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Bratislava bude
opäť na veľtrhu
nehnuteľností
v Cannes

Mesto chce
opraviť cesty,
dohromady za
7 miliónov eur

BRATISLAVA
Mesto Bratislava sa na budúci týždeň zúčastní na medzinárodnom
veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí v juhofrancúzskom
meste Cannes. Prezentácia Bratislavy má byť porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi.
Ako Bratislavské noviny informoval
vedúci magistrátneho oddelenia marketingu a cestovného ruchu Milan
Vajda, mesto chce v Cannes prezentovať priority v investičnej oblasti samosprávy. Hlavnou zostáva oblasť dopravy a v rámci nej modernizácia MHD,
predĺženie električkovej dopravy cez
Starý most a rekonštrukcia dôležitých
cestných ťahov.
Ďalej bude mesto prezentovať projekt
prestavby Zimného štadióna Ondreja
Nepelu, zámer obnovy polyfunkčného
športového centra na Tehelnom poli či
dobudovanie mestského rekreačného
areálu Zlaté Piesky. Samospráva chce
predstaviť aj projekt vybudovania
mestského parku Draždiak.
Veľtrh nehnuteľností a investičných
príležitostí v Cannes potrvá od 10. do
13. marca 2009.
(brn)

BRATISLAVA
Hlavné mesto sa chystá v tomto roku
výrazne investovať do opravy komunikácií. Vyjsť by to malo na takmer 7 miliónov eur.
Generálny investor Bratislavy plánuje
opraviť sedem cestných ťahov. Týka sa
to Pražskej ulice v úseku od Šancovej
po Stromovú, Stromovej ulice na Kramároch v úseku od Pražskej po Vlársku ulicu. Limbovú ulicu budú robiť od
Vlárskej po Lamačskú a Šancovú ulicu
od Pražskej po Trnavské mýto. Na programe je aj Mýtna ulica od Račianskeho mýta po Štefanovičovu ulicu a
obnovený bude aj úsek Ružinovskej
ulice od Bajkalskej po Astronomickú.
V centre mesta opravia Mickiewiczovu
od Obchodnej ulice po Špitálsku.
Obnova povrchu ciest bude vo frézovaní živičných krytov v hrúbke 12 centimetrov a v položení novej vrstvy asfaltu. Niektoré jazdné pruhy na Pražskej a
Šancovej ulici budú mať betónový
povrch. Urobí sa aj výšková úprava
vývodov inžinierskych sietí a uličných
vpustí a obnoví sa dopravné značenie.
Generálny investor odhaduje náklady
na tieto opravy na 6 976 000 eur.
Magistrát má na bežnú údržbu komunikácií, opravu miestnych komunikácií, prieťahov štátnych ciest, chodníkov a zastávok MHD vyčlenených celkovo 2 646 450 eur. Opravy budú na
Palisádach, Ivánskej ceste, Pionierskej
ulici, Budatínskej, Furdekovej atď.
Spolu opraví 25 520 štvorcových
metrov miestnych komunikácií. Náklady na tieto opravy budú 1 178 160 eur.
Oddelenie cestného hospodárstva magistrátu opraví niektoré úseky prieťahov štátnych ciest. Lokálne opravy sa
budú týkať Brnianskej ulice, Rožňavskej ulice, Ulice Svornosti, niektorých
úsekov Lamačskej a Balkánskej cesty.
Doteraz to bude 12 375 štvorcových
metrov komunikácií a náklady na tieto
opravy budú 585 630 eur.
Betónovou zmesou opraví mesto aj 16
zastávok MHD. Budú to napríklad
zastávky na Kollárovom námestí, na
Karadžičovej ulici - pri Malom trhu, na
Gagarinovej ulici pred Bajkalskou ulicou, na Bajkalskej - zastávka Nová
doba v smere na Trnavskú, na Hodonínskej ulici - zastávka Vrančovičova,
na Jiráskovej ulici - zastávka Švabinského. Náklady budú 302 815 eur.
Opravovať sa budú aj chodníky na
Palisádach, na Prievozskej ulici, na
Kubačovej ulici, Žitnej a Račianskej
ulici, na Šintavskej a Jiráskovej ulici,
čo vyjde na 83 254 eur. Mesto predpokladá, že v tomto roku opraví asi 7500
výtlkov. V polovici februáru bolo 485
výtlkov už opravených.
(rob, brn)

Skúmajú, či už
môžu búrať
amfiteáter
STARÉ MESTO
Areál bývalého amfiteátra na Búdkovej ceste sa postupne mení na hromadu kamenia. Bratislavské noviny
už pred dvomi týždňami (BN 6/2009)
informovali, že ťažké mechanizmy
začali s demoláciou celého objektu.
Hoci búracie povolenie ešte nie je právoplatné, momentálne sa likvidujú
priestory hľadiska, rozbitá je príjazdová cesta od Horského parku, prístupové schodiská, čiastočne je dole aj jedna
bočná stena. Podľa spoločnosti Apollo
Arena síce pokračujú len čistiace práce
a odstraňuje sa poškodená strešná konštrukcia, no realitou je, že areál amfiteátra sa mení na nepoznanie.
Staré Mesto teraz rieši búracie povolenie, ktoré vlani vydal, ale voči ktorému
sa odvolal jeden z bývalých majiteľov,
firma Debut. Staré Mesto vydalo povolenie po aprílovom požiari, pričom v
tom čase nechýbali vtedy ani podozrenia, že požiar bol založený úmyselne,
aby sa urýchlila demolácia areálu!
Pracovníci Krajského stavebného
úradu sa mali tento týždeň priamo na
mieste presvedčiť, či je búranie legálne
a súčasne sa stále rieši aj povolenie na
búranie celého areálu.
(mm)

Pred Prezidentským palácom pribúdajú stĺpiky, čoskoro budú na celom Hodžovom námestí.

FOTO - Oto Limpus

Z Hodžovho námestia už miznú autá
STARÉ MESTO
Hodžovo námestie sa postupne mení
na to, na čo bolo určené a zbavuje sa
áut, ktoré na jeho ploche zvykli stáť
a parkovať. Vodiči si totiž plochu
pred Prezidentským palácom často
plietli s parkoviskom.
Nelegálne parkovanie na Hodžovom
námestí sa teda postupne končí, bratislavský magistrát začal s osádzaním
historizujúcich liatinových stĺpikov,
ktorých bolo na námestí tento pondelok už 56. Osadené zatiaľ nie sú v okolí
zastávok MHD. Situáciu využívajú
niektorí najmä mimobratislavskí vodiči, ktorý tu stále arogantne parkujú
svoje autá. Výnimkou nie sú ani
zamestnanci a návštevníci Prezidentského paláca. Ľudia z ochranky hlavy
štátu pri vchode na Banskobystrickej
ulici dokonca niektorým vodičom

ochotne ukazajú, kde je najlepšie na
námestí zaparkovať.
Na problém neregulovaného parkovania áut na Hodžovom námestí upozorňovali Bratislavské noviny niekoľko
rokov. Samospráva hlavného mesta a
mestská polícia však problém neriešili.
Vlani sa však situácia stala neúnosná autá na námestí parkovali aj vo dvoch
radoch a vrcholom bolo, keď tu firma
dovážajúca autá zaparkovala limuzíny
oblepené reklamou s ponukou na ich
predaj.
Samosprávy mesta Bratislava a mestskej časti Staré Mesto chceli vlani problém riešiť rozšírením zóny s dopravným obmedzením o Námestie 1. mája,
Banskobystrickú ulicu a Hodžovo
námestie. Na komunikáciách v zóne je
totiž možné parkovať iba tam, kde je to
vyznačené, inde je parkovanie zakáza-

né. Malo sa tak stať od 1. decembra
2008, napokon však nedošlo k dohode
medzi BPS Park, a.s., a Mestským parkovacím systémom, s.r.o., a to aj napriek tomu, že bolo v novej časti zóny
namaľované vodorovné a osadené
zvislé dopravné značenie.
Bratislavské noviny začiatkom decembra 2008 prišli s myšlienkou, nech
tu samospráva osadí pevné zábrany v
podobe liatinových stĺpikov s ozdobnými reťazami, ako je to napríklad
okolo budúceho parku na Streleckej
ulici, alebo jednoducho nechá po obvode námestia vysadiť živý plot (BN
42/2008). Vedenie hlavného mesta si
myšlienku stĺpikov s reťazami osvojilo
a do polovice marca 2009 by teda
Hodžovo námestie mali chrániť čierne
liatinové stĺpiky historizujúceho charakteru.
(rob, ado)

Všetky stĺpiky osadia do 15. marca
O osádzaní liatinových stĺpikoch na
Hodžovom námestí, ktoré majú
zabrániť ďalšiemu živelnému parkovaniu áut v okolí Prezidentského
paláca, sme sa pozhovárali s vedúcim oddelenia cestného hospodárstva bratislavského magistrátu Mariánom BLAHOM.
- Osádzanie stĺpikov sa začalo v polovici februára tohto roku a celkovo ich
bude 130 kusov. Dokončenie predpokladáme do 15. marca.
O aký druh stĺpikov ide?
- Nie sú klasické, aké sa dávajú niekde
na chodníkoch. Ide o hrubšie liatinové
stĺpiky prepojené visiacimi reťazami,
ktorých celková dĺžka bude až 300
metrov. Na výrobu a osadenie stĺpikov

sme robili výberové konanie a z troch
spoločností sme vybrali tú, ktorá nám
urobila najlacnejšiu ponuku. Celkové
náklady na stĺpiky by mali byť približne 83 tisíc eur a záruka na materiál i
prácu dva roky.
Nezastavili sa v uplynulých dňoch
práce?
- Stĺpiky sú vyrábané priebežne a práce
pokračujú. Všetky by mali byť osadené
do polovice marca.
Zostane na námestí nejaký vchod?
- Stĺpiky budú rozmiestnené tak, aby sa
tam nedostalo žiadne auto. Vjazd bude
povolený len na určených miestach a

iba pre autá jazdiace pre prezidenta,
políciu a magistrát.
Nevyužijú tento vchod vodiči na
vjazd a zaparkovanie?
- Novinkou bude, že vjazd na námestie
obmedzí značka. Ak vojdú, porušia
zákaz vjazdu. Potom bude už len na
polícii, aby vodičov sankcionovala a
riešila ich podľa predpisov. V rámci
projektu organizácie dopravy bude
možný vjazd len pre vybrané vozidlá.
Ako bude vyzerať Hodžovo námestie po osadení stĺpikov?
- Hneď potom sa začne pracovať na
revitalizácii zelene a rekonštrukcii a
osadení nového mobiliáru v podobe
lavičiek a ostatných doplnkov.
Zhováral sa Robert Lattacher
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Petícia pomohla
zastaviť výstavbu
na Tranovského
DÚBRAVKA
Na rozdiel od mnohých iných petícii,
tá proti výstavbe bytového domu na
Tranovského ulici v bratislavskej
Dúbravke bola úspešná.
Obyvatelia z okolia Tranovského a
Cabanovej ulice v Dúbravke so znepokojením sledovali záujem investora o
odkúpenie mestského pozemku a snahu
o zástavbu medzi panelákmi, ktorá by
podľa nich znehodnotila kvalitu bývania v jestvujúcom obytnom prostredí.
Petíciu, ktorú podpísalo 1712 občanov,
odovzdali zástupcovia petičného výboru mestskej samospráve i miestnej
samospráve v Dúbravke. Podporila ju
väčšina obyvateľov bytových domov v
širšom okolí dotknutého pozemku na
uliciach Tranovského a Cabanova. Z
celkového počtu podporovateľov petície má až 808 z nich trvalé bydlisko na
týchto dvoch uliciach. Niektorí, ktorí
petíciu takisto podporili, bývajú na
týchto uliciach v podnájme. Medzi signatármi sú aj štrnásti poslanci miestneho
alebo mestského zastupiteľstva.
Petičný výbor so zadosťučinením prijal
záväzné stanovisko hlavného mesta,
ktoré s výstavbou nesúhlasí, pretože odporuje územnému plánu. Petičný výbor
sa obrátil na primátora Andreja Ďurkovského (KDH) a starostu Dúbravky Jána
Sandtnera (nezávislý) s výzvou, aby do
budúcnosti zabránili opakovaniu podobných pokusov investorov. Starostu
Dúbravky vyzvali, aby inicioval vypracovanie územného plánu zóny, ktorý by
v súlade s novým územným plánom
Bratislavy ochránil životné prostredie a
posledné zvyšky vnútornej sídliskovej
zelene v oblasti ulíc Tranovského a Cabanova.
Podľa petičného výboru ide o jedno z
mála miest v husto obývanej lokalite,
umožňujúce svojou rozlohou a polohou
aktívny oddych občanov, najmä detí.
Jedna zo signatárok petície Sylvia Rýchla vtedy napísala: „Dajme našim
voleným zástupcom, primátorovi, starostovi Dúbravky, mestským a miestnym poslancom najavo svoj názor na
necitlivé a arogantné zahusťovanie Bratislavy. Náš nesúhlas s odpredajom
posledných zelených štrbiniek v betónovej džungli do nenásytných developerských papŕč.“
(rob)

