
O príčinách odstúpenia z vedenia
mestskej spoločnosti Metro Bratisla-
va, a.s., ktorá má rekonštruovať
Starý most, sme sa pozhovárali s jej
bývalým predsedom predstavenstva
a mestským poslancom Jánom
HANKOM (SDKÚ-DS).
- Myslím si, že príprava a diskusia
medzi pánom primátorom a predsta-
venstvom spoločnosti nebola v
poriadku. Je pravdou, že medzi mes-
tom a Metrom, a.s., sa počas príprav
na pôde magistrátu uskutočnili viace-
ré rokovania. Ja ako štatutárny orgán
som na ne nebol pozývaný - chodil
tam iba generálny riaditeľ spoločnos-
ti. Keď som sa pýtal prečo, odpoveď
som nedostal.
Prečo sa vám nepáčil primátorom
ohlásený termín dokončenia opravy
Starého mosta v novembri 2010?
- Myslím si, že to nebol celkom profe-

sionálny postup. Termín je možné pre-
zentovať vtedy, keď sa rekonštrukčné
práce začnú. Až po odstránení mostov-
ky a odhalení samotnej mostnej kon-
štrukcie bude zrejmý skutočný rozsah
poškodenia. Potom bude možné aj
predpokladať, koľko toho treba vyme-
niť, alebo rekonštruovať. No a podľa
toho sa dá zistiť aj presný odhad sumy
a času. No povedať dopredu, že to
bude do desiateho mesiaca v roku 2010
a že to bude stáť okolo 20 miliónov
eur, to skutočne nie je podľa môjho
názoru profesionálny odhad. Podľa
mňa bol publikovaný predčasne. 
Údajne sa mali podpisovať zmluvy
bez riadnej cenovej kalkulácie a
presného rozsahu prác.
- Nie, nie, v návrhu zmluvy bola len

úloha zakomponovať sumu 55 milió-
nov eur, ktorá má pokryť celú prvú
etapu nosného dopravného systému,
teda Šafárikovo námestie - Bosákova.
Jednou jeho súčasťou je aj oprava Sta-
rého mosta.
Koľko by teda podľa vášho názoru
mohla oprava mosta reálne stáť?
- Nemám predstavu a nemajú ju ani
odborníci. Treba počkať na obnaženie
mosta. Mostné teleso má viacero polí.
Teraz by bolo nezodpovedné povedať,
že to bude stáť toľko a toľko.
Boli to hlavné dôvody vášho odstú-
penia z vedenia spoločnosti?
- Určite áno. Pred podobnými projekt-
mi je potrebné hovoriť dopredu o mož-
nosti najväčších rizík - ale aj o tom, ako
sa treba správať, keď nastane určitá
situácia. Aby sme to nemuseli riešiť za
pochodu, ale aby sme boli na ne pripra-
vení. Zhováral sa Robert Lattacher
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Na opravu

zničenej dlažby

pôjde tento rok

300 tisíc eur
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta vyčleni-
la na generálnu opravu zničenej
dlažby v pešej zóne 300 tisíc eur.
Rozhodli o tom v utorok 10. marca
2009 poslanci staromestského miest-
neho zastupiteľstva pri zmene roz-
počtu mestskej časti na tento rok.
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
pôvodne žiadal zvýšenie výdavkov na
obnovu dlažby na Strakovej ulici a
Rybnej bráne vo výške 100 tisíc eur.
Na návrh jedného z poslancov však
miestne zastupiteľstvo zvýšilo výdav-
ky na 300 tisíc eur, pričom opraviť by
mali aj dlažbu na Sedlárskej ulici a na
úseku Laurinskej ulice od Rybnej
brány po Radničnú ulicu. 
Staromestskí poslanci odmietli ďalšie
provizórne „plátanie“ zničenej dlažby
a podporili návrh, aby uvedené úseky
pešej zóny boli vydláždené novou pev-
nejšou dlažbou, ktorá bude trvácnejšia
ako doterajšie dlaždice, ktorých hrúbka
je len 4-6 cm. Nová dlažba by mala
rešpektovať overené pravidlo, že hrúb-
ka má zodpovedať šírke kameňa. Na
dláždenie použijú v súlade so zákonom
prostriedky z fondu rozvoja bývania.
Staromestskí poslanci tiež schválili
nové pravidlá rozmiestňovania letných
exteriérových sedení na ďalších uli-
ciach pešej zóny. Po novom budú letné
sedenia regulované aj na Sedlárskej
ulici a na úseku Panskej ulici od Ryb-
nej brány po Ventúrsku ulicu, kde
samospráva umiestni podesty. Letné
sedenia tak budú od 1. apríla 2009
regulované na Michalskej, Ventúrskej,
Sedlárskej a časti Panskej ulice. (pol)

Väčšina je proti

pamätnej tabuli

G. Husákovi
REDAKCIA
Väčšina čitateľov, ktorí sa zapojili
do internetovej ankety na webstrán-
ke www.banoviny.sk nesúhlasí s
umiestnením pamätnej tabule
Gustávovi Husákovi na budove
miestneho úradu v Dúbravke.
Z umiestnením tabule vyslovilo súhlas
20 percent, proti bolo 77 percent hlasu-
júcich. Trom percentám to bolo jedno.
Od 21. februára do 10. marca 2009 sa
do hlasovania zapojilo 1107 hlasujú-
cich, pričom hlasovať bolo možné z
jedného počítača iba raz.
Nová anketová otázka znie: Myslíte si,
že Starý most bude opravený do no-
vembra 2010, ako to sľúbil primátor
mesta? Hlasovať môžete od 10. marca
2009 na www.banoviny.sk. (brn)
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STARÉ MESTO
Poškodená dlažba v centre mesta už
dlho hnevá návštevníkov aj obyvate-
ľov mesta. Tohtoročná zima ukázala,
že dlažba v historickom centre nie je
stavaná na to, aby dokázala odolať
častej a nešetrnej jazde áut.
Najväčšmi zničená je dlažba na Strako-
vej ulici, ktorá je hlavným vstupným
ťahom áut cez Hviezdoslavovo námes-
tie na korzo. Veľmi zlý stav je na Lau-
rinskej ulici, k ideálu majú ďaleko aj
Radničná či Sedlárska ulica. 
Napriek tomu, že staromestská samo-
správa sa v poslednom období snaží o
obmedzovanie vjazdu áut do centra,
realita počas rán, ale aj dní ukazuje, že

