10800/11,18,-19,22-25, 37-39,41,50,65 v lokalite na
Záhradníckej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II.
Objekt je situovaný v južnej časti obytného súboru „Starý
Ružinov“, ohraničený ulicami Záhradnícka, Líščie Nivy, Pal-
kovičová a novo navrhnutým polyfunkčným objektom.
Účelom navrhovaného zámeru je prestavba a dostavba exi-
stujúceho objektu Slovenskej sporiteľne a jeho následná pre-
vádzka. Navrhuje sa vybudovanie a prevádzka hotelovo-
ubytovacieho komplexu s doplnkovými službami - admini-
stratívou, obchodnou vybavenosťou a službami s príslušnou
parkovacou kapacitou. Novo navrhovaná funkčná náplň je
rozdelená do dvoch dispozičných celkov, ktoré majú tvoriť
prevažnú časť náplne novej štruktúry zástavby. Ide o hotel s
kapacitou 150 izieb s príslušnou vybavenosťou zaraďujúcou
hotel do kategórie Hotel**** a administratívnu časť. Oba
objekty majú mať 9 nadzemných podlaží. Dopravne je
objekt napojený na Palkovičovú ulicu z ktorej sú prístupné
všetky vjazdy pre zásobovanie, parkovisko a parking garáže
(365 garážových stojísk v podzemných garážach).
Predpokladaný termín začatia činnosti: 5/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 4/2011

Navrhovateľ 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava 

predložil zámer 
Rekonštrukcia a intenzifikácia 

čistiarne odpadových vôd 
Devínska Nová Ves

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 2.
2009 do 3. 3. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť

EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v Brati-
slave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 3. 3.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2310/3-21, 2310/22-23, 2312/1-13 a 2312/25-26 v
lokalite jestvujúcej ČOV, k. ú. a MČ Bratislava - Devínska
Nová Ves, územný obvod Bratislava IV.
Rekonštrukcia a výstavba objektov bude prebiehať v rámci
oplotenia jestvujúcej COV a na ploche vyčlenenej ako
rezerva pre rozšírenie ČOV. Výstavba nových objektov si
vyžiada záber nových plôch. 
Účelom navrhovaného zámeru je navrhnúť rekonštrukciu a
intenzifikáciu existujúcej ČOV Devínska Nová Ves tak, aby
umožnila rozvoj územia za podmienky splnenia platnej legi-
slatívy v oblasti čistenia odpadových vôd. ČOV má v súčas-
nosti kapacitu 26 150 ekvivalentných obyvateľov (EO).
Navrhovaná rekonštrukcia počíta so zvýšením kapacity na
76 477 EO. Rekonštruované budú nasledujúce objekty:
vstupná čerpacia stanica, mechanické predčistenie, lapáky
piesku a tukov, monoblok, ducháreň, trafostanica a rozvod-
ňa, kalové a plynové hospodárstvo a prevádzková budova.
Rozšírenie si vyžiada nové objekty: nádrž žumpových vôd,
nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže s rozdeľovacím
objektom, terciálne dočisťovanie, merný objekt na odtoku z
ČOV, povodňová čerpacia stanica, kalová čerpacia stani-
ca, čerpacia stanica kalovej vody, vyhnívacia nádrž, plyno-
jem, objekt zahustenia a odvodnenia kalu, prepojovacie
potrubia, cesty a spevnené plochy, vonkajšie kabelové roz-
vody, oplotenie, terénne a sadové úpravy. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 8/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 12/2010

Navrhovateľ Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

predložil zámer 
Rekonštrukcia 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 
Bratislava - podzemné garáže

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 13. 2.
2009 do 5. 3. 2009na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v Brati-
slave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 5. 3.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15140/38, 15141/1,2,4,5, 15142/1-2, 11279/4 v loka-
lite na Trnavskej ceste, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto,
územný obvod Bratislava III.
Lokalita je vymedzená ulicami Trnavská cesta, ulica Odbo-
járov, zo severu areálom Letného kúpaliska Tehelné pole a
z východu plochou s existujúcou transformovňou.
Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia existujúce-
ho Zimného štadióna Ondreja Nepelu a tým vytvorenie
športového priestoru, ktorý bude spĺňať kritéria moderného
športového zariadenia. Predmetom navrhovanej činnosti je
rekonštrukcia existujúceho krytého Zimného štadióna
Ondreja Nepelu, demontáž existujúcej tréningovej haly, na
jej mieste výstavba tréningovej haly s dvoma hracími plocha-
mi a vybudovanie podzemnej garáže pod tréningovou
halou s kapacitou 296 stojísk. Objekt zimného štadióna
bude pozostávať z 5 nadzemných podlaží (NP) a 2 podzem-
ných podlaží (PP). Objekt tréningovej haly má byť jednopod-
lažný s dvomi podzemnými podlažiami, ktoré budú využíva-
né ako garáže. Dopravne je územie prístupné Trnavskou
cestou, hlavný vstup do podzemných garáži sa navrhuje z
prepojovacej komunikácie, ktorá vznikne odbočením z
Trnavskej cesty. Hlavný vstup návštevníkov je umiestnený od
ulice Odbojárov.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 4/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 9/2010