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

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

2

Povodne by Devínu už nemali hroziť,
stavajú tu protipovodňový múrik
DEVÍN/KARLOVA VES
Výstavba protipovodňových múrov
a hradení pokračuje v súčasnosti aj v
mestskej časti Devín. V marci by sa
mala začať aj pri karloveskej lodenici v Karloveskom ramene.
Podľa informácií námestníka odštepného závodu Bratislava, Slovenského
vodohospodárskeho podniku Petra
Minárika, v Devíne pribudne múrik zo
strany Slovanského nábrežia a parkoviska pod Devínskym bralom smerom
až po cintorín. „Pôjde o kombináciu
betónového múrika, hrádzky a mobilného hradenia,“ uviedol.
Ide podľa neho o pomerne zložitú
kombináciu prvkov, tá zabráni vytvoriť
vysokú bariéru, cez ktorú by nebolo
vidno na Dunaj. Mobilné hradenie nie
je vraj potrebné tam, kde múrik nemusí byť vysoký - ide o lokalitu okolo
Sedláčkovho ostrova po Kremeľskú

ulicu. Ďalej už bude zemná hrádza a na
nej mobilné hradenie, ktoré sa v prípade potreby osadí a jeho výška dosiahne
140 cm.
Celkovo podľa P. Minárika pribudne
do 600 metrov ochranných prvkov
proti povodniam. Vznikne aj nová časť
cyklistického chodníka na konci Devína v smere do Bratislavy, ktorý sa stane
súčasťou protipovodňového múrika.
Cyklistický chodník bude upevnený zo
strany ramena Dunaja, pretože šírka
komunikácie jeho zriadenie neumožňuje. „Je to tristometrový zložitý úsek,
ktorý bude na konzolách,“ informoval
námestník.
Práce na prvej časti výstavby protipovodňových múrov v Devíne by sa podľa
P. Minárika mohli skončiť do konca
marca tak, aby sa uvoľnilo dopravné
obmedzenie, ktoré je v súčasnosti na
vstupe do Devína. Ďalšia časť by mohla

byť kompletne hotová do konca augusta. „Územie, ktoré bolo doteraz pri
záplavách v Devíne pod vodou, bude
ochránené, vrátane celého cintorína,
ktorý by sa už vôbec nemal dostať pod
vodu,“ povedal P. Minárik.
Protipovodňový múr v Karlovej Vsi
budú stavať približne od marca tohto
roka v okolí Botanickej záhrady a lodeníc. Ochrana sa okrem lodeníc bude
týkať aj prístupov do nich, internátov
Družba a pripravovanej promenády.
Počas výstavby múrov obmedzia len
prístupy vodákov do lodeníc. P. Minárik predpokladá, že práce v Karlovej
Vsi by sa mali skončiť v októbri 2009.
Dodal, že do tejto mestskej časti by sa
mala presunúť technika z petržalskej
Viedenskej cesty, kde práce na protipovodňových opatreniach momentálne
finišujú.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

Parkovisko v zeleni Vertical Park-ing
by mohlo vyrásť na Gorkého ulici
STARÉ MESTO
daná hodnota spočíva vo výhľade na návrhu v rámci projektu Mestské zásaV rámci projektu Mestské zásahy, z panorámu strešnej krajiny Starého hy.
(brn, rob)
ktorého uverejňujeme vybrané Mesta,“ uvádza autor ojedinelého VIZUALIZÁCIA - Tomáš Amtmann.
návrhy, prichádza v tomto čísle s originálnym a pre Bratislavu s veľmi
nezvyčajným riešením parkovania v
centre účastník projektu Tomáš
Amtmann.
Autor rieši prieluku na Gorkého ulici
v centre mesta. Návrh mestského parkovacieho domu sa snaží prísť s riešením na miesto, ktoré má, pokiaľ ide
o funkciu parkovania v centre mesta,
dlhoročnú tradíciu.
„Riešenie si kladie za úlohu posilniť
stále poddimenzované parkovacie
kapacity v centre. Na mieste sú otestované viaceré alternatívy možného
využitia parcely, ktoré sú postupne
zapracované do návrhu,“ píše autor
návrhu. Podľa neho k pôvodnej funkcii parkovania sú pridané nové, ktorých atraktivita je podporená samotným objektom parkovacieho domu. Z
fasády sa stáva vertikálna záhrada park.
„Prírodný element tvorí masku industriálnemu vnútru a zakrýva tak jeho
prípadný negatívny vizuálny dojem. Na
samom vrchu objektu sa nachádza reštaurácia a kaviareň s terasou, ktorej pri-

Kĺbové autobusy
zostávajú pre
DPB prioritou
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., sa
napriek zrušeniu verejnej súťaže na
veľkokapacitné kĺbové autobusy
nevzdá snahy o ich obstaranie.
Súťaž nedávno zrušil Úrad pre
verejné obstarávanie.
Podľa hovorcu dopravného podniku
Petra Kaveckého mestský dopravca
chce pokračovať v spôsobe obstarávania veľkokapacitných kĺbových autobusov. „Naši právnici momentálne
analyzujú rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Len čo budeme mať
jasné stanovisko, ako pokračovať, zverejníme bližšie vyjadrenie,“ uviedol P.
Kavecký. Potvrdil, že jednou z možností je obrátenie sa na súd, alebo vypísanie novej verejnej súťaže.
Úrad pre verejné obstarávanie dostal
15. januára 2009 námietku týkajúcu sa
medzinárodnej súťaže na dodávku 240
kĺbových autobusov pre Dopravný
podnik Bratislava, a.s., v hodnote asi
86,3 milióna eur. Námietku proti vylúčeniu zo súťaže podala spoločnosť
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Úrad vo februári súťaž zrušil pre niekoľko chýb, ktoré mal dopravca pri
príprave a stanovovaní podmienok
urobiť. Konštatoval, že „postupom
kontrolovaného bol porušený zákon o
verejnom obstarávaní a porušenie
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania.“
Hlavné mesto sa tak bude musieť zrejme ešte dlhší čas obísť bez takých
potrebných a nevyhnutných veľkokapacitných autobusov pre mestskú hromadnú dopravu. Mestský dopravca
rátal totiž s tým, že už koncom tohto
roka by mohla byť prvá várka vozidiel
z verejnej súťaže v meste.
(rob)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
realitná a aukčná agentúra

PREDAJ:
1-izb., OV, Gorkého, kompl. zrek., 4p., výťah, vl. kúrenie 89 623 €
66 387 €
2-gars., OV, Vígľašská, 38m2, zaskl. loggia, zrek.
116 180 €
2-izb., OV, Majerníkova, 1/2p., 75m2, loggia
2
2-izb., OV, Haburská, tehla, 1/3p., 52m +pivnica, balkón 86 300 €
2-izb., OV, Karadžičova, 69m2, tehla, 3p., 2 balkóny, pôv. 136 000 €
185 800 €
2-izb., OV, 29. augusta, 3p., tehla, 77m2, č.zrek.
103 000 €
2-izb., OV, Vysoká, príz., 52m2, na kancelárie
2-izb., OV, Pri starej prachárni,4/5p., tehla, 64m2, balkón 125 805 €
2-izb., OV, Tupého, 100m2, terasa, novost., 2 park.státia 265 550 €
99 580 €
2-izb., OV, Šoltésovej, zrek., 40m2, 2/4p., park.
3-izb., OV, Gorkého, mez., zrek., 124+18 log.+2xbalkón 361 815 €
3 izb., OV, Tallerova, 90 m2, pôvodný stav, zv. prízemie 209 122 €
464 000 €
3-izb., OV, Palisády, 180m2, balkón, 2/2p., zrek.
4-izb., OV. Tupého, novost., 130m2+balkón, 2p., park. 361 000 €
4-izb., OV, Zochova, novost., 141m2, mez.,5p., vl.kúrenie 425 000 €
4-izb., OV, Zámocká, 120+40m2 ter., 2/3p., 2 park.státia 429 000 €
5-izb., OV, Štefánkova, zrek., 119m2, 2 kúp., balk., park. 309.000 €
165 970 €
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl.
RD - Vajnory, 7i, ÚP=450m2, SP=830m2
430 000 €
RD - Dúbravka, 3-podl. 2 sam. byty,
SP605 m2, ÚP180 a 80 m2, novost.
564 000 €
RD - Slowackého, ÚP370m2, SP385m2, 3-podl., garáž+park. dohodou
2
238.996 €
SP so stavebnym povolenim, Koliba Zaruby, 353 m
SP Sklabinska, 1464 m2, VIS, rodinné domy
166 €/m2

PRENÁJOM:
3 izb. Miletičova 100 m2, novostavba, nezar., parkovanie 1000 €/m
1500 €/m
4 izb. Rozvodná, 140 + 10 m2 balkón, zar., park.
800 €/m
4-izb., Drotárska, 98m2, zar.
RD Varšavská, 2-podl., zrek., 6i, park., nez., aj na kanc. 1950 € /m+E

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6
Fax: 5443 5852
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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Topil sa sneh,
praskali
aj potrubia
VRAKUŇA
Odchádzajúca zima pripravila Bratislave na rozlúčku niekoľko nepríjemných udalostí. Prasknuté vodovodné potrubie napríklad zatopilo
garáž na Riazanskej ulici a mnohé
časti mesta zostali bez vody.
Poškodenie najširšieho vodovodného
potrubia (120 centimetrov) v Bratislave
na Bojnickej ulici a následne aj ďalšieho nad ním zavinili niekoľkohodinovú
odstávku vody. Priľahlé časti boli dlhé
hodiny bez pitnej vody, do celých Podunajských Biskupíc, Vrakune a Prievozu
začala tiecť až po oprave potrubia.
Na Kazanskej ulici zase prasknuté
vodovodné potrubie spôsobilo zatopenie garáže. Autá tam zaplavilo do
výšky približne 60 až 70 centimetrov.
Bratislavská vodárenská spoločnosť
sľúbila, že odškodní obyvateľov, ktorým vytopilo garáže. Bližšie informácie poskytnú na čísle Call centra vodárenskej spoločnosti 0850 123 122, prípadne sú na www.bvsas.sk.
Vo Vajnoroch zase spodná voda a roztápajúci sneh zaplavili pivnice a staré
letisko. Na Roľníckej ulici napríklad
mohla premávať len mestská hromadná
doprava, problémy hlásili aj z iných ulíc
a objektov.
(mm)

Strom vraj
ohrozoval ľudí
na chodníku
STARÉ MESTO
Na vyrúbanie veľkého stromu v parčíku na Americkom námestí nás
upozornila rodina Trubenová, ktorá
býva v objekte neďalekého starého
Avionu. Obyvatelia sa zaujímali,
prečo a na základe čoho bol strom
odstránený.
Podľa rodiny vyrúbali 27. februára
2009 na Americkom námestí krásny
zdravý strom. „Parčík slúži už dlhé
desaťročia ako oddychová zóna obyvateľom z okolia. Ako je iste známe,
výsadba parčíka súvisela v minulosti s
výsadbou Medickej záhrady a sú tu
nasadené vzácne druhy krovín a stromov zo zahraničia,“ uvádza rodina Trubenová. Podľa nej by bola veľká škoda,
keby sa taká pekná lokalita zničila.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali stanovisko, v ktorom sa
uvádza že „strom vyrúbaný na Americkom námestí ohrozoval svoje okolie,
pretože mal silné poškodenie kmeňa a
rástol naklonený nad chodník vedúci
okolo parčíku.“
Samospráve je ľúto, že ho musela dať
odstrániť, ale podľa nej hrozilo že sa
zlomí, prípadne vyvráti a celou svojou
váhou dopadne na chodník. „Výrub bol
vykonaný v súlade so zákonom, po
posúdení kompetentnými pracovníkmi. Na mieste bude čo najskôr vysadený nový zdravý strom,“ uviedol miestny úrad Staré Mesto vo svojom stanovisku.
(rob)

MONTÁŽ
DREVENÝCH PODBITÍ
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Lístok na zápasy hokejového play-off
platí aj ako cestovný lístok na MHD
BRATISLAVA
Vstupenky a permanentky na hokejové zápasy HC Slovan Bratislava v
začínajúcom play-off Extraligy platia od najbližšieho stretnutia aj ako
cestovné lístky na mestskú hromadnú dopravu. Začína to platiť hodinu
pred zápasom a platí až do konca
dennej premávky MHD.
Samospráva hlavného mesta tým chce
v spolupráci s Dopravným podnikom
Bratislava, a.s., a hokejovým klubom
HC Slovan Bratislava riešiť problém
zvýšenej záťaže bezprostredného okolia Samsung Areny (Zimného štadiónu
Ondreja Nepelu) individuálnou auto-

mobilou dopravou. Počas najexponovanejších zápasov záveru hokejovej
Extraligy posilní DPB aj mestskú hromadnú dopravu v smere na zimný štadión.
S myšlienkou motivovať fanúšikov, aby
na hokejové zápasy cestovali verejnou
dopravou, prišli Bratislavské noviny
presne pred rokom (BN 11/2008). Po
osobnej skúsenosti sme navrhli, aby
vstupenka na hokej bola súčasne aj cestovným lístkom na zápas a zo zápasu.
Vedúci oddelenia marketingu a cestovného ruchu magistrátu Milan Vajda vtedy
uviedol, že idea kumulovaného lístka,
teda vstupenky na podujatie s dopravou

prostredníctvom MHD, teda nielen na
hokej, ale aj na koncerty a vybrané kultúrne podujatia, je progresívnym produktom pre Bratislavčana a návštevníka
mesta. Myšlienku podporilo aj vedenie
HC Slovan a dopravný podnik.
Škoda, že bratislavskej samospráve,
vedeniu hokejového klubu a dopravnému podniku trvalo celý rok, kým tento
jednoduchý návrh zrealizovali. Problémy s dopravou v okolí Samsung Areny
totiž nie sú len počas záverečného playoff Extraligy, ale počas celej hokejovej
sezóny. A prvé dva zápasy play-off odohral HC Slovan už tento pondelok a
utorok.
(rob, ado)

Na 17 úsekoch
navrhujú
vyššiu rýchlosť
BRATISLAVA
Krajský dopravný inšpektoriát
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru navrhol v Bratislave na 17 úsekoch ciest dopravnou značkou povoliť vyššiu rýchlosť.
Návrh už prerokovala a schválila operatívna komisia magistrátu hlavného
mesta a samotný magistrát teraz čaká
na vyjadrenie Krajského úradu dopravy
v Bratislave.
Osemdesiatku (80 km/h) navrhujú
dopravní policajti na týchto úsekoch:
- štátna cesta I/2 od zastávky MHD
Dievčí hrádok (odbočka k TV Markíza)
po krematórium obojsmerne,
- na Dolnozemskej ceste od križovatky
s Mamateyovou ulicou po križovatku s
Betliarskou ulicou obojsmerne
- od križovatky so štátnou cestou
III/00246 (odbočka na Jarovce) po
začiatok Rusoviec
- od konca Rusoviec po štátnu hranicu s
Maďarskom obojsmerne
- predĺženie jestvujúceho úseku Cesty
na Senec od križovatky Zlaté piesky po
pripájaciu vetvu z D1
- predĺženie jestvujúceho úseku Cesty
na Senec od križovatky s komunikáciou
Pri mlyne po odbočku na nadjazd Vajnory
- úsek Púchovskej ulice od križovatky s
komunikáciou Pri vinohradoch po hranicu mesta obojsmerne,
- úsek od odbočky na Zohor po hranice
mesta obojsmerne
- úsek obchvatu Vajnor od odbočky z
Rybničnej ulice po kruhový objazd
obojsmerne
Sedemdesiatka (70 km/h) by mohla
byť podľa dopravných policajtov na
týchto úsekoch:
- na Einsteinovej ulici v oboch smeroch,
- od križovatky s diaľnicou D2 (križovatka Diamant) po križovatku s Agátovou ulicou obojsmerne,
- v Devínskej Novej Vsi na úseku
komunikácie od zastávky MHD (Kamenáče, penzión Pegas) po križovatku
s Vápencovou ulicou obojsmerne,
- úsek Kremeľskej ulice od križovatky s
Priamou cestou v Devíne po križovatku
s komunikáciou Na hriadkach v Devínskej Novej Vsi obojsmerne,
- úsek Devínskej cesty od križovatky s
Matejkovou ulicou v Karlovej Vsi po
zastávku MHD Kremeľská v Devíne
obojsmerne,
- úsek Ovocnej ulice od križovatky so
Zeleninovou ulicou v Jarovciach po
železničný prejazd na Balkánskej ulici
v Rusovciach obojsmerne,
- úsek Petržalskej ulice od križovatky
so štátnou cestou I/2 v Čunove po začiatok zastavanej časti Čunova obojsmerne,
- v Čunove úsek prístupovej komunikácie k vodnému dielu od štátnej cesty I/2
po križovatku s Hraničiarskou ulicou
obojsmerne.
(mm)

www.banoviny.sk
O všetkých článkoch
v Bratislavských
novinách môžete
diskutovať na webe
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Vetrom odviata
slušnosť
na uliciach
LIST ČITATEĽA
V piatok podvečer, o pol šiestej, som
kráčala od univerzity po Štúrovej
ulici. Hoci bola nepríjemná zima,
tešila som sa na stretnutie s priateľkami na narodeninovej oslave.
Na frekventovanom mieste, takmer
oproti Lekárni pod Manderlákom som
periférne registrovala mladého muža,
ktorý si kolmo na mňa niesol umelé
škatule a zároveň sa s akousi obavou
pozeral na strechu novostavby, kde vietor hrozivo trepal časťami konštrukcie.
Pridala som, aby som sa mu vyhla a
neskrížili sme sa. Márne. Odzadu mi
podrazil nohy. Letela som prudko k
zemi, ale keďže mám natrénované všakovaké pády, vybalansovala som to
tak, že to schytalo „len“ ľavé koleno.
So sebazáchovnou reakciou sa okamžite spustila lavína vnútorného vzdoru a
pohoršenia. Zvolala som na holobriadka, ktorý sa spokojne strácal na začiatku Laurinskej: „Prečo sa nepozeráte?!“
On však nezastal, nespomalil, nezaujímal sa, či žijem, dýcham, len pootočil
hlavu a za chodu lakonicky precedil:
„Prepáčte,“ a stratil sa v dave.
Ja, čo okamžite zvyknem vstať, som sa
tentoraz, pod ťarchou prekvapenia, len
pomaly pozviechala, chvíľu dúfajúc, že
mi hádam niekto iný, okoloidúci, podá
aspoň ruku. Nie. Neverila som vlastným
očiam, inštinktom, skúsenostiam, filozofiám, ideám, nádejám, vieram...
Pomaly som s mokvajúcim kolenom
kráčala k Námestiu SNP a ďalej s tlčúcim srdcom a pekelnou rozhorčenosťou. Chcem odkázať tomu kučeravému
mladíkovi, ale aj tým ostatným, ktorí
zabudli, že sú dvojnohé bytosti obdarené rozumom (som presvedčená, že môj
pes by ma v štichu nenechal), že im celkom nekresťansky, ale o to viac demokraticky želám, aby sa im stala podobná príhoda, podobné nechcené vytriezvenie z predstavy, že ľudia sú tu pre
ľudí...
Dagmar Horná, Bratislava
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Robinson je zatiaľ ako opustený ostrov
Len pár krokov od historickej budovy Národného divadla na Hviezdoslavovom námestí nedávno otvorili reštauráciu pomenovanú po najznámejšom románovom stroskotancovi.
ROBINSON CAFÉ RESTAURANT
sa sám označuje ako ostrov relaxu v
rozbúrenom oceáne každodenného
zhonu. Je to naozaj tak?
Robinson v centre mesta je treťou reštauráciou s rovnakým názvom, ktoré už
fungujú v dvoch najväčších bratislavských nákupných centrách. Atmosféra
však nedosahuje úroveň jeho dvoch
starších sestier, jednoducho preto, že
interiér sa akosi nevydaril. Nechýbajú v
ňom bambusové stoly a stoličky, boxy z
masívneho dreva, dva veľké totemy ani
umelohmotné popínavé liany a palmy.
Napriek tomu sľubovaný pocit dažďového pralesa sa nedostavuje, možno aj
kvúli množstvu svetla, ktoré do reštaurácie vniká cez veľké strešné presklenie.
Rozpačitý dojem nevylepšuje ani barový pult pri vstupe ukrytý za imitáciou
lodného trupu a veľkými akváriami s
rybičkami, ani obrovský umelý balvan.
V čase obmedzovania fajčenia v reštauráciách nás zarazil nie práve najpriateľskejší prístup k nefajčiarom. Súdiac
podľa popolníkov na každom stole, celá
vstupná a zároveň najväčšia časť podniku je vyhradená fajčiarom. Nefajčiacej
väčšine zrejme patrí len kútik v zadnej
časti pod historickými tehlovými klenbami. V reštaurácii, ktorá by, aj vzhľadom na ponuku detského menu, mohla
byť obľúbenou najmä u tých najmenších, trochu zvláštna filozofia.
Rovnako rozpačito na nás pôsobil aj
jedálny lístok. Našli sme v ňom naozaj

všehochuť. Od amerických steakov, cez
českú sviečkovú na smotane, talianske
cestoviny, slovenské halušky až po
indické kuracie soté. Nečudo, že čašníka sme otázkou, čo považujú za svoju
pýchu, dostali do pomykova, až sme z
neho napokon vypáčili, že to budú asi
mäsové pokrmy.
Potvrdilo sa, pretože zo všetkého, čo
sme v Robinsonovi ochutnali nám najviac chutil Tanier pre Robinsona - grilované rebierko a zemiaky s vyprážanými
cibuľovými kolieskami, s pikantnou a
bylinkovou salsou, feferónky, horčica
(8,80 €). Do zlatova prepečený kus mäsa sa krásne oddeľoval od kosti a kuchárovi sme v tej chvíli odpustili aj to, že
zabudol na salsu.
Z bohatého výberu polievok sme si dali
Cesnačku (3,15 €), Morskú s darmi
mora (4,48 €), Jarnú polievku s pečeňovými haluškami (2,49 €), Držkovú (2,82
€) a Hustú fazuľovú krémovú polievku
(3,15 €). Neboli zlé, ale ani za jednou by
sme sa nešli „utĺcť“. Navyše sme mali
pocit, akoby držková a morská mali rovnaký základ, len v jednej plávali mušle
a v druhej držky.
Z hlavných jedál, ktoré sú v jedálnom
lístku fotograficky vyobrazené, sme
ochutnali Túžbu domova - sviečkovú na
smotane s knedľovými guľami (6,47 €),
Pikantné soté od Piatka, čo je sviečkovica, fazuľa a zemiakové placky (9,12 €),
Niečo Domáce - hovädzie varené, polievková zelenina, varené zemiaky (5,80
€) a z rýb Grilovanú pražmu na zelenine
(8,46 € + doblok za 5,80 €). Z bezmäsi-

tých jedál padlo rozhodnutie na Vyprážaný syr s hranolkami a bylinkovou
omáčkou (5,48 €), Gratinovanú brokolicu zapekanú s tromi druhmi syra (6,47
€) a Bryndzové halušky (5,48 €). V
porovnaní s rebierkom boli všetky jedlá
priemerné, v brokolici sme márne hľadali tri druhy syra, pri vyprážanom syre
zase tatársku omáčku. To riedke, čo k
nemu podávali bola naozaj len bylinková omáčka, ako uvádzajú v menu, ale k
syru sa nehodila. Osobitnou kapitolou
bola sviečková na smotane. Mäso aj
omáčka boli celkom chutné, ale knedle
boli „čerstvé“ už asi niekoľko dní.
Z dezertov sme ochutnali Tvarohovú
tortu s ovocím (4,15 €) a Krémeš XXL
(3,15 €). Podľa personálu si ich vyrábajú sami, na rozdiel od švédskej torty,
ktorú majú tiež v ponuke, a ktorá je mrazeným polotovarom. Tvarohová torta
bola dobrá, ale mega krémeš sa na svoj
menší originál podobal len tvarom,
cesto aj poleva boli celkom iné.
Reštaurácia Robinson je otvorená len
krátko na to, aby sme mohli hodnotiť, či
svojím konceptom osloví návštevníkov
historického centra. V čase našich návštev bola poloprázdna. Možno je to len
dôsledok hospodárskej krízy. Kým sa tá
neskončí, konkurenčnou výhodou Robinsona by mohli byť ceny, ktoré v tejto
lokalite Bratislavy patria k najnižším. Či
to bude stačiť, a či sa z Robinsona
namiesto ostrova relaxu nestane opustený ostrov, ukáže až čas.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

V predajni BILLA chýbali ceny výrobkov
Niekedy sa stáva, že spotrebiteľ v
obchode márne hľadá cenu výrobku.
Niet jej. Prevádzkovateľ predajne je
však povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene výrobkov a zreteľne ňou označiť výrobky.
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie boli 18. novembra 2008 na kontrole v prevádzke BILLA na Saratovskej ulici v Bratislave. V priamej ponuke zistili trinásť druhov výrobkov, pri
ktorých chýbala informácia o ich cene.
Išlo o uhorky voľné, tri druhy papriky žltej, červenej a zelenej, ďalej o papriku
v košíku a dva druhy rajčín v balení
325g a 250g, o zelený karfiol, červenú
kapustu, dva kilogramy balených jabĺk,
600 gramov tvarohových šúľancov, 600
gramov zemiakových knedlíčkov plnených údeným mäsom a 600-gramové
zemiakové tvaroháčiky s kakaom.
Za tento stav a porušenie zákona zodpovedá v plnom rozsahu spoločnosť, ktorá
predajňu prevádzkuje. K oznámeniu o
začatí správneho konania o uložení

INŠTALATÉRI

NON STOP

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

0905 234 615
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pokuty sa vyjadrila, že denná príprava
aktuálne platných cenoviek na nové
tovary, resp. tovary, ktorých ceny boli
zmenené, teda tlačenie, sortimentovanie, umiestňovanie do líšt na regáloch,
je práca trvajúca v priemere dve hodiny.
Podľa zástupcu spoločnosti BILLA, nie
je možné robiť túto prácu v časovom
predstihu, pretože informácie k cenám
sú transformované z centrály spoločnosti do jednotlivých filiálok v nočných
hodinách prostredníctvom telefónu.
Súčasne poznamenal, že zamestnanci
musia doplniť a uložiť nový tovar do
predajných vitrín a regálov a skontrolovať aj dátumy spotreby a minimálnej
trvanlivosti. To všetko podľa spoločnosti zaberie určitý nevyhnutný čas, a tak
môže na krátko nastať situácia, že
cenovky ešte nie sú kompletne vymenené, ako to bolo i v deň kontroly.
Zástupca spoločnosti BILLA uviedol,

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

 0905 610 173

E-mail: info@pavolvalentovic.sk

že zamestnanci nestihli zaktualizovať
cenovky aj kvôli pokazenej tlačiarni na
cenovky. Podľa neho v žiadnom prípade
nešlo o úmyselný predaj tovarov bez
poskytnutia informácie o ich cene.
Navyše spotrebiteľ má možnosť overiť
si cenu výrobku v okamihu predaja na
skeneri čiarových kódov.
Inšpektorát SOI dospel k záveru, že protiprávny skutkový stav bol zo strany
SOI spoľahlivo preukázaný. Námietky
spoločnosti sú interného charakteru a
nemajú vplyv na pozbavenie zodpovednosti za porušenie ustanovení zákona o
ochrane spotrebiteľa.
Neposkytnutím informácie spotrebiteľovi o cene výrobkov došlo k upretiu
práva spotrebiteľa na poskytnutie informácie, ktoré je jedným z najdôležitejších ukazovateľov ovplyvňujúcich
jeho rozhodnutie pri kúpe konkrétneho
výrobku. Inšpektorát SOI udelil pokutu
vo výške 100 eur.
Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Dúbravčanka
sa hanbí za
Dúbravku
LIST ČITATEĽA
Som Dúbravčanka a nie je mi jedno,
že na fasáde Miestneho úradu v
Dúbravke bude osadená tabuľa
Gustávovi Husákovi.
Patrím medzi 71 000 občanov Slovenska odsúdených a väznených komunistickým režimom. Nebolo mi jedno, že
ma ako 23-ročnú študentku filozofie
držali rok vo vyšetrovačke v Justičnom
paláci. Po roku nás odsúdili za podvracanie republiky. V roku 1974 zomrela
vo väzení naša priateľka a spoluobvinená Mária Živná, študentka 4. ročníka
dejepisu a dejín umenia. Údajne spáchala samovraždu, ale nikdy sa to
nevyšetrilo. Vo väzení som bola štyri
roky a štyri mesiace.
Po návrate z väzenia som musela
absolvovať operáciu miechy, ktorá sa
vo väzení nedala vykonať. Politickí
väzni nemali nárok na milosť ani zo
zdravotných dôvodov. Väznili nás v
ženskom lágri v Petržalke a v Mlynskej
doline. Následky väznenia si dodnes
vozím so sebou na invalidnom vozíku.
Hanbím sa za Dúbravku.
Alžbeta Danišková, Bratislava

Večný boj
s vodičmi,
kto viac vydrží
LIST ČITATEĽA
Na trase Rača - Petržalka denne
dochádzam autom do práce. Na
spojnici Račianskej a Šuňavcovej,
vedľa nástupného ostrovčeka električky, oproti predajni autopotrieb,
je skvostný príklad abnormálneho
počinu.
Nejaké svojrázne indivíduum (alebo
orgán?) s prikazovacou právomocou už
roky stavia k ostrovčeku rôzne zátarasy,
osadzuje stĺpy a zahráva sa s bezpečnosťou cestnej premávky. Je to svojhlavá
reakcia na nezodpovedných vodičov,
ktorí zaparkovali k ostrovčeku a išli
nakupovať do predajne autopotrieb.
Zátarasy síce odstránili parkovanie, ale
kovové stĺpiky osadené do cesty až na
krajnicu pravého jazdného pruhu vytvárajú kolízne situácie. Zabetónované
stĺpiky, ktorých počet každý deň narastá s intenzitou ich demolácie vozidlami, majú životnosť pár dní. Dvakrát
som bol pritom v tomto lieviku účastníkom kolízie sanitky.
Za doteraz vynaložené náklady na
zábrany by bolo možné zúžiť nástupný
ostrovček, prípadne aj protiľahlú krajnicu a dopravným značením plynulo
sprejazdniť toto miesto.
Jozef Závodský, Bratislava

Údržba, s.r.o.

www.udrzba.eu

Ponúka komplexné stavebné, vodo-elektroinštalačné služby,
drobné montáže, opravy v domoch a bytoch, čistenie kontajnerových stojísk a odvoz nadrozmerného odpadu, stolárske,
podlahárske a maliarske práce, opravy, inštalácie a údržbu
počítačov v cenách od 10,-EURO/hod.
vrátane dopravy a drobného materiálu.
Mobil: 0918 469 355

ihned@centrum.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu
či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne
rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

aj čerstvé obložené kaiserky
a zapečené plnené toasty
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Najvýhodnejší
úver?
Porovnajte RPMN!
To, koľko banke či splátkovej spoločnosti zaplatíte za požičané peniaze,
závisí nielen od úroku, ale aj od
poplatkov a podmienok zmluvy. Ak si
teda požičiavate peniaze, treba sa
pozeraťž na všetky tieto údaje.
Ako to však zvládnuť? Orientujte sa
podľa jediného užitočného čísla, tzv.
RPMN, čo znamená ročná percentuálna miera nákladov.
A čo vlastne obsahuje RPMN? Ročná
percentuálna miera nákladov umožňuje jednoducho porovnať cenu úveru
medzi viacerými bankami, počíta sa z
výšky poskytnutého spotrebného úveru
a celkových nákladov spotrebiteľa,
ktoré sú so spotrebným úverom spojené (úrokov a poplatkov). Toto jediné
číslo v sebe obsahuje zaplatený úrok aj
všetky poplatky spojené s úverom - ako
napr. poplatok za schválenie úveru,
zriadenie a vedenie úverového účtu, a
pod.
Ročná percentuálna miera nákladov
patrí medzi základné informácie, ktoré
vám musí banka alebo splátková spoločnosť poskytnúť, keď sa prídete spýtať
na spotrebný úver. RPMN tiež musí byť
uvedená aj v zmluve o úvere. Ak tam
nie je, spotrebný úver sa teoreticky zo
zákona považuje za bezúročný a bez
poplatkov. V praxi však odporúčame
radšej takúto zmluvu nepodpisovať a
trvať na doplnení ročnej percentuálnej
miery nákladov.
Čo si ešte treba všímať okrem RPMN?
Ročná percentuálna miera nákladov
však neobsahuje poplatky súvisiace s
úverom, napríklad poplatky za prevod
peňažných prostriedkov, poplatky za
poistenie alebo sankcie pri neplnení
zmluvy. A rovnako vám nepovie nič o
podmienkach predčasného splatenia a
mimoriadnych splátkach. Preto, ak si
chcete vybrať najvýhodnejší úver, vždy
porovnávajte najmä:
- Poplatok za schválenie úveru
- Poplatok za úverový účet (uvádza sa v
eurách za mesiac)
- Poplatok za predčasné splatenie úve(mBank)
ru.

STARÉ MESTO
Na stretnutí s členmi petície Za
zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave a s iniciatívou Bratislava primátor Andrej Ďurkovský otvorene
sľúbil, že kým sa nenájde riešenie vo
veci PKO, k jeho zbúraniu určite
nedôjde.
Na stretnutí sa za petíciu a petičný
výbor zúčastnili Peter Lipa, Zuzana
Kronerová, Martin Bútora a Katarína
Šimončičová, za iniciatívu Bratislava
otvorene Mikuláš Huba, Ľubica Trubíniová a Matej Vagač.
Primátor prisľúbil koncom marca spoločné stretnutie občanov a odborníkov
so zástupcami magistrátu, kde by sa
mal prediskutovať súčasný stav a
naznačiť reálne alternatívy riešenia.

Takéto stretnutie s následnou diskusiou poslancov chápe iniciatíva Bratislava otvorene ako prvý krok v širokej
verejnej diskusii o PKO. „Máme krátku historickú pamäť. PKO je stánok
kultúry, predstavuje naše duchovné
dedičstvo, našu citovú, historickú,
duchovnú pamäť. Čo je úžasné, tento
priestor stále žije! Musíme ho zachrániť,“ povedala Zuzana Kronerová.
„Úspech pri záchrane PKO by povzbudil iných občanov Slovenska pri obhajobe záujmov verejnosti v iných početných sporoch, kde ide o uchovanie
pamätihodností, zelených plôch či
vľúdnej podoby miest a obcí. Je načase
zvrátiť súčasné nepriaznivé trendy a
ukázať, že zmena k lepšiemu je
možná,“ zdôraznil Martin Bútora.

Andrej Ďurkovský pripomenul, že trvá
na svojich predchádzajúcich vyjadreniach, keď deklaroval, že PKO sa
zachová dovtedy, kým hlavné mesto
nebude mať adekvátnu náhradu za
tento stánok kultúry. Zároveň ich ubezpečil, že v Bratislave nehrozí žiadny
zánik kultúry. Zdôraznil, že je niekoľko riešení, v prvom rade je to možnosť
vybudovať si nový moderný stánok
kultúry, ktorý zodpovedá súčasným nárokom na organizovanie kultúrnych a
spoločenských podujatí.
Petičný výbor informoval primátora o
petičnej akcii za zachovanie PKO pre
kultúru v Bratislave, ktorú už podporilo viac ako 5000 občanov a desiatky
významných osobností kultúrneho a
spoločenského života.
(mm)

Petržalka chce
nové parkovacie
priestory
PETRŽALKA
Problém parkovania v petržalskej
mestskej časti chce samospráva riešiť spoločne s občanmi. Od 1. marca
2009 preto organizuje verejnú diskusiu na pripomienkovanie návrhov
výstavby nových parkovísk.
„Petržalke chýba takmer 40 000 parkovacích miest. Zjednosmernením ulíc,
rozšírením existujúcich verejných parkovísk a výstavbou moderných hromadných parkovacích domov chce
miestna samospráva rozšíriť súčasných
19 000 parkovacích miest,“ prezradil
tlačový tajomník samosprávy Ľubomír
Andrassy. Aktuálne návrhy a praktické
opatrenia vychádzajú z Programu riešenia statickej dopravy, ktorý pred rokom
a pol prijali petržalskí poslanci. Podľa
odbornej analýzy môže samospráva pri
reálnom zohľadnení priestorových, ale
aj finančných možností, vytvoriť v priebehu najbližších štyroch rokov 10 000
nových parkovacích miest.
„Petržalčania môžu pripomienkovať
návrhy výstavby nových parkovísk na
území mestskej časti. Svoje námety a
postrehy môžu posielať až do 29 marca
v elektronickej podobe na adresu tlacove@petrzalka.sk, alebo poštou na
Miestny úrad, Kutlíkova 17. Okrem
podnetov k navrhovaným opatreniam
môžu diskutujúci predkladať ďalšie
alternatívne návrhy, ktoré odporúčajú
realizovať,“ dodal Ľ. Andrassy.
Samospráva chce zjednosmerniť a
vyznačiť čiastočné státie na chodníku a
komunikáciach na Fedinovej, Prokofievovej, Holíčskej, Medveďovej, Lachovej, Jasovskej a Blagoevovej ulici.
Nové parkovacie miesta by mali vyrásť
na Furdekovej, Starhradskej, Znievskej, Wolkrovej a Belinského ulici,
prepojením Žehrianskej ulice s Humenským námestím by bolo možné
vytvoriť 30 kolmých státí.
V súvislostí s projektom revitalizácie
verejných detských ihrísk sú vytypované lokality, ktoré dnes neslúžia ako
oddychové zóny, a preto ich môžu
upraviť na nové parkoviská. Týka sa to
ihrísk na Markovej, Topoľčianskej, Jasovskej a Gwerkovej ulici.
Verejná diskusia by sa mala skončiť
koncom marca, v apríli bude verejné
stretnutie starostu Milana Ftáčnika,
poslancov a odborných zamestnancov
úradu s verejnosťou. Prvé stavebné
úpravy sú naplánované na máj. Veľa
bude závisieť od magistrátu hlavného
mesta, či bude súhlasiť so zverením
pozemkov, na ktorých sa môžu investičné aktivity realizovať, do správy či
prenájmu mestskej časti.
(mm)
Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje

Aj na splátky!

ŽALÚZIE ROLETY
MARKÍZY DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
 SIETE PROTI HMYZU
VSTAVANÉ SKRINE
 AUTOMATICKÉ
POHONY na brány

5-15 %

PETRŽALKA
Už vyše týždňa majú obyvatelia
Petržalky k dispozícii POS terminál.
Pomáha im pri bežnom platobnom
styku s miestnym úradom.
„Okrem platby v hotovosti či cez bankový prevod, rozširuje samospráva
svoje služby o platobný terminál, ktorý
je umiestnený v pokladnici úradu na
Kutlíkovej ulici. Bezhotovostné platby
sú možné štandardnými platobnými
kartami,“ informoval tlačový tajomník
petržalskej samosprávy Ľubomír Andrassy.
V pokladni si občania najčastejšie platia
miestne dane - daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatkami
za rybárske lístky či úhradu správneho
poplatku. Nová služba nemá dosah na
verejný rozpočte a miestna samospráva
pri nej spolupracuje s komerčnou bankou.
(mm)

Primátor sľúbil, že PKO zatiaľ nezbúra

ZĽAVY

Petržalčania
platia cez
POS terminál

5
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Vinohrady sa menili na stavebné parcely
PETRŽALKA
NA ŠTYROCH petržalských uliciach
vyčíňali počas nedávnych jarných
prázdnin traja maloletí páchatelia vo
veku 9, 10 a 13 rokov! Svoju krátku,
ale celkom úspešnú lúpežnú kariéru
začali 20. februára 2009 na Einsteinovej ulici. Pred obchodným centrom tu
napadli 11-ročného chlapca. Najskôr
ho sotili, potom udreli do tváre a nakoniec mu zobrali z bundy mobil, čím
spôsobili škodu 30 eur. Druhá krádež
sa stala 22. februára na zastávke MHD
na Panónskej ceste, kde bol ich obeťou
ďalší 11-ročný chlapec. Toho zase zhodili na zem, kde ho všetci traja kopali
do hlavy. Po prehľadaní vreciek mu
ukradli peňaženku a mobil, čím mu
spôsobili škodu 83 eur. O deň neskôr
úradovali na Jiráskovej ulici, kde
neďaleko priechodu pre chodcov
napadli 12-ročného chlapca. Tu bol ich
lup mobil a 50 eur. Posledná krádež sa
im podarila o tridsať minút neskôr. Za
autobusovou zastávkou na Šustekovej
ulici prepadli 10-ročného chlapca, bili
ho, kopali a zobrali peniaze. Na polícii
nahlásili len tri krádeže, predposlednú
a poslednú v priebehu pár hodín, takže
polícia od obetí vedela, že v podstate
ide o rovesníkov okradnutých a zbitých
chlapcov. Počas chodenia po školách a
zisťovaní informácii od riaditeľov našli
najskôr dvoch páchateľov a tí neskôr
prezradili aj tretieho. Podľa priznaní si
mladí zlodeji vyberali obete v autobusoch, kde sledovali, kto mal pri sebe
mobil. Vzhľadom na nízky vek páchateľov bolo trestné stíhanie zastavené.
NA ROVNIANKOVEJ ULICI sa
29-ročný Tomáš H. z Bratislavy vyhrážal 19-ročnej žene a jej rodine zabitím.
Po žene dokonca hodil vysúvací nožík
a žiadal peniaze. Keď ju vyzval na
stretnutie, na dohodnutom mieste už
naňho čakali policajti. Muž sa po
výzve na kontrolu dokladov dal na útek
a nereagoval ani na výzvy policajtov.
Tí ho zadržali, pričom muž kládol
odpor a jednému z policajtov spôsobil
zranenie s dĺžkou liečenia 7 dní.
RUŽINOV
V OBCHODNOM DOME na Ivánskej ceste ukradol 37-ročný Macedónec oblečenie za 1271 eur. Zadržali ho
pracovníci súkromnej bezpečnostnej
služby, muž skončil v cele policajného
zaistenia.
KARLOVA VES
NA MOLECOVEJ ULICI zadržali
22-ročného Jozefa K. Z Bratislavy.
Napriek predchádzajúcemu zákazu
viedol auto, takže policajti ho predviedli na obvodné oddelenie. (mm)

Svah oproti hradnému kopcu, medzi
terajšou Mudroňovou ulicou a Palisádami, býval až do dvadsiatych
rokov obsadený vinohradmi. Len
niekoľko parciel pri Palisádach bolo
už na začiatku 20. storočia pretvorené na záhrady mešťanov.
V dvadsiatych rokoch, keď bol v meste
nedostatok bytov, bolo pre majiteľov
vinohradov výhodnejšie premeniť vinohrady na stavebné parcely a predať ich
záujemcom o atraktívne bývanie s
výhľadom na ruinu kráľovského paláca.
Na svahu vytýčili cestu so zákrutami,
ktorá ako serpentína stúpala k rezervoáru mestskej vodárne nad Hradom.
Pokus pomenovať komunikáciu
„Národní cesta” sa neujal, hoci prvé
plány na stavbu víl sú tak označené.
Rozhodol skôr fakt blízkosti Hradu a
ulicu pomenovali v roku 1921 Hradná
cesta. V literatúre sa objavuje aj v
českej forme „Hradní cesta”, čo je
ľahko vysvetliteľné, lebo väčšina jej
obyvateľov pred druhou svetovou vojnou bola českého pôvodu.
Keďže cesta mala niekoľko na seba v
ostrom uhle nadväzujúcich úsekov,
ukázalo sa ako lepšie ich od seba
navzájom oddeliť a dať im samostatné
mená. Dnes je to Koreničova (pred
1950 Mamatejova), Tvarožkova a
Čelakovského. Tvarožkova dostala
meno podľa dlhoročného riaditeľa
Mestskej sporiteľne a prvého povojnového povereníka financií Tomáša Tvarožka (1892 - 1945). Ten získal medzi
prvými stavebníkmi parcelu na prudkom svahu medzi terajšou Tvarožkovou a Dankovského ulicou a postavil si

tam rodinný dom podľa projektu svojho brata Jura Tvarožka. Bratia pochádzali z Brezovej pod Bradlom.
Ich vzťah k rodnému kraju sa prejavil v
použití motívu „žudra”, ako sa volá
predstavanou hmotou zdôraznený
vchod do ľudového domu na západnom
Slovensku. Architektúra domu prezrádza veľa o pobyte architekta na Morave,
v Prahe a vo Viedni. Svedčí aj o spolupráci Jura Tvarožka s Dušanom Jurkovičom a Milanom M. Harmincom.
Motív „žudra” pred Tvarožkovým domom je rozšírený na predstavanú predsieň s polvalcovou strechou, ktorá je
pokrytá pôvodnými keramickými
škridlami mimoriadne malých rozmerov. Zdá sa, že boli vyrobené na osobitnú objednávku práve pre tento objekt.
Polkruhová plocha v štíte „žudra” nad

vstupnými dverami je vyplnená maľbou od Jaroslava Votrubu (1889 1971). Bol to maliar českého pôvodu,
ktorý sa sem prisťahoval v roku 1919 a
súčasne s Tvarožkom si staval rodinný
dom na dolnom konci ulice (teraz
Koreničova). Na Tvarožkovej vile
použil motívy z ľudovej tvorby západného Slovenska (Skalica), vlastný dom
ozdobil motívmi z českého a moravského folklóru (svojej vile dal meno
„Hanačka”).
Kým Votrubove maľby na jeho vlastnom dome vďaka novému majiteľovi
len nedávno zanikli, maľba na žudre
Tvarožkovho domu, hoci už nepatrí
jeho dedičom, ešte stále jestvuje.
Keramická strecha nad žudrou je v
zlom stave a aj na maľbe sa už prejavuje vek. Nakoniec - poveternostným
vplyvom tam vzdoruje už viac ako 80
rokov.
Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

Forel International School Vás srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ,
ktorý sa uskutoční dňa:

11. marca 2009, 9:00 - 19:00
(detailný program na www.forel.sk)

Príďte sa na pozrieť na unikátne možnosti rozvoja, ktoré Vášmu dieťaťu vo veku 3-18 rokov poskytujeme
prostredníctvom moderných foriem vzdelávania a individuálneho prístupu k študentom.
Sme medzinárodná škola s vyučovacím jazykom anglickým, akreditovaná
Ministerstvom školstva SR a Cambridge Univerzitou. Naši študenti sa
tri roky po sebe umiestnili medzi najlepšími školami v národnom testovaní
KOMPARO a dosahujú taktiež výsledky vysoko prevyšujúce medzinárodné
štandardy Cambridgeských testovacích centier.
Počas Dňa otvorených dverí poskytneme Vášmu dieťaťu možnosť absolvovať
modelový test na prijímacie skúšky do nášho osemročného gymnázia.
V školskom roku 2009/10 otvárame piaty ročník ZŠ s priamym postupom
na osemročné gymnázium!

www.forel.sk

V rádiu boli
panáčikovia
v teplákoch
Môj ocino počúval rádio a bol pritom
veľmi bdelý. Veľmi, priam úpenlivo,
bdel, aby nik nepočul, že on počúva,
lebo by počul, že otec počúva niečo, čo
sa počúvať nesmie. To si vyžadovalo
priam špičkovú bdelosť, lebo náš byt
bol v mezzaníne, čo bolo čosi ako
mierne zvýšené prízemie.
Uvedomoval som si jeho bdelosť, lebo
bola priam infekčná, a preto som bdel aj
ja a síce na to, aby som nezaspal a zároveň na to, aby som nijakovsky nedal
najavo, že som hore, keď ma nad ránom
zobudil praskot a pískanie rádia, či ešte
skôr mihotavé svetlo zápalky, keď si ešte
v posteli ocino zapaľoval cigaretu bez
filtra. V horúcich letných nociach ma
ešte pred obradným prvým zapaľovaním
zobudil otcov tichý šramot, keď sa vysúkal z postele, aby zatiahol roletu, dovtedy vytiahnutú kvôli prílevu vzduchu. Na
druhej polovici rodičovskej postele
zašomrali perá, to sa mamina prevalila
na druhý bok, na poslednú polhodinku
pred tým, než sa vydajú na dlhú pešiu
cestu do roboty na Trnávke.
Rádio praskalo a pískalo potichučky a
jasne. Aj ono už bolo naučené bdelosti.
Bola to stará nezničiteľná skrinka značky Phillips. Na vrchu čierneho kvádra
bola škála. Tak sme nazývali sklopnú
sklenenú dosku s napísanými menami
miest, ktoré sme poznali, aj o ktorých
sme nechyrovali. O takých, čo voňali
diaľkou a exotikou, celkom inou hudbou, ako sme smeli počúvať. Boli tam
tiež čísla, ktorým vari nikto nerozumel
(neskôr som sa presvedčil, že otec áno, a
veľmi dobre). Škála bola upevnená v
dvoch valčekoch so zárezmi a v tých
valčekoch boli aj malé žiarovčičky, ktoré
osvetľovali sklenú dosku i kovový
pohyblivý pásik so zárezom označujúcim presnú polohu hľadača staníc kdesi
vnútri tej skrinky. Cez prednú stenu bola
natiahnutá riedka látka, ako režné plátno
a vpravo hore bolo veľké magické oko.
Oko svietilo jasne zeleno, keď rádio
hralo, ako má hrať, a hnevalo sa a celé sa
zaťahovalo čiernotou, keď nebola stanica správne naladená. V rozhlasovej
pohode bola z čiernej plochy len úzka
štrbinka, rádio pripomínalo spokojnú
jednookú mačku, ktorej sa očisko ligoce
samoľúbym potešením.
Keď som bol ešte menší, tak som si
myslel, že dnu sú malí panáčikovia,
podobní ako subtílne drevené figúrky z
automobilovej pretekárskej hry (tá hra
bol buržoázny prežitok, lebo to boli autá
typu Formuly 1 vtedajších čias, zdrobneniny motorových cigár so štyrmi nekrytými kolesami a dnu boli zasadení akože
jazdci). Lenže jazdci z tejto formuly
nemali spodnú časť tela, kým v mojich
predstavách rádia zdnuká robili takí istí
panáčikovia, len s dlhými nohami v hnedých vypasovaných teplákoch, aké sme
mali s bratom Jánom na domáce hry. A
panáčikovia podľa mňa dnu hrali, čítali
správy, rozprávali cez drôty, a preto mali
celkom dospelácky hlas a bola to fajn
predstava. Raz mi predstavu otec pokazil, mal som asi štyri roky, a on mi ukázal, ako sa vymieňa elektrónka. Povedal
vraj pentóda...
Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám... (2002)
(Pokračovanie nabudúce)
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Odchod Slovana
do Petržalky
je nereálny
FUTBAL
Od leta sú majiteľmi futbalového
Slovana Bratislava spoločnosť J&T
a podnikateľ Ivan Kmotrík. Oficiálna stránka www.belasaslachta.sk
uverejnila rozhovor s Ivanom Kmotríkom, v ktorom rozpráva o Slovane, Petržalke a ďalších zaujímavých
veciach. Vyberáme z neho.
~ ~ ~
Aký je plán na najbližších 5 rokov v
Slovane a prečo práve v Slovane?
- V prvom rade dostať klub tam, kam
patrí. Vyhrávať ligu a bojovať čo najďalej v európskych súťažiach. Prečo
Slovan? Na Slovane som sa naučil mať
rád futbal. Je to mekka slovenského
futbalu a má najväčší predpoklad byť
najlepším slovenským klubom.
Fanúšikovia Slovana sú stále „naťahovaní“ v súvislosti s výstavbou
nového štadióna a nového tréningového centra. Povedzte nám, prosím,
pravdu, ako to je?
- Urobíme všetko preto, aby na Tehelnom poli bol nový futbalový stánok a
aby Slovan mal najlepšie tréningové
zázemie. Do dvoch až troch mesiacov
budem konkrétnejší.
Fanúšikovia Slovana (možno nie
všetci, ale najmä ultras) nemajú v
láske hráčov Jána Kozáka a Karima
Guédeho. Ján Kozák je v Slovane a
fanúšikovia nadávajú. Je to šťastné
riešenie pre Slovan? Je tento hráč
pre nás potrebný? Kto ho chcel vidieť v Slovane (tréneri? hráči? funkcionári)?
- Kozáka v prvom rade chceli Ladislav Pecko a Dušan Tittel. Ja som viac
fanúšik ako futbalový odborník.
Myslím, že keď chceme viac, ako
vyhrať ligu, hráčov kvalít Kozáka
budeme potrebovať viac a viac.
Vážim si to, že Kozák išiel za tretinových podmienok na Slovan, ako mu
ponúkalo Grécko a Cyprus. Musí
všetkým dokázať, že sem patrí.
Môžeme očakávať príchod aj ďalšieho nežiadaného hráča Guédeho?
- Osobne si myslím, že by nám pomohol. Ťažko by sme hľadali kvalitnejšieho defenzívneho záložníka, no a, samozrejme, by sme si ťažko narobili protichodnejšie názory. Preto Guédeho nie.
Považujem to momentálne za uzavreté.
Petržalský štadión stále stojí na mieste. V prípade, že Slovan musí opustiť
Tehelné pole, nemohol by Slovan
hrávať zápasy práve tam?
- Bohužiaľ, zázemie a infraštruktúra
nespĺňa licenčné podmienky na usporiadanie corgoňligových zápasov, nehovoriac o zápasoch UEFA.
A čo Petržalka?
- K Petržalke mám svoj osobný vzťah.
Keď som z Petržalky odchádzal, dal
som garancie prezidentovi klubu pánu
Bajanovi na vykrytie rozpočtu klubu
na celú sezónu, plus sponzorskú
pomoc na platy hráčov na ďalšie dve
najbližšie sezóny. A taktiež príspevok
na vybudovanie areálu. Prajem jej, aby
v Corgoň lige zotrvala. Tým je to pre
mňa uzavreté.
(www.belasaslachta.sk, krátené)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk
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HC Slovan vyhráva nad Martinom 2:0,
k postupu potrebuje ešte dve víťazstvá
HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana
vkročili úspešne do štvrťfinále playoff Extraligy. Po úvodných domácich dueloch vedú nad Martinom 2:0
a na postup potrebujú ešte dve
víťazstvá.
Majster v prvom stretnutí zdolal Martin 3:0, v druhom 4:0, a po dvoch
dňoch voľna zavíta na Turiec, kde ho v
piatok a v soboru čakajú ďalšie dva zápasy. V prípade, že sa v nich nerozhodne, piate stretnutie je na programe v
pondelok v Bratislave, ak by sa ani v
ňom nerozhodlo, šiesty duel uvidia v
Martine v stredu 11. februára. Za prípadného stavu 3:3 by sa séria ukončila
v piatok 13. februára 2009 v Bratislave.
Tesne pred začiatkom play-off zažili
hokejisti a fanúšikovia bratislavského
Slovana menší šok. Na lavičku majstra
si pred vrcholom sezóny prisadol Antonín Stavjaňa. Stalo sa tak tesne po
poslednom zápase, v ktorom Slovan
zdolal Liptovský Mikuláš 4:0. Dôvod
príchodu 46-ročného českého kormidelníka bol podľa generálneho manažéra Maroša Krajčiho jasný: „Posilnenie lavičky. Pre Róberta Pukaloviča by
to malo znamenať, že už nebude na
všetko sám, ale obaja tréneri si rozdelia
úlohy. Nikto nebude prvý a druhý tréner, obaja sú rovnocenní,“ potvrdil
Maroš Krajči.
Bývalý československý reprezentant

síce naposledy viedol Třinec, ale svoje
skúsenosti má aj so slovenským hokejovom, kde mu vyšli najmä pôsobenia
v Trenčíne a v Nitre.
„Slovanistická ponuka ma prekvapila,
najmä keď som sa dozvedel, že majú
záujem, aby som nastúpil ešte v tejto
sezóne. Po debatách s Marošom Krajčim a s Róbertom Pukalovičom, a
vyjasnení niektorých vecí som však
súhlasil,“ povedal Antonín Stavjaňa. O
cieľoch svojho nového klubu nepochybuje: „Slovan môže mať jediné ciele účasť vo finále a titul. Pri klube jeho
veľkosti neprichádza do úvahy nič iné,“

dodal. Zmluva so Slovanom je zatiaľ do
konca sezóny, predpokladá sa však, že
ak jeho angažmán splní očakávanie,
príde k jej predĺženiu. Slovan mal pritom záujem o Stavjaňove služby už dávnejšie, ale k dohode nedošlo. Naopak,
medzi bratislavskými fanúšikmi mal
Stavjaňa pošramotenú povesť kvôli
tomu, ako pred dvoma rokmi poslal na
ľad dorastenca Kútneho, aby zbil vtedy
najlepšieho hráča Extraligy Urama.
Táto historka je však podľa Urama aj
Stavjaňu už minulosťou a nebude mať
žiadny vplyv na súčasnosť.
(mm)
FOTO - SITA

Policajti spomínali na víťazstvo v EPM
VOLEJBAL
Pred tridsiatimi rokmi, presne 22.
februára 1979, získali hráči Červenej
hviezdy (predchodca dnešného VKP
Bratislava) v Bruseli vzácnu trofej Európsky pohár majstrov.
Československý majster vtedy vo finále zdolal tím Steaua Bukurešť (Rum.)
3:2 (7, -8, 9, -14, 9), keď predtým v
semifinále vyradil obhajcu trofeje Plomien Milowice (Poľ.) 3:2 (9, 13, -9, -7,
7). Červená hviezda bola v tom čase
výkladnou skriňou slovenského volejbalu a jej hráči tvorili aj základ československého výberu. PKO bývalo často
napratané až po strechu, súboje s pražskými či brnianskymi súpermi, ale napríklad aj s Aero Odolená Voda, sa stali
legendárnymi. Nad všetkými ligové

úspechmi však stojí spomínané víťazstvo v EPM - najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.
Triumf policajtov dominoval aj v slovenských médiach, tu sú niektoré úryvky zo vtedajších denníkov: „...vypredané hľadisko, 2000 divákov, taktika spočívala v riskantnom podaní, ktorým
chcela ČH vnútiť súperovi svoj štýl.
Štrnásť priamych bodov z podania,
(Rumuni dve) dalo zabudnúť na sedemnásť pokazených podaní. Vo štvrtom sete dva nevyužité mečboly. Úvod
piateho setu bol šokujúci. Zmena strán
pri vedení Rumunov 8:1!!!. Zranený
kapitán Pipa. Nasledovala trinásťbodová šnúra z 1:8 na 14:8, premenený
siedmy mečbol.“
Zostava z finálového stretnutia bola

takáto: Pipa, Kroča, Sirvoň, Králik,
Halanda, Novotný, striedali Repák,
Cifra, Lahvička a Tokár. Družstvo viedol Pavel Schenk, vedúci družstva bol
Zdenek Nocar, lekárom Dr. Milan Žuži
a bossom Mjr. Ján Sukup . „Základom
všetkého bola skvelá partia. Žili sme
nielen volejbalom, ale stretávali sme sa
aj mimo haly. Reč sa však takmer vždy
točila okolo volejbalu a často sme
napríklad pri pive určovali taktiku na
najbližšie stretnutia,“ spomína legendárny Štefan Pipa.
Pred pár dňami prišla táto partia o Jána
Tokára, ale ostatní hráči boli pri tom,
ako si ich úspech pripomenulo aj
súčasné vedenie VKP počas extraligového duelu s Novým Mestom nad
Váhom.
(mm)

Nový futbalový
štadión je stále
len na papieri
FUTBAL
Dva mesiace prešli a dnes je jasné,
že ak sa ešte začiatkom januára
aspoň uvažovalo o začatí výstavby
Národného futbalového štadióna,
dnes sa už opatrne hovorí aj o jeho
presunutí na leto.
„Súčasná situácia, najmä vzhľadom na
hospodársku a finančnú krízu, podobným projektom nežičí,“ priznal generálny riaditeľ futbalového Slovana
Bratislava Dušan Tittel. Podľa jeho
tvrdení síce belasí ešte tesne pred ligou
rátali s eventualitou, že by jar odohrali
na Pasienkoch a na Tehelnom by sa
začali búracie práce, ale udalosti
posledných dní vzali všetky optimistické nádeje.
Tehelné pole sa na jar búrať nebude a
čoraz viac hrozí, že sa na ňom bude hrať
aj v ďalšej sezóne. Ďalšou ranou pre
budovacie snahy je totiž postoj vlády,
ktorá jasne deklarovala, že futbalový
štadión nie je jej prioritou a nevráti sa k
nemu skôr ako po skončení krízy. V
podstate je to aj logické vysvetlenie,
pretože v polovici volebného obdobia
by vláda iba ťažko vysvetľovala, prečo
dáva peniaze na štadión, kde bude hrať
svoje ligové zápasy Slovan a kde sa za
celý rok odohrá maximálne päť-šesť
reprezentačných zápasov.
Majitelia Slovana sa netajili zámerom,
že uvažujú o spolupráci so štátom. Buď
mal priamo participovať na jeho výstavbe, alebo by po jeho dostavaní splácal
časť nákladov. Realita je však iná a
Ficova vláda vie, že ak by v časoch, keď
nezamestnanosť stúpa každou hodinou,
dávala peniaze na podobné projekty, tak
verejnosť bude určite proti.
Už teraz silnejú hlasy aj proti tomu, aby
štát či mesto prispievalo na rekonštrukciu starého zimného štadiónu. Tu sa
argumentuje, že je to priveľa peňazí (40
miliónov eur) na dvojtýždňové majstrovstvá sveta, pričom v ďalších rokoch
bude halu využívať zase len súkromný
klub. Ak by sa napríklad ako dôvod štátnych peňazí uvádzal iba svetový šampionát, potom by každý jeho deň vyšiel
na takmer dva a pol milióna eur!
Aj to je jeden z dôvodov, prečo sú futbalisti na vedľajšej koľaji. Je však pravdou, že v Košiciach začínajú stavať
moderný štadión pre takmer 20 000
divákov, ktorý by mal byť hotový do
troch rokov...
Dušan Blaško

ÚČTOVNÍCTVO

Spracujem: jednoduché a podvojné
účtovníctvo živnostníkom aj s.r.o.
Mzdy, DPH, ročné uzávierky,
daňové priznania, aj spätne.
DLHOROČNÁ PRAX
☎0915 708 626
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Súčasní maliari
vystavujú v
Galérii Kressling

Klavír, spev
a veda, všetko
v Divadle a.ha

VÝSTAVA
V Galérii Kressling na Zámočníckej
ulici 8 otvorili výstavu s názvom New
Entry, na ktorej sa prezentujú súčasní slovenskí autori.
Výstava New Entry má ambíciu predstaviť reprezentatívnu vzorku súčasných slovenských autorov, ktorých
zastupuje Gallery Kressling. Zúčastnení autori sa na výtvarnej scéne prezentovali viacerými parciálnymi výstavami doma aj v zahraničí a teraz prinášajú „Nový Tovar“. Na výstave sa predstavujú Ľudmila Hrachovinová, Michal Černušák, Roman Bicek, Juraj
Kollár, Pavol Megyesi, Martin Sedlák,
Viktor Frešo, Boris Sirka.
(dš)

Honza Nedvěd
vystúpi
na Vajnorskej
HUDBA
Známy český folkový spevák Honza
Nedvěd poteší svojich priaznivcov
vystúpením v Stredisku kultúry na
Vajnorskej 21 19. marca 2009 o
19.00 h.
Piesne Honzu Nedvěda sa pre mnohých poslucháčov už stali malými
hymnami o láske, smútku, pocitu beznádeje či naopak radosti a túžby. Svoje
folkové miesto pod slnkom si už tento
známy pesničkár určite nemusí hľadať,
má ho pevné a stále. Svojimi piesňami
oslovuje všetky vekové kategórie rovnako intenzívne. Aj keď sa nepochybne nájdu mnohí, ktorých si Honza
Nedvěd svojím spevom nezískal, tých
druhých je omnoho viac. A práve oni sa
môžu tešiť na koncert v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici.
(dš)

Morávkove
sochy ozdobili
Galériu ÚĽUV
VÝSTAVA
Až do 16. mája 2009 môžete v Galérii ÚĽUV na Obchodnej 64 obdivovať sochy majstra rezbára, ktorý sa
popri svojom civilnom povolaní kameramana už viac ako 30 rokov zanietene venuje drevorezbe.
Vladimír Morávek má síce mnoho spoločného s ľudovými rezbármi (tematický okruh, zjednodušené veľkostné
pomery postáv), ale inšpiráciou mu po
celý život boli aj diela historických slohov minulosti či vzory profesionálneho
výtvarníctva. V rezbárstve je svojbytný,
originálny, vždy citovo zaangažovaný.
Jeho obľúbenými témami sú materstvo,
hudba a hudobníci, betlehemské scény,
figúry anjelov či klaunov.
Ozajstnými majstrovskými kusmi sú
Morávkove polychromované betlehemy a madony z 90. rokov, pri ktorých
čerpal kompozične z neskorogotických
krídlových oltárov. Výstavu pripravil
ÚĽUV v spolupráci so Záhorským
múzeom v Skalici.
(dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na
www.banoviny.sk

Medzi všetkými mužmi na javisku žiari jediná žena - Zuzana Tlučková.

HUDBA, VEDA
Cyklus programov Vy-počúvanie,
ktoré pravidelne organizuje Divadlo
a.ha na Školskej ulici 14 privíta svojho desiateho hosťa. Bude ním prof.
MUDr. Michal Novák, DrSc.
Prof. MUDr. Michal Novák, DrSc.,
patrí v súčasnosti k najvýznamnejším
odborníkom na Alzheimerovu chorobu
na svete. V roku 1996 založil Neuroimunologický ústav SAV ako prvú
vedeckú platformu na Slovensku
zameranú na boj s Alzheimerovou chorobou a prionózy (neurodegeneratívne
ochorenia mozgu - napr. tzv. choroba
šialenstva kráv), ktorého je dodnes riaditeľom. Za svoju prácu získal prof.
Novák viacero domácich aj medzinárodných ocenení.
Profesorovým hostiteľom bude moderátor Michal Tvarožek, ktorý ho svojiFOTO - František Hauskrecht mi otázkami privíta 14. marca 2009 o
15.00 h. v Divadle a.ha. Divákov čaká
kultúrno-spoločenský večer, obohatený vedeckými poznatkami s umeleckýkomédiu i keď s čiernym, smútočným mi vstupmi.
(dš)
podtónom.
Na pozadí pohrebného dňa sa odhaľujú všetky slabé stránky aktérov tohto
smútočného podujatia, ich honba za
peniazmi, milostnými románikmi, ľahkým živobytím a každodennosťou
opradenou klamstvami, do ktorých nie
je ťažké sa zamotať. Ako zlatý rám na HUDBA
chatrnom obraze, zdobí túto svorku V sobotu 7. marca 2009 odohrá v
lumpov čestný, miestami až nesmierne PKO koncert jedna z najznámejších
naivný pán domu. Nebyť však jeho súčasných skupín sveta, ktorej piesnaivity, ťažko by vynikla prefíkanosť ne môžeme označiť ako pravý elekhlavných aktérov vraždy a lúpeže. tronický punk - skupina Prodigy.
Dokonalá schéma pre ľahký, ale inteli- Kapelu tvoria traja členovia - Liam
gentný a zábavný žáner.
Howlett, Maxim Reality a Keith Flint.
Divadlo West najnovšou premiérou Za vznikom Prodigy stojí Liam Paris
napĺňa ambície - ľahko, šteklivo, ale Howlett, ktorý objavil svoj hudobný cit
nevtieravo, zato inteligentne - baviť už ako 13-ročný. Zatiaľ čo sa Liam
diváka.
Dáša Šebanová venoval hip-hopu, krajine vládli iné
hudobné štýly. Cez Atlantik sa do Británie dostala House hudba, ktorá sa
spočiatku presadila iba v gay kluboch.
prednášky na tému anime, mangy a Ďalší z budúcich členov Keith Flint,
budú môcť prevetrať svoje schopnosti bol oddaný bikerskej kultúre a počúval
v AnimeQuize alebo Manga Kvíze. Led Zeppelin či Pink Floyd.
Komiksová sekcia uvedie prednášky o Kým sa do Británie tlačil rave, Keith
komikse, ako aj výstavu komiksových cestoval po svete, no už na jar roku
1989 bol späť doma. Ďalší zo zakladadiel zo Slovenska a zahraničia.
Priaznivci sci-fi, fantasy a hororu sa teľov kapely Leeroy Thornhill bol veľbudú môcť tešiť na prednášky a besedy kým fanúšikom rave scény. Po čase sa
so známymi autormi i spisovateľmi v k Prodigy oficiálne pripojil Maxim.
sekcii mini IstroCON 2009. Chýbať Niekedy v tom čase vznikol názov The
nebudú ani bloky o Pánovi Prsteňov, Prodigy. V zostave Liam, Keith, MaHarrym Potterovi, StarGate, Star Trek, xim, a Leeroy začali Prodigy svoje
(dš)
Star Wars, Battlestar Galactica a Baby- prvé živé vystúpenia.
lon 5.
AUTOŠKOLA PROFIT
Nakoniec sa uskutoční súťaž o najlepšiu poviedku FanFiction 2009 a literárVyužite prebiehajúce
ny workshop s odborníkmi pre začínavýhodné akcie
júcich i pokročilých autorov poviedok.
www.auta.szm.sk
Festival sa začne v piatok 13. marca o
1. Pekná cesta 15 , Ba 3
2. Radlinského 27, Ba 1
14.00 h a skončí sa v sobotu 14. marca
Tel. 4488 5003 - nonstop
o 24.00 h.
(dš)

Svieža a zábavná, to je Dokonalá lúpež
DIVADLO
Hra anglického autora Joa Ortona
Dokonalá lúpež, zaznamenala počas
svoje premiéry v Manchestri v roku
1964 slabý ohlas, no už pri prvých
reprízach v Londýne sa dostavil kolosálny úspech. Najnovšie ju premiérovo uviedlo divadlo West v réžii
Ľuba Romana.
Dokonalá lúpež sa krúti okolo jednej
mŕtvoly. Tá tvorí na javisku centrum
pozornosti nielen pre divákov, ale
najmä pre aktérov pohnutého deja. Ako
v každej lúpeži - aj tu ide hlavne o
peniaze. Tie sa nachádzajú spočiatku v
trezore medzi prezervatívmi dospievajúceho syna rodiny, aby neskôr poputovali do rakvy namiesto nebožky. Do
toho sa „pritrafí“ búračka pohrebného
voza a prepad banky susediacej s po-

hrebným ústavom. Okrem mŕtvoly je v
centre pozornosti Ortonovej hry aj
vzhľadná zdravotná sestra, ktorá má
silnú ambíciu vydať sa. Za peniaze.
Anglický dramatik Joe Orton sa
domnieva, že všetci sú podplatiteľní a
dokazuje to aj v tejto hre, odborne
nazývanej majstrovská čierna fraška.
Fraška je to skutočne majstrovská,
pretože prekérne situácie sa odvíjajú
jedna za druhou a zdá sa, že im niet
konca.
Ak si k vtipným situáciám a hravým
dialógom primyslíme šarmantné herectvo Zuzany Tlučkovej a herecký rozmach jej mužských partnerov (Ľubo
Roman, Dušan Szabó, Michal Hallon,
Branislav Deák, Rado Roman), ľahko
si domyslieť, že divadlo West zaradilo
do svojho repertoáru brilantnú a sviežu

Známa skupina
Prodigy
vystúpi v PKO

Festival Animeshow bude v Dúbravke
FESTIVAL
Medzinárodný festival Animeshow
minulý rok navštívilo v priebehu
jedného dňa 1189 návštevníkov. Nie
je to všaj jediný dôvod usporiadania
jeho 2. ročníka, ktorý sa uskutoční
počas dvoch marcových dní v Dome
kultúry Dúbravka na Saratovskej
ceste 2/A.
Od 13. do 14. marca 2009 sa počas
festivalu uskutoční rôznorodý program členený podľa jednotlivých sekcií festivalu - Anime, Comics, Japonsko a Scifi & Fantasy. Hlavným hosťom bude známy poľský spisovateľ
Andrzej Sapkowski, ktorý sa preslávil
najmä ságou o Zaklínačovi Geraltovi z
Rivie.
Medzi hlavné sprievodné programy
bude patriť súťaž o najlepšie kreslené
dielo v kategórií FanArt. Ďalej sa

uskutočné súťaž Cosplay o najlepší
kostým hrdinu z filmov, hier alebo
anime a na záver súťaž o najlepšieho
speváka v Singstar-Karaoke či tanečníka v tanečnej súťaži Dance Dance
Revolution.
V rámci filmov sa návštevníci môžu
tešiť na viac ako desať filmových trhákov, akými sú napríklad diela Súmrak,
Star War: Clone Wars, Deň, keď sa
zastavila Zem, Underworld 3, Kung Fu
Panda. Uvidíte aj zaujímavú prezentáciu najnovších anime filmov a nebudú
chýbať ani fantastické filmy.
Japonská kultúra sa predstaví zaujímavými prednáškami o skladaní origami,
o zvykoch a bojových umeniach, o
jedle, znakoch, kimonách a rôznych
iných zaujímavostiach z krajiny vychádzajúceho slnka. Fanúšikovia japonskej animovanej tvorby si vypočujú

PLASTOVÉ OKNÁ

ZĽAVA 45%
Montáž ZDARMA
7-komorový profil, 7-rokov záruka
A-MONT,Vajnorská 98/A,Bratislava,
TEL/FAX: 02/4464 0077,
e-mail: bratislava@a-mont.sk, http:www.a-mont.sk

PRENAJMITE SI SKLAD
•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/ 289,-Sk
•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm
tel. 0800 500 951
www.selfstorage.sk
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 19.00 - Tiso, monodráma, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
SOBOTA 7. marca
 20.00 - Jam session with The trio, kon 8.00 - 15.00 - Medzinárodné výmenné cert, Hlava XXII., Bazová 9
stretnutie, mince, medaily, odznaky, filatelia,
PONDELOK 9. marca
bankovky, staré pohľadnice, knihy, plagáty,
gramoplatne, Stredisko kultúry, Vajnorská 21  19.00 - E. M. Remarque: Traja kamará 9,00 - 16,00 - Ateliér neprofesionálnych ti, divadelné spracovanie svetoznámeho
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
románu, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 12.00 - Game Developer’s Session Bra-  19.00 - Voices Live 2, krátke filmy, koncertislava, pravdepodobne prvé stretnutie ľudí, ty, rozhovory, A4 Nultý priestor, Námestie
ktorých baví tvorba počítačových (a iných) SNP12
hier v Bratislave, A4 Nultý priestor, Námes-  19.00 - Gargantua a Pantagruel, tučná
tie SNP12
fraška o žraní, pití a o sude, od 13 rokov,
 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka nebo- Divadlo Ludus, Malá sála PKO
ja, pre deti od 3 rokov, Bratislavské bábkové  19.00 -P. O. Enquist: Noc lesbičiek, ...freudovská komédia..., Divadlo a.ha, Školská 14
divadlo, Dunajská 36
 19.09 - Kreslo pre hosťa, M. Královičovú spovedá Ľ. Fifik, Kafé Scherz, Palisády,
Partizánska 2
 20.00 - Sitra Achra, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9

UTOROK 10. marca
 10.00 - E. M. Remarque: Traja kamará 15.00 a 18.00 - Antikvariát karafiát,

tanečná show Haló, haló, Danubia a Erika
dance, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 17.00 - Čaj o piatej k sviatku MDŽ, HS
Harmony Band, Stredisko kultúry,Vajnorská 21
 20.00 - Shadows, koncert, Hlava XXII.
Bazová 9
 20.00 - Mocad(r)ámy na MDŽ, Bábkové divadlo na Rázcestí, scenár, réžia I. Škripková, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

NEDEĽA 8. marca

ti, divadelné spracovanie svetoznámeho
románu, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 10.00 - Gargantua a Pantagruel, tučná
fraška o žraní, pití a o sude, od 13 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Divadlo
a.ha, Školská 14
 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
 20.00 - Pitch Bander (CZ), jazz, Hlava
XXII., Bazová 9
 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12

 20.00 - Didrig Ingvaldsen, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9
 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12

ŠTVRTOK 12. marca
 10.00 - F. Hrubín: Kráska a zviera, verej-

ná generálka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
 14.00 - G. Puccini: Madam Butterfly,
DVD prezentácia opery, pre členov Klubu
priateľov opery SND, Seminárna sála UK,
Klariská 5
 14.30 - 20.30 - Early Melones, 2. medzinárodný festival študentských filmov, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
 18.00 - F. Lehár- Hľadanie krajiny úsmevov, prednáška, Dr. Z. Vitálová, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
 19.00 - N. Slovák a P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
 19.00 - I. Vyskočil, J. Suchý: Faust, Margaréta, slúžka a ja, Divadlo Ívery, Školská 14
 19.00 - Marcus Aurelius, dielo a myšlienky významného rímskeho cisára - filozofa,
Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9
 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: In da House, (Žúrka
v Londýne), Divadlo GunaGU, Františkánske námestie 7

 9.00 - 16.00 - Ateliér neprofesionálnych

výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18

STREDA 11. marca

 10.00 a 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka

 13.30 - Tvorivé dielne Veľkonočné všeli-

neboja, pre deti od 3 rokov, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.30 - O modrej čiapočke, divadlo Zanzara, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
 10.30 - Nedeľné matiné, G. F. Händel, I.
Hurník, C. Debussy, M. Linha, A. Porfirievič
Borodin, M. Ravel, E. Granados, GMB, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
 10.30 - Organový koncert, v rámci cyklu
Organové koncerty pod Pyramídou, A. P. F.
Boëly, C. Franck, L. Vierne, Ch.-M. Widor,
O. Messiaen, G. Litaize, J. Guillou, O. Latry,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
 10.30 - O zatúlanom klaunovi, Divadlo
na kolesách, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, k MDŽ hrá
skupina Charles, duo, DK Lúky, Vigľašská 1
 16.00 -A. Korenči, M. Kaprálik: Janko
a Marienka alebo čokoládová chalúpka,
najsladšia rodinná rozprávka s pesničkami
pre deti od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14

čo, pre deti ŠD zo ZŠ v MČ BNM, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 14.00 - Princezná na ocot, divadelné predstavenie, účinkujú: divadlo Strigy, CDLaV,
Gaštanová 19
 18.00 - Zbohom, Alžbeta, beseda s autorom rovnomennej knihy Andrejom Štiavnickým a historickej pravde o smutne slávnej
Báthoryčke, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedine,
Divadlo Astorka, Námestie SNP33
 19.00 - N. Slovák a P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
 19.00 - Komorný koncert, účinkujú: P.
Guľas - čembalo, J. Černá - husle, F.k Černý
- husle, Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
 20.00 - Jon Lord a SOSR, koncert, účinkuje: SOSR, Jon Lord (klávesy v Deep Purple), M. Majkút - dirigent, Veľké koncertné
štúdio SRo, Mýtna 1

 20.00 - Punk funk genius, krst debutové-

ho albumu, hudobný hosť: Ska2tonics, Klub
Za Zrkadlom, Rovniankova 3
 20.00 - Jon Lord a SOSR, koncert, účinkuje: SOSR, Jon Lord (klávesy v Deep Purple), M. Majkút - dirigent, Veľké koncertné
štúdio SRo, Mýtna 1
 20.00 - Depart Jazz, Sokal-Mayer-Kaenzig, koncert, Hlava XXII., Bazová 9

PIATOK 13 marca
 14.30 - 20.30 - Early Melones, 2. medzi-

národný festival študentských filmov, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
 19.00 - R.W. Fassbinder: Len kvapky na
horúce kamene, premiéra, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo Astorka, Námestie SNP33

 19.00 - Banda, koncert, moderná slovenská etno hudba, Divadlo a.ha, Školská 14
 19.00 - N. Slovák a P. Vojtek: Príbeh
ulice, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
 19.00 - Africký večer so skupinou TiDiTaDe, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 19.00 - Music club - grunge, Jumble ,
Sap+Stainless, DK Lúky, Vigľašská 1
 19.30 - Celkom iný beat, revue s M.
Jaslovským, Benem a hosťami, Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Clinic music, koncert, Hlava
XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
 Ladislav Černý: Tajnosti, Pálffyho palác,

Zámocká ulica, potrvá do 30. marca
 Andrej Čertezni: Fúzia snov, výstava
svetoznámeho sochára, Galéria Byzant, Zichyho palác, potrvá do 27. marca
 New Entry, nová tvorba súčasných autorov, ktorých zastupuje Gallery Kressling,
Zámočnicka 8, potrvá do 23. marca
 Salón 2009, Výstavná sieň, SVÚ, Dostojevského rad 2, potrvá do 15. marca
 Vladimír Morávek: Sochy, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá do 16. mája
 Európa v škole, výstava výtvarných prác
detí ZŠ MČ BNM, Stredisko kultúry, Vajnorská 21, potrvá do 15. marca
 Nataša Floreanová: More, zem, flóra,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19, potrvá do
26. apríla
 Vladimír Preclík, neznámy, výstava pri
príležitosti nedožitých 80. narodenín autora,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, potrvá do 11. apríla
 Bez hraníc, 20 rokov otvorenia východnej
hranice a založenia Kulturkontakt Austria,
Slovenskí umelci, ktorí sa zúčastnili na programe Artist in Residence, Rakúske kultúrne
fórum, Zelená 7, potrvá do 24. apríla
 Tomáš Krčméry: Čiernobiela pieseň,
predajná výstava grafiky, CDLaV, Školská
14, potrvá do 17. marca
 Obludárium, K. Baron, P. Bartoš, L. Berger, V. Fiala, S. Filko, L. Gajdoš, S. Ilavský, J.
Jankovič, M. Kellenberger, R. Krivoš, V.
Kudlík, J. Meliš, J. Mezřický, B. Žemlička,
Klub umelcov, SVÚ, Dostojevského rad 2,
potrvá do 10. marca
 T Studio Terraqua, výstava talianskych
architektov, ktorí sa úspešne zúčastnili na súťaži 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
 viac podujatí Kam v Bratislave

na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
12. marca 2009

Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava-Lamač
tel. 02/ 49 29 43 99
lamac@motor-car.sk, www.motor-car.sk

Absolvujte testovaciu jazdu a vyhrajte zľavu na nákup
novej KIA Soul až 5 000 € (150 630,00 Sk).

Kia Bratislava, s. r. o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky
tel. 02/ 49 29 43 00
info.kia@motor-car.sk