nariadenia samosprávy sa nerešpektujú.
Po pešej zóne denne od skorého rána do
deviatej hodiny, a často aj dlho potom,
jazdia predovšetkým zásobovacie autá. 
Mnohí vodiči sú navyše bezohľadní –
jazdia rýchlo, ohrozujú a obmedzujú
chodcov, často trúbia a pod. Ráno, ba
ani počas dňa policajné hliadky mest-
skej polície v centre mesta veľmi
nestretnete. Ak áno, tak v aute! Stačili
by pritom možno dve hliadky počas ran-
ného rozvozu tovaru a mnohí vodiči by
si po mastných pokutách rozmysleli, či
si budú zamieňať centrum s pretekárs-
kou dráhou. 
Situácia nie je oveľa lepšia ani cez deň.
Po historickom jadre často jazdia vozid-

lá, ktoré tam nemajú čo hľadať. Za tento
stav sú zodpovední mestskí policajti,
ktorí cez kontrolované vstupy púšťajú
do pešej zóny vozidlá aj mimo vyhrade-
ných hodín.
Staromestská samospráva a mestská
polícia je pri uplatňovaní vlastných
nariadení málo razantná. Minimálnu
pozornosť venuje aj autám, ktoré na uli-
ciach parkujú, a to aj napriek tomu, že
státie je v pešej zóne zakázané.
Na mieste je teda otázka, či by sa záso-
bovanie v historickom jadre nemalo
zmeniť - v prospech obyvateľov,
návštevníkov, ale najmä v prospech
ochrany ojedinelej historickej časti
hlavného mesta. (brn)

Dlažba je zničená, autá tu jazdia celé dni
Bratislavská pešia zóna - zničená dlažba a počas celého dňa jazdiace autá. FOTO - Oto Limpus

Termín opravy mosta bol predčasný

Staré Mesto chce

monitorovať aj 

nespoplatnený

vjazd do centra
STARÉ MESTO
Starosta mestskej časti Staré Mesto
Andrej Petrek (nezávislý), si podľa
vlastných slov nepamätá na zimu,
ktorá by tak ublížila dlažbe v pešej
zóne, v historickom jadre mesta, ako
tá tohtoročná. 
Zima sa negatívne podpísala na dlažbe
najmä na Rybárskej bráne a Laurinskej
ulici, najhoršia situácia je však na Stra-
kovej ulici,“ uviedol pre Bratislavské
noviny A. Petrek. Tvrdí, že opatrenia
miestnej samosprávy prispeli k zníže-
niu počtu áut v historickom jadre. „O
jednorazové povolenia na vjazd vlani
požiadalo 1223 vodičov, predvlani ich
bolo 4600. Možnosť jazdiť po pešej
zóne využilo vlani 47 podnikateľov,
predvlani 81,“ informoval. 
Znemožniť prístup pre obyvateľov s
trvalým pobytom v pešej zóne sa podľa
neho nedá. Zásobovanie sa tu môže
pohybovať od 6.00 do 9.00 h. „Mohli
by sme im neumožniť vjazd, momen-
tálne si však neviem predstaviť, ako
ináč by dopravili tovar do tunajších
prevádzok obchodov a služieb. Bez
terminálu, prekladiska tovaru sa to
nedá. Aj nad tým sme však už začali
uvažovať, zatiaľ o možnostiach disku-
tujeme,“ uviedol A. Petrek.
Je však faktom, že mnohí obchodníci
sa privezú na autách a potom z neho
vystúpia s obálkou v ruke či malým
balíkom. Navyše, nad týmto tvrdením
by sa určite usmiali v Tatrách, kde sa
niekoľko kilometrov na pleciach vyná-
ša rôzny tovar a nielen pár malinoviek
či niekoľko kilogramov cukru! 
Miestna samospráva vraj nechce brániť
ani rekonštrukcii objektov v pešej
zóne. „Uznávame však, že niektoré sta-
vebné firmy sa správajú, akoby praco-
vali na zelenej lúke. Príkladom je
objekt bývalej VÚB na rohu Gorkého,
Štúrovej a Laurinskej ulice. Apelujeme
na staviteľa, aby sa správal korektne a
k okolitému prostrediu vrátane dlažby
pristupoval šetrnejšie,“ uviedol. 
Na riešenie havarijného stavu dlažby
navrhuje uvoľniť z rozpočtu 100 000
eur. „Moja predstava je taká, že by sme
dali predláždiť Strakovu ulicu a
Rybársku bránu. Laurinskú ulicu bude-
me operatívne opravovať ako doteraz.
Odhadujem, že na obnovu dlažby na
Laurinskej treba okolo 200 000 eur,“
informoval. Ideálna by bola podľa
neho plnoformátová dlažba - hrúbka
kociek rovnaká ako ich šírka. „Je to
však riešenie nad finančné možnosti
mestskej časti. Aj preto sme sa rozhod-
li od 1. júla 2009 monitorovať ráno
medzi šiestou a deviatou hopinou
voľný nespoplatnený vjazd vozidiel do
pešej zóny,“ dodal A. Petrek. (rob)



BRATISLAVA
V rámci projektu Mestské zásahy sa
mnohí autori pohybujú okolo Duna-
ja a snažia sa využiť veľtok v pro-
spech obyvateľov. Dunaj v meste
akoby spal, nevyužíva sa na spríjem-
nenie voľných chvíľ a architekti sa
ho preto pokúšajú prebúdzať.
Autori Matúš Vallo, Oliver Sadovský,
Martin Lepej, Braňo Husárik, Peter
Janeček a Dušan Chupáč nazvali svoj
návrh Miesto na Dunaji. Usilujú sa
využiť rieku ako miestotvorný feno-

mén, alebo fyzický priestor nachádza-
júci sa v strede Bratislavy a pokúšajú sa
využiť aj jeho energiu a pohyb. 
„Na našom móle sme sa sústredili na
činnosti, ktoré umožňuje prúdenie
vody. Na jeho špici je umiestnená
mikroturbína, ktorá pri dobrých pod-
mienkach dokáže zabezpečiť elektrickú
energiu na osvetlenie a hudobnú pro-
dukciu na plate,“ vysvetľujú autori svoj
zámer. Na plávanie proti prúdu vytvára-
jú tri „kade“, v ktorých môže záujemca
plávať na mieste. Ich okraj a spodná

časť sú pod vodou zabezpečené kliet-
kou zo sieťoviny. 
Treťou atrakciou je vodné lyžovanie,
pri ktorom jazdec využíva protiprúd.
„Lyžuje sa v priestore na to vytvorenom
a tento priestor umožňuje pohodlný
nástup a výstup z vody,“ píšu autori. Na
móle je aj malý prístav s možnosťou
ukotvenia menších člnov alebo lodí.
Hľadiskom je breh, na ktorom sú scho-
dy a stupne na sedenie. (rob, brn)

VIZUALIZÁCIA - 
Vallo Sadovsky Architects

STARÉ MESTO
Vozidlá Slovenskej pošty a súkrom-
ných bezpečnostných služieb môžu
naďalej jazdiť do pešej zóny a par-
kovať v historickom jadre či na Poš-
tovej ulici. Samospráva mestskej
časti im v tom nemôže zabrániť,
umožňuje im to nový cestný zákon a
príslušná vyhláška ministerstva
vnútra.
Nový cestný zákon síce zrušil výhody
pre motorové vozidlá  s písmenom X na
tabuľkách s osobitným evidenčným
číslom, nová vyhláška ministerstva
vnútra však ponechala možnosť udeľo-
vať výnimky z cestného zákona. A tie
sa vzťahujú aj na vjazd do pešej zóny.
Ako pre Bratislavské uviedol Martin
Korch z Prezídia Policajného zboru SR,
X-kové tabuľky s evidenčným číslom
platia naďalej, len už sa na ne nevzťa-
hujú výnimky, ktoré mali podľa zákona
315/96 Z.z., takže sú postavené na úro-
veň obyčajných tabuliek.
Systém výnimiek z cestného zákona
však zostal zachovaný. Podľa paragrafu
140 zákona č. 8/2009 v mimoriadnych
a nevyhnutných prípadoch a za predpo-
kladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť
cestnej premávky, môže sa povoliť
výnimka z niektorých dopravných zna-
čiek. Ide o zákaz vjazdu, zákaz zastave-
nia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s
dopravným obmedzením, pešiu zónu,
obytnú zónu a školskú zónu. Tieto

výnimky povoľuje v Bratislave krajský
dopravný inšpektorát, ak výnimka pre-
sahuje územie kraja aj ministerstvo. 
Vyhláška ministerstva vnútra č. 9/2009
okrem iného umožňuje výnimku aj
vozidlám prevádzkovateľa univerzálnej
poštovej služby určené, vybavené a
používané na vyberanie a distribúciu
poštových zásielok. To znamená, že
Slovenská pošta naďalej môžu neob-
medzene jazdiť do pešej zóny a parko-
vať v nej. To isté platí pre vozidlá
súkromných bezpečnostných služieb. A
miestna samospráva je bezmocná. 
Zákon síce hovorí, že sa tak môže stať
iba v mimoriadnych a nevyhnutných
prípadoch, kto však posúdi, či doruče-
nie balíčka do pešej zóny je mimoriad-

ny a nevyhnutný prípad? Skúsenosti zo
staromestskej pešej zóny potvrdzujú, že
autá Slovenskej pošty toto privilégium
často zneužívajú.
Na Poštovej ulici pravidelne v ranných
hodinách parkuje aj 6-7 poštových áut,
ktoré nielenže ničia dlažbu a obmedzu-
jú chodcov, ale pri jazde ich neraz aj
ohrozujú. O tom, že vozidlá Slovenskej
pošty výnimky zneužívajú, sme sa pre-
svedčili aj začiatkom marca, keď pred-
poludním v pešej zóne poštová dodáv-
ka míňala poštovú doručovateľku. Tá
ťahala plnú tašku poštových zásielok,
kým jej kolega tu bol autom doručiť
trochu hrubšiu obálku. Išlo zrejme o
mimoriadny prípad. (pol)

FOTO - Slavo Polanský
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Majiteľ kaštieľa

sa proti pokute

znovu odvolal
DEVÍN
Zvolenská spoločnosť Vercajch cen-
trum zatiaľ nemusí zaplatiť pokutu
165 970 eur. Tú jej po druhýkrát
vyrubil stavebný úrad v bratislav-
skom Devíne za údajné protizákon-
né práce na renesančnom kaštieli na
rohu Kremeľskej a Lomnickej ulice.
Stavebník a majiteľ kaštieľa sa proti
pokute znovu odvolal a Krajský sta-
vebný úrad (KSÚ) v Bratislave rozho-
dol vo veci druhého odvolania spoloč-
nosti. „Zrušil rozhodnutie prvostupňo-
vého stavebného úradu a vec mu vrátil
na nové pojednanie a rozhodnutie,“
tvrdí konateľ spoločnosti Peter Vittek. 
Krajský stavebný úrad sa zatiaľ oficiál-
ne vyjadriť nechcel. „Výrok rozhodnu-
tia úrad zverejní až po tom, ako roz-
hodnutie nadobudne právoplatnosť,“
uviedla vedúca odboru stavebného
poriadku a štátneho stavebného dohľa-
du KSÚ v Bratislave Daniela Doli-
nayová.
Konateľ spoločnosti potvrdil, že roz-
hodnutie úradu dostali. Na jeho základe
Vittek priznáva, že podľa KSÚ bol
porušený zákon, na druhej strane však
úrad konštatuje, že spoločnosti nebol
umožnený dostatočný priestor na obha-
jobu. „Rozhodli o nás bez nás. Musia s
nami komunikovať,“ tvrdí Vittek. 
„Máme platné stavebné povolenie,“
bráni sa konateľ. Odmieta tiež, že dal
zbúrať národnú kultúrnu pamiatku, z
ktorej zostali len dve steny. Podľa neho
zostalo všetko, čo malo byť zachované,
a budovu dal zreštaurovať. Ako uviedol,
obrátil sa na finančnú políciu aj na Naj-
vyšší kontrolný úrad, zatiaľ sa však
podľa neho nič nestalo. Konateľ záro-
veň zvažuje, že proti devínskemu
miestnemu úradu podá žalobu na
Generálnu prokuratúru za šikanovanie.
Vylúčené vraj nie je ani niekoľkokrát
avizované podanie trestného oznáme-
nia na devínsku starostku Ľubicu Kol-
kovú za poškodzovanie dobrého mena. 
Starostka Devína nevie pochopiť
tvrdenie, že nedali konateľovi spoloč-
nosti na vysvetlenie dostatočný prie-
stor. 
Zároveň zdôraznila, že konateľa nie-
koľkokrát upozornili, že jeho doku-
menty nepostačujú a sú to len usmerne-
nia, ten ich však vždy presviedčal o
opaku. Doplnila tiež, že sa mu to snaži-
la vysvetliť aj štátna inšpekcia, krajský
pamiatkový úrad aj ministerstvo kultú-
ry. To na spoločnosť dokonca ešte kon-
com roka 2007 podalo trestné oznáme-
nie za to, že zbúrala podstatnú nadzem-
nú časť stavby, ako aj mnohé konštruk-
cie nad rámec odsúhlasený krajským
pamiatkovým úradom a nezabezpečila
údajne archeologický výskum. (sita)