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Utorok 3. 3. 2009

Pondelok 2. 3. 2009

1. 3. 2009

Sobota 28. 2. 2009

Piatok 27. 2. 2009

26. 2. 2009SOBOTA 28. februára
� 14.30 - Objavenie Ameriky, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Pútnická sv. omša, celebrant Vdp.
Pavol Zemko, farár v Majcichove pri Trnave,
Kostol Svätého kríža, Podunajské Biskupice 
�19.00 - Vražda sekerou v sv. Peterburgu,
podľa románu F. M. Dostojevského Zločin a
trest, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 18.30 - J. Stein, J. Bock, S. Harnick:
Fidlikant na streche, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie 

NEDEĽA 1. marca
� 10.00 a 14.30 - Objavenie Ameriky,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 15.00 - N. Erdman: Mrázik,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

�10.30 - Ako šiel somárik na vandrovku,
rozprávky v Gullfosse, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5 
�10.30 - Nedeľné matiné, J. Podhoranský,
violončelo so svojimi žiakmi, poslucháčmi
akadémií v Bratislave a B. Bystrici, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
�15.00 - 20.00 - Nedeľný čaj o tretej, do
tanca hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - O lenivom Kubovi, detská diva-
delná scéna, účinkuje: Stražanovo bábkové
divadlo, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
�18.00 - One dance show 2009, účinkuje
Tanečné štúdio ONE, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Kumšt, komédia o živote a
schopnosti vedieť prežiť, účinkujú: J. Hru-
šínský, J. Kačer, J. Tříska, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5

PONDELOK 2. marca
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, smutno-smiešny
príbeh zo súčasnosti, Divadlo a.ha, Školská 14
�10.00 a 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv
Husák, väzeň prezidentov, prezident väz-
ňov, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - S. Štepka: Niekto to rád sloven-
ské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 

UTOROK 3. marca
�9.00 - Objavenie Ameriky, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

�10.00 - Kreslíme pre babičky, mamič-
ky, tetušky... (MDŽ), podujatie pre deti,
DK Lúky, Vigľašská 1
�18.30 - J. Stein, J. Bock, S. Harnick: Fi-
dlikant na streche, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie 
�19.00 - S. Štepka: Niekto to rád sloven-
ské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.00 - Hafirovica, výuka ľudového tanca
od 0 do 99 rokov, tance z Parchovian vyuču-
je Vlado Michalko, hrá ĽH Maroša Mikuša,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Jean Genet: Slúžky, ...zrkadlový
horor..., Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Hudba a obrazy, rozprávanie o
obrazoch a komorný koncert z cyklu SF a
SNG, Malá sála Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2
� 20.00 - Druhé kolo, nedivadelné predsta-
venie sa štyroch žien divákovi, účinkujú: Z.
Šimová, J. Šturdíková, D. Strauszová, L. Čar-
necká, Divadlo Non.Garde, Prepoštská 4

STREDA 4. marca
�10.00 - Čarbaničky, tvorivé dopoludnie
pre mamičky s deťmi, karnevalové masky,
Klub 22, Jiráskova 3
�14.00 - Poskladaný svet, výroba puzzlí,
výtvarné dielne, CDLaV, Gaštanová 19
�15.00 - Jarné motívy na skle, výtvarno-
tvorivá dielňa, M-klub, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Anhouil: Orchester, Malá
scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
�19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Divadlo
Astroka, div. klub Trezor, Námestie SNP33
�19.00 - Focus Francúzsko: MangerLes
Mots / Hltať slová, Focus je zaostrený po-
hľad na vybranú krajinu prostredníctvom
prezentácie súčasnej divadelnej tvorby, ten-
dencií, textov, autorov a inovatívnych postu-
pov, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Carmen, podľa Bizeta, tanečné
divadlo, Divadlo Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - S. Štepka: Niekto to rád sloven-
ské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 

ŠTVRTOK 5. marca
� 9.00 - Malá morská víla, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 13.00 - Oliver Twist, anglické
divadlo, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�10.00 -J. Mokoš: Hasprčko a Mrcúlik,
oplatí sa kocúrom Hasprčkovi a Mrcúli-
kovi schudnúť kvôli myške? klauniáda
pre deti od 6 rokov, Divadlo Ludus, Malá
sála PKO
�16.00 - Klub Patchwork, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
�18.00 - Hudobno-tanečný mix, účinku-
jú: žiaci ZUŠ Mierová a hostia, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3