Poštové vozidlá majú naďalej výnimku,

v pešej zóne ju opakovane zneužívajú

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

Devín chystá

program

rozvoja obce
DEVÍN
Devín, podobne ako mnohé iné mest-
ské časti, pripravuje na najbližšie
obdobie Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja. Niektoré mestské
časti, ako napríklad Karlova Ves,
Ružinov či Rača, ho už majú.
Devín chce programom ukázať, kam by
sa obec mala v nasledujúcich siedmich
až desiatich rokoch uberať. Zároveň ide
o materiál, na ktorého základe by sa
mohla mestská časť uchádzať o euro-
fondy. Vzhľadom na to, že Devín je v
nútenej správe, nie je zatiaľ možné čer-
panie zo zdrojov Európskej únie. 
Úlohou samosprávy má byť preto aj
vytváranie podmienok na možnosti
financovania projektov zo strany obča-
nov, podnikateľov, neziskových organi-
zácií, spolkov a združení. Samospráva
by sa mala stať aj ich koordinátorom,
aby si navzájom neodporovali.
Pre Devín je v programe vytypovaných
šesť strategických oblastí - ide o ekono-
mický rozvoj s dôrazom na cestovný
ruch, kvalitu života vrátane životného
prostredia, výstavbu, bývanie a verejné
priestory, ďalej o dopravu a infraštruk-
túru.
Do oblasti ľudských zdrojov sú zarade-
né vzdelávanie, sociálna problematika,
zdravotníctvo, kultúra, či šport. Kategó-
rie uzatvára oblasť efektívneho riadenia
Devína prostredníctvom samosprávy a
občanov. (rob, brn)

Dunaj sa môže využiť aj na lyžovanie

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

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

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU



JAROVCE
Nové výstražné signalizačné zariade-
nie, tzv. Rail-flash, funguje už niekoľ-
ko týždňov na železničnom priecestí v
Jarovciach. Ide o pilotný projekt bez-
pečnej a efektívnej doplnkovej signa-
lizácie prichádzajúceho vlaku. 
Rail-flash je prvým zariadením, ktoré
nedávno osadili Železnice SR a spoloč-
nosť ARDOS, AZ a. s., nielen na Slo-
vensku, ale aj v strednej Európe. Hlav-
ným cieľom systému je skvalitniť
dopravné značenie železničných prie-
cestí a zlepšiť ich prehľadnosť. Ide o
systém doplnkovej signalizácie využí-
vajúci skúsenosti získané z množstva
lekárskych výskumov v zahraničí.
Dôraz kladie na psychologický vnem
vodiča - ten registruje zmenu diania na
železničnom priecestí nielen známym
spôsobom, ale aj vo svojom zornom
poli, teda na komunikácii. 
Rail-flash má riadiacu jednotku, špe-
ciálne LED svetlá a kábel. Svetlá sú
zabudované v nehrdzavejúcom puzdre
na úrovni vozovky tak, aby nenarúšali
jej povrch. Systém svetiel je inštalovaný
kolmo na smer jazdy v troch vzdiale-
nostiach od osi železničnej trate - 3 m,
80 m a 160 metrov. 
V okamihu, keď sa vlak blíži k železnič-
nému priecestiu, aktivuje sa tzv.
výstražník, ktorý cez riadiacu jednotku
zapne systém Rail-flash. LED svetlá vo
vzdialenosti troch metrov začnú blikať
na červeno, ostatné vo vzdialenosti 80 a
160 m blikajú oranžovým svetlom.
Oranžové svetlá sú inštalované v úrovni

návestných tabúľ. V momente, keď vlak
opustí priecestie, výstražník sa deakti-
vuje a riadiaca jednotka ukončí blikanie
v komunikácii.
Podľa vyjadrenia Železníc SR je toto
výstražné signalizačné zariadenie ideál-

ne inštalovať predovšetkým v nepre-
hľadných úsekoch, zákrutách či pri
nerovnom teréne. Zariadenie je pilot-
ným projektom a jeho skúšobná lehota
bude trvať jeden rok. (rob)

FOTO - ŽSR

Umyváreň 

na Kamzíku je

čierna stavba 
NOVÉ MESTO
Umyváreň áut, ktorú hotel West pre-
vádzkuje priamo pri hoteli pod Kam-
zíkom, nemá platné stavebné povole-
nie. Zaujímavé však je, že kompetent-
né úrady už dávno nezakročili. Umy-
váreň je navyše na území Bratislav-
ského lesoparku.
Aj Urbanistická štúdia Malokarpatskej
časti Bratislavského lesoparku, ktorú si
hlavné mesto dalo nedávno vypraco-
vať, si všíma túto podivuhodnú aktivi-
tu hotela: „Pri hoteli West sa nachádza
ďalšie zariadenie, ktoré nesúvisí s
rekreačnou funkciou lesa, a to „čistenie
interiérov“ (autoslužba),“ píše sa v štú-
dii. Samosprávy zrejme netrápi zaria-
denie tohto typu priamo v lese - centre
výletov a rekreácie Bratislavčanov.
Vzhľadom na to, že Bratislavské novi-
ny získali informáciu, podľa ktorej nie
je autoumyváreň povolená, a teda fun-
guje načierno, obrátili sme sa na novo-
mestskú samosprávu.
Podľa vyjadrenia z Miestneho úradu
Nové Mesto, ktorý spravuje danú loka-
litu, „autoumyváreň hotela WEST je v
súčasnosti predmetom konania o doda-
točnom povolení stavby a jej prevádz-
kovateľ musí predložiť okrem iného
právo k pozemku, teda minimálne
nájomnú zmluvu s Mestskými lesmi,
ktorá by mala byť potvrdená i primáto-
rom hlavného mesta,“ uvádza novo-
mestský úrad. Podľa úradu nie je kona-
nie o autoumyvárni ukončené. „Jeho
výsledkom môže byť len jej dodatočná
legalizácia alebo odstránenie, respektí-
ve iné funkčné využitie objektu auto-
umyvárne, ku ktorému stavebník takis-
to potrebuje príslušnú nájomnú zmlu-
vu,“ tvrdí úrad.
Na otázku, ako je to so samotným plat-
ným stavebným povolením hotela
West, Miestny úrad Nové Mesto odpo-
vedá: „Hotel West bol povolený práv-
nym predchodcom novomestského sta-
vebného úradu - Okresným úradom
Bratislava III v polovici 90. rokov
minulého storočia. Pokiaľ ide o staveb-
né povolenie, možno ho nájsť v celo-
bratislavskom stavebnom archíve, kto-
rým disponuje Obvodný úrad v Brati-
slave na Staromestskej ulici č. 6. Tu by
mali byť stavebné povolenia vydané do
31. decembra 2001.“ (rob)
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Pri kaštieli chcú

stavať nové

domy a byty
RUSOVCE
Na území oproti kaštieľu v Rusov-
ciach pripravuje miestna samosprá-
va revitalizáciu. Bude sa týkať loka-
lity pri zdravotnom stredisku, ktorá
sa nachádza medzi ulicami Balkán-
ska, Pohraničníkov a Lónyaiho.
Rusovská samospráva navrhuje, aby
územie malo budúcnosti funkčné
využitie na bývanie a občiansku
vybavenosť. V tomto duchu je po-
trebná aj zmena územného plánu.
Lokalita má dostať charakter zmieša-
ného územia. Občania mohli do
konca februára predkladať návrhy a
pripomienky k zámeru. Po ich vyhod-
notení chce starosta Rusoviec Dušan
Antoš (nezávislý) zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov.
Miestna samospráva tu ráta s maximál-
nym 30- percentným zastavaním úze-
mia s minimálne rovnakým percentom
podielu zelene. Podiel bývania má byť
v rozmedzí 50 - 70 percent a postavené
objekty majú mať priemerne tri
poschodia. Samospráva ďalej chce,
aby boli stavby na bývanie a pre
občiansku vybavenosť doplnené verej-
ným priestranstvom, zelenými plocha-
mi s parkovou úpravou a verejnými
parkoviskami. (rob,brn)

Obraz Petržalky

budú tvoriť aj

vysokoškoláci
PETRŽALKA
Obraz Petržalky majú v budúcnosti
vytvárať nielen samospráva, verej-
né inštitúcie či občianske združenia,
ale aj študenti vysokých škôl a ich
profesori. 
„Mestská časť podpíše dohody o spo-
lupráci s Vysokou školou výtvarných
umení a Fakultou architektúry Sloven-
skej technickej univerzity,” informoval
tlačový tajomník mestskej časti Ľudo-
vít Andrassy. 
Podľa jeho slov dohody umožnia spo-
luprácu všetkých zainteresovaných
strán pri spracovávaní odborných
posudkov v oblasti investičného rozvo-
ja mestskej časti, vypracovaní urbanis-
tických štúdií či expertíz, (mm)

V Jarovciach funguje nové výstražné

signalizačné zariadenie, tzv. Rail-flash
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Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,7 – 8 l/100 km, emisie CO
2
: 125 – 192 g/km.

Focus
na dokonalú
jazdu

FordFocus 1.6 Champion X, 5-dverový
už za 13 355 EUR bez DPH 
(402 332,73 Sk bez DPH) – verzia s odpočtom DPH

Limitovaná séria Champion X obsahuje:
ESP | 6 airbagov | alarm s centrálnym zamykaním
automatickú 2-zónovú klimatizáciu | CD prehrávač
tempomat | palubný počítač | svetlomety do hmly
el. ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
16“ zliatinové disky a veľa ďalšieho...

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

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Ford_Focus_252x100_BANOVINY.indd 1 12.2.2009 16:32:13

Rezidenčná karta je iba pre obyvateľov
STARÉ MESTO
V súvislosti so žiadosťami o zľavne-
nú parkovaciu kartu prichádza nie-
kedy na stránkovom pracovisku
miestneho úradu Staré Mesto k
nedorozumeniam. O kartu totiž žia-
dajú aj živnostníci alebo právnické
osoby, ktorým však karta nie je
určená. 
Podľa staromestského miestneho
úradu ide o benefit občanom mestskej
časti - obyvateľom parkovacej zóny -
a nie podnikateľom. Navyše, podľa
úradu, živnostníci, podnikatelia a
právnické osoby, ktorí si dávajú
náklady spojené s prevádzkou moto-

rového vozidla do nákladov pri roč-
nom zúčtovaní a o to sa im znižuje
daň, si môžu v spoločnosti BPS Park,
a.s., kúpiť riadnu parkovaciu kartu za
plnú cenu. „Keby mali zľavu aj na
parkovaciu kartu, mali by na jedno
auto vlastne dve zvýhodnenia,“ dôvo-
dí miestny úrad.
O zľavnenú rezidenčnú parkovaciu
kartu s ročnou platnosťou doteraz
požiadalo 170 fyzických osôb prihláse-
ných na trvalý pobyt v parkovacej zóne
mestskej časti Staré Mesto.
Žiadatelia musia na stránkovom pra-
covisku staromestského miestneho
úradu predložiť okrem vyplneného

čestného vyhlásenia aj Osvedčenie o
evidencii motorového vozidla, na kto-
rom musí byť adresa zhodná s adresou
uvedenou v občianskom preukaze žia-
dateľa. 
Od schválenia Parkovacej politiky v
Starom Meste v novembri 2008 požia-
dalo o zvýhodnené parkovanie okolo
350 Staromešťanov. Štyria z nich si
uplatnili právo mať dve zľavnené karty
na jednu domácnosť. Za prvú v spoloč-
nosti BPS Park inkasujú 50 eur - rezi-
denčná parkovacia karta typu A. Za
druhú 296 eur - čo je polovičná suma
bežnej ročnej parkovacej karty, ktorá
stojí 591,43 eur. (rob, brn)



Z času na čas si myslím, že som (za
tie roky, čo pravidelne píšem do
našich novín) niekoľkokrát prebra-
la spotrebiteľské problémy. Verte,
nebaví ma vždy znovu a znovu rozo-
berať tie isté otázky.
Hovorí sa, že nevkročíš dvakrát do tej
istej rieky. No na základe telefonátov
mám dojem, že uvedená múdrosť na
Slovensku neplatí. Aj dvadsaťdvakrát
dostávam tie isté otázky. V súčasností
je ich podozrivo veľa v súvislostí s
náhradnými dielcami na automobily.
Skrslo vo mne podozrenie, že ventilo-
vanie problematiky akosi súvisí s tzv.
šrotovným. Akoby sa naša výmyseľníc-
ka Slovač chystala dobehnúť tento
podivný nástroj na prekonanie krízy.
Myslíte si, že som zlomyseľná? Obá-
vam sa, že ani nie. Aj ja mám desaťroč-
nú škodovku. Šliape ako hodinky -
nevidím dôvod, prečo by som ju mala
podľa želania niektorých ministrov zoš-
rotovať ako starú šunku. Nehľadiac už
na to, že v čase krízy by som v žiadnom
prípade nikomu neodporúčala vyplies-
kať všetky úspory na nové fáro. 

To by muselo šrotovné vyzerať trochu
inak: 2000 eur zaplať kupujúci a celý
zvyšok ceny nového auta šetriaca
vláda! To by bol projekt na pomoc
sociálnym a inak nízkopríjmovým
občanom, čo poviete? Vrátim sa však k
problému náhradných dielcov na moto-
rové vozidlá. Väčšina otázok bola o
záručnej lehote a o nových náhradných
dielcoch. Faktom je, že napríklad ria-
diaca jednotka, ktorú si musíte zakúpiť,
za povedzme, 2000 eur do svojho staré-
ho vozidla, má záručnú lehotu 24
mesiacov. Táto záruka sa však vzťahu-
je výhradne na novú súčiastku. V žiad-
nom prípade sa nespoliehajte na to, že
zo starého auta ju môžete premontovať
do iného vozidla!
Žiadny seriózny autoservis takúto
transakciu neurobí - iba ak na vašu
zodpovednosť za tzv. donesený mate-
riál. A, samozrejme, bez záruky, že
prenesená súčiastka bude v novom
aute bezchybne fungovať. Radím teda

na takéto nápady zlepšenia zabudnúť.
Podľa zákona platí, že záručná lehota
nových súčiastok sa nekončí so záruč-
nou lehotou na motorové vozidlo.
Musíte však všetky náklady spojené s
montážou hradiť (po uplynutí záruky
vozidla) z vlastného vrecka, pretože
záruka na servisné práce je iba 6
mesiacov.
Preto si nelámte hlavu, ako by ste si
mohli prehodiť nové súčiastky zo sta-
rého vraku do lepšieho ojazdeného
vozidla a ešte využiť záruku. Prečo
píšem tak podozrievavo? V kontrole
pôsobím už 36 rokov a zažila som
kadečo. Za komunistov som spoznala
dámy, ktoré si kúpili exkluzívne
topánky a ku koncu sezóny ich vždy
vyreklamovali u známeho vedúceho
za nové, čo dokázali robiť aj niekoľko
rokov. Z cudzieho predsa krv netečie. 
Dnešný obchod je už o inom. Súkrom-
ný vlastník si dá dobrý pozor, aby ho
niekto nepoškodzoval. Konečne ani vy
by ste nedovolili, aby sa niekto nabalil
na váš účet.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Verejnú dopravu

možno využiť 

aj na výchovu
LIST ČITATEĽA
Ak cestujete MHD, určite si všímate
staré babky a dedkov „hompáľajú-
cich“ sa na tyči, tehotné ženy, ktoré
počítajú sekundy, kým ich dav vypu-
dí z autobusu, či električky, kým iní
veľakrát mladší cestujúci sa tvária,
že nič nevidia, sedia a pozerajú do
diaľky. 
Mnohí sa už ani nepokúšajú ozvať, len
postávajú a niečo zašomrú. Myslíte si,
že už sme takí skazení a bezohľadní, že
nám páru na svete niet? Čoby, to len
systém využívania MHD nevyužíva to,
čo by mohol a mal. Ako teda dokázať,
že sme civilizované mesto a že sme
ešte tolerantní a slušní? Naozaj sa s
tým nedá nič robiť ?
Predstavte si, že nie sme jediní a že sa
s tým dá čosi robiť. Inšpiráciou k týmto
pár riadkom bolo krátke povozenie sa v
Ostrave, alebo keď chcete aj bližšie, vo
Viedni. Tam, keď sa veziete v hromad-
nom dopravnom prostriedku, na každej
približne piatej zastávke ozve z repro-
duktoru: „Prosíme cestujúcich, aby
uvoľnili miesto starším, telesne hendi-
kepovaným, ako aj matkám s deťmi“. 
Toto nie je experiment, vo Viedni to
funguje niekoľko rokov. Čo na to vede-
nie DPB a magistrátu? Čo na to vy
cestujúci? Vychovávať asi treba stále,
nestačí urobiť nejakú kampaň, ktorá
trvá možno mesiac. Prosím teda
zástupcov dopravného podniku, aby
využili možnosti a skultúrňovali cesto-
vanie aj takt.

Rudolf Brídzik ml., Bratislava

Prečo má byť

Staré Mesto

výnimkou?
LIST ČITATEĽA
Rada by som uviedla pripomienky k
parkovaniu starousadlíkov v Starom
meste. Je vraj hrozné, že hoci tam
dlhé roky bývajú, musia platiť ročné
parkovné ako všetci ostatní (tuším
15 000 za rok). 
Neviem prečo by práve Staré Mesto
malo byť výnimkou. Bývam v Petržal-
ke 31 rokov a keď chcem zaparkovať,
tiež si musím zaplatiť parkovisko (18
000 Sk za rok, teda 1500 Sk na mesiac)
Keďže bývam v Zrkadlovom háji pri
kultúrnom stredisku, inú možnosť
nemám, pretože návštevníkmi kultúr-
neho domu sú tam neustále obsadené
parkovacie miesta. A zľavu mi nikto
nedá, aj keď tam bývam.

Jana Karovičová, Bratislava

Pobyt v Pohode

sa môže zmeniť

na nepohodu
LIST ČITATEĽA
Čajovňu Pohoda v blízkosti Hlavné-
ho námestia poznám už roky a vždy
ma na nej fascinoval zaujímavo
zariadený interiér a vôňa, čo sa v nej
šírila. No od istého času som do nej
prestala chodiť, keďže som mala
pocit, že tam kvalita personálu
rokmi akosi klesá. 
Keďže môj nový obľúbený podnik je v
súčasnosti v rekonštrukcii, v pondelok
16. februára 2009 sme sa podvečer
vybrali s kamarátkou do Pohody. Mali
sme šťastie, čajovňa bola obsadená len
do polovice. Vybrali sme si väčší stôl
vzadu (nebol na ňom žiadny nápis
„Reservé“, či „len pre skupiny s viac
ako 2 osobami“). 
Hlavným dôvodom výberu väčšieho
stola bolo aj to, že moja kamarátka je
zdravotne ťažko postihnutá a niektoré
menšie stoly majú v Pohode celú spod-
nú časť zo šijacieho stroja. Usadili sme
sa a vzápätí prišla zamračená slečna.
Spýtala sa, či prídeme viacerí. Odvetila
som, že ešte príde môj priateľ. 
Slečna-obsluha nás požiadala, aby sme
si presadli k dvom spojeným vedľajším
menším stolom á la šijací stroj. Zdôvod-
nila to tým, že keby prišlo viac ďalších
zákazníkov, nemali by si kam sadnúť.
Porozhliadla som sa po čajovni, ktorá
bola stále obsadená len spolovice a ďal-
šie väčšie stoly boli voľné. Obsluhujú-
cej slečne som preto odpovedala, že sa
nezdržíme dlho a vedľajšie spojené
stoly nám nevyhovujú, pretože nie sú
pohodlné, preto by sme rady zostali tam,
kde sme už boli pohodlne usadené
(mimochodom, spomínané stoly boli
každý inej výšky a z celej jednej strany
boli natlačené na stoličkách s kabátmi
vedľa sediacej skupinky návštevníkov). 
Slečna bez slova položila nápojové líst-
ky na vedľajšie menšie stoly a odišla.
Vzala som si ich a kamarátke začala
čítať ponuku. Vzápätí bola pri nás sleč-
na a povedala, že si máme presadnúť k
už spomínaným menším stolom. Ja som
jej pokojne odpovedala, že sa nechceme
dlho zdržať a zopakovala som, že ňou
ponúkané stoly nie sú pre nás pohodlné. 
Na to mi povedala, či nerozumiem po
slovensky, keď ma slušne požiadala
sadnúť si inam. Slušne som sa spýtala,
či je problém, že sedíme na mieste,
ktoré sme si vybrali, veď ostatné veľké
stoly sú neobsadené. Opäť mi odpove-
dala, že či nerozumiem po slovensky, že
si máme presadnúť a nahnevane odišla. 
Počas nášho odchodu boli ďalšie veľké
stoly čajovne stále neobsadené, no náš
pobyt v Pohode sa zmenil na nepoho-
du. Mária Veselá, Bratislava

Grandka ponúka prešporskú kuchyňu
Keď bratislavský mäsiar Rudolf
Manderla postavil začiatkom trid-
siatych rokov minulého storočia v
dolnej časti dnešného Námestia
SNP najvyšší obytný dom v meste,
na prízemí si otvoril mäsiarstvo. To
tu bolo prakticky nepretržite až do
minulého roka, keď ho vystriedala
kaviareň a reštaurácia GRAND
CAFE. Tá pritom bola pôvodne nad
mäsiarstvom na prvom poschodí
domu, v deväťdesiatych rokoch
však zanikla a na jej mieste je
odvtedy kasíno.
Nová reštaurácia je otvorená už nie-
koľko mesiacov a okoloidúcich láka
ukážkou obedového menu v sklenenej
vitríne pred vchodom. Vystavené
jedlo síce pôsobí trochu negustiózne,
je to však určite originálny spôsob
reklamy, aj keď môže byť kontrapro-
duktívny a niektorých zákazníkov
zrejme odradí.
Nová Grand Cafe prišla s konceptom
tradičnej prešporskej kuchyne. V kon-
kurencii reštaurácií s talianskou a
mediteránskou kuchyňou teda opäť
ďalšia, ktorá stavila na domácu
kuchyňu. V centre mesta je totiž
Grand Cafe v krátkom čase druhou
reštauráciou s ponukou prešporskej
kuchyne. Pod Manderlom však na
rozdiel od konkurencie na Michalskej
ulici nastavili ceny jedál podstatne
nižšie.
Grandka má byť návratom do minu-
losti, na stenách sú fototapety a množ-
stvo malých fotografií starého Pre-

šporka. Béžovú dlažbu a steny dopĺňa
tmavohnedý drevený mobiliár a čer-
vené čalúnené kresielka a lavice.
Práve tá červená trochu narúša fareb-
nú harmóniu interiéru, korešponduje
však s pôvodným výkladom mäsiar-
stva, ktorý zostal aj po premene na
reštauráciu červený. Predná časť je
kaviarenská, zadná patrí reštaurácii.
Celý priestor je nefajčiarsky, tým naj-
menším je vyhradený detský kútik,
oproti je pult s počítačmi a prístupom
na internet. Dobovo pôsobia lustre a
nástenné lampy, ktoré by sa však
hodili skôr do starého hostinca ako do
noblesnej kaviarne v centre mesta.
Charakteru reštaurácie sa absolútne
vymyká výber zahraničnej reproduko-
vanej hudby, ktorá je trochu hlasnou
zvukovou kulisou.
V ponuke Grandky nechýba ako pred-
jedlo Domáca huspenina (2,95 €) či
Hovädzie varené s jablčným chrenom
(2,95 €). Obe sme ochutnali a najmä
huspeninu môžeme odporučiť. Serví-
rujú ju s cibuľou a octom a určite je
najlepšia v okolí - možno aj preto, že
je to vlastne jediné miesto, kde huspe-
ninu ponúkajú.
Z polievok sme si dali bryndzový
Demikát (2,29 €), Prešporskú hubovú
polievku (2,62 €) a Sviatočnú fazuľo-
vú polievku pani Roszenthalovej
(2,62 €). Nebol to síce demikát podľa
Kuchyne bohémskej Bratislavy Petra

Ševčoviča, platí však preň to, čo pre
huspeninu. Lepší demikát v okolí
nenájdete - varia ho totiž iba v Grand-
ke.
Z hlavných jedál sme si vybrali Pľúc-
ka na smotane so žemľovou knedľou
(5,61 €), Staroslovenské rebierko s
furmanskými haluškami (8,60 €) a z
ponuky rýb Steak zo zubáča s duse-
nou karotkou (9,59 €) a Prešporského
kapra na červenom víne (7,60 €). 
Pľúcka boli síce trochu prislané, ostat-
ným jedlám však nemáme čo vyčítať.
Taká domáca kuchyňa, žiadalo by sa
dodať.
Milovníci dezertov však budú v
Grand Cafe zrejme sklamaní, ponuka
je dosť skromná, poloprázdna vitrína
v kaviarenskej časti maškrtníkov skôr
odradí ako naláka. Ochutnali sme
Domácu makovo-višňovú štrúdľu
(1,63 €), ktorá však nesplnila naše
očakávania - chuťovo bola akási
nevýrazná.
Kaviareň a reštaurácia Grand Cafe má
určite potenciál osloviť najmä domá-
cich zákazníkov - ponúka totiž domá-
cu kuchyňu za prijateľné ceny. Žiada
sa zvolať: Konečne! Po dvoch desať-
ročiach čínskej, talianskej, francúz-
skej a nevieme akej kuchyne, sa
konečne vraciame k chutiam našich
predkov. A to je dobre.
Naše hodnotenie: ����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Každý si dáva pozor na vlastný účet

BratislavaBratislava

www.kobercetrend.sk

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

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

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

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

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



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2009

Linku 901 predlžujú až do Hainburgu,

autobus bude mať dlhšie intervaly
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
chce po udelení licencie na pre-
vádzkovanie verejnej dopravy do
Hainburgu začať od 21. marca 2009
s prevádzkou linky 901 do tohto ra-
kúskeho mestečka.
Generálny riaditeľ DPB, a.s., Róbert
Kadnár informoval, že z hľadiska kapa-
cít zostáva pre novú trasu jeden linkový
autobus, ktorý bude mať dlhší interval.
Kľúčovú úlohu pri získaní licencie
podľa neho zohral starosta Wolfsthalu
Gerhard Schrödinger, ktorý sa najmä na
úrovni krajinského zastupiteľstva snažil,
aby bratislavský mestský dopravca

mohol jazdiť aj do Hainburgu. Róbert
Kadnár uviedol, že zachádzanie k
železničnej stanici vo Wolfsthale zostá-
va, pretože to bola podmienka z rakú-
skej strany. „Samotné detaily ako trasa,
cena, interval sú ešte predmetom roko-
vania“, uviedol k plánom na predĺženie
linky. Spoločnosť začala s prípravou,
napríklad v zosúladení nadväznosti
spojov, spoločnej tarify a podobne.
„Dostávali sme mediálnu bitku za to,
že je to neefektívne a že touto linkou
cestuje málo ľudí,“ uviedol R. Kadnár.
Zopakoval, že dopravný podnik neplá-
noval linku do Wolfsthalu, ale do Hain-
burgu, ktorý má desaťnásobne viac

obyvateľov. Slávnostné otvorenie no-
vého úseku do Hainburgu má byť 20.
marca 2009. 
Záujem o získanie licencie oznámil
dopravný podnik ešte na jeseň 2007,
pričom avizoval, že vo vlastnej réžii
mieni prevádzkovať hromadnú dopra-
vu medzi Bratislavou a Hainburgom. S
pravidelnou linkou sa nakoniec začalo
len do Wolfsthalu. Premáva od soboty
24. mája 2008 spod Nového mosta. 
Linku číslo 901 využilo počas prvej
soboty vyše 2200 ľudí - spoj však pre-
mával v prvý deň zadarmo. V súčas-
nosti je cena jednorazového lístka do
Wolfsthalu 1,50 eura. (rob)

Starý most 

je plavebnou 

prekážkou
STARÉ MESTO
Po oprave Starého mosta má v Brati-
slave ostať pre autá jeden pruh. Elek-
trička bude aj tam, kde dnes jazdí
mestská hromadná doprava. O opra-
ve, respektíve o rekonštrukcii mosta
rozhodol Magistrát Bratislavy.
Akoby si zodpovední za dopravu
neuvedomovali, že most cez Dunaj je
vlastne križovatka dvoch cestných sys-
témov - automobilovej cesty a vodnej
cesty. Pod tým nešťastným mostom sa
totiž plavia lode a pre ne predstavuje už
dlhé desaťročia plavebnú prekážku. 
Predstavme si na chvíľu, že Dunaj je nie
určený vodnej doprave, ale automobilo-
vej. Viete si predstaviť, že by ste upro-
stred diaľnice, vo vašom jazdnom
pruhu, mali odrazu pilier mosta, a ešte k
tomu by ten most nad vami bol nízky?
Pred a za mostom by boli špecializova-
né parkoviská, kde by si vodiči kamió-
nov mohli vypustiť pneumatiky (aby
popod most vôbec prešli) a po jeho
šťastnom „podplazení“ si pneumatiky
na následnom parkovisku mohli opäť
napumpovať? 
A ak by aj pred mostom z oboch strán
boli všetky príslušné značenia, znížená
podjazdná výška, znížená rýchlosť, z
času na čas by k nejakej ťažkej havárii
došlo. Nepredstaviteľné? Ataká je situá-
cia lodivodov na Dunaji. Starý most by
mal byť asi o dva metre vyšší a nemal
by mať priamo v plavebnej dráhe jeden
pilier. Minimálna šírka plavebnej dráhy
pod mostami má byť 100 metrov, a to v
našom prípade nie je dodržané. 
V čase tzv. vysokej plavebnej hladiny sa
lode jednoducho popod Starý most
nedostanú, musia počkať na nižší vodný
stav. A aj keď sú mostné piliere riadne
označené