� 18.30 - Etnofilm v múzeu, Smäd ka-
menného mora (79 min., Čierna Hora), vstup-
né dobrovoľné, Múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku, Istrijská ul. 68 
�19.00 - Carmen, podľa Bizeta, tanečné
divadlo, Divadlo Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - Slavomír Mrožek: Polícia, Di-
vadlo Ívery, Školská 14
�19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - S. Štepka: Niekto to rád sloven-
ské, Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.30 - Cestovateľský klub, Biele leto na
Denali (Aljaška), premietanie filmu autorov:
V. Dudláka, S. Manca, ktorý získal 1. miesto
na festivale Camera Slovakia 2009, DK Lú-
ky, Vigľašská 1

PIATOK 6. marca
� 9.00 a 12.00 - Oliver Twist, anglické
divadlo, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - O divnej čiapke, rozprávka s
pesničkami o piatich kamarátoch-klau-
noch, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
� 10.00 - V krajine zázračno, kreatívne
podujatie pre deti MŠ, M-klub, Rovnianko-
va 3
� 19.00 - S. Štepka:Veľké ilúzie, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5

�20.00 - Music club - hard rock, Dorian
Gray, Millhouse, DK Lúky, Vigľašská 1

VÝSTAVY
�T Studio Terraqua, výstava talianskych
architektov, ktorí sa úspešne zúčastnili sú-
ťaže na bratislavské podhradie, K Gallery,
Ventúrska 8, potrvá do 4. marca
�Karpatskí Nemci, piata z cyklu výstav o
menšinách žijúcich na Slovensku, Bibiana,
Panská 41, potrvá do 15. apríla
�Metamorfózy maľby, výber z tvorby
35 maliarov - členov Spolku výtvarníkov
Slovenska, NOS Dom umenia, Námestie
SNP 12 
�Maroš Rovňák: Hydrophobia, Patrik
Ševčík: P.S.,Galéria Medium, Hviezdosla-
vovo námestie 18, potrvá do 15. marca
�Repríza Amfo 2008, výstava diel z celo-
štátnej postupovej súťaže amatérskej foto-
grafie
� AMFO 2008, z medzinárodnej súťaže
29. bienále čiernobielej fotografie FIAP

2008, NOS, Dom umenia, Námestie SNP
12, potrvá do 6. marca
� Tomáš Krčméry: Čiernobiela pieseň,
predajná výstava grafiky, CDLaV, Školská
14, potrvá do 17. marca
� Textilná tvorba českého Dámskeho
Klubu Bernina, od 23. februára, Patchwork-
party, Business Center 1, Plynárenská 1, po-
trvá do do 23. marca
� Acrylic paintings 2008, T - Gallery,
Panská 24, potrvá do 6. marca
�Marián Komáček: Cesty filozofa (Všet-
ko možné do päťdesiatky), Pállfyho palác,
Zámocká ulica, potrvá do 1. marca
�Ján Zelinka, Zichyho palác, Ventúrska 9,
potrvá do konca februára
� Daniel Georges a Rumiko Tsuda:
Vour documents please - Vaše doklady
prosím... putovná výstava v spolupráci s
Museum of Arts a Crafts-Itami (Japonsko)
a Alma on Dobbin, vernisáž 12. 2. o 18.00
h.Galéria Z, Ventúrska 9, potrvá do 8.
marca
� Bábkové divadlo očami detí, vestibul
Bratislavského bábkového divadla, Dunaj-
ská 36, potrvá do 1. marca
�Michal Fric: Karikulum Varte, Galéria
Space, Františkánske námestie 7, potrvá do
28. februára
�Nemecko v zrkadle slovenských kniž-
níc, reprezentačná výstava o nemeckom
odkaze tradícií vo fondoch slovenských
knižníc, Výstavná sála UK, Michalská 1,
potrvá do 27. februára
� Petra Štefanková: Výstava Pink
Freud Anyone?, výstava dvoj a trojroz-
merných obrazov bratislavčanky žijúcej v
Londýne, foyer SND, Pribinova ul., potrvá
do 30. júna
�Plošné miery, Klub umelcov, Dostojev-
ského rad 2 
� Svetozár Ilavský, Galéria moderného
umenia - Danubiana, Čunovo, potrvá do 8.
marca 2009
�Marek Ormandík: Veľké veci 2, Galé-
ria GUBA7A, 7B, Galvaniho 7, potrvá do
4. júla
� Western balkans (re)discovered,
Objekty svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO v Albánsku, Bosne a Hercegovi-
ne, Chorvátsku, Macedónsku, Čiernej Ho-
re, Srbsku a Kosove, barokové nádvorie
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11, potrvá
do 28. februára
� Svet očami detí III, cyklus výstav vý-
tvarných prác v spolupráci so ZŠ Dubová,
CDLaV Gaštanová 19, potrvá do 28. fe-
bruára

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

vyjdú opäť o týždeň
5. marca 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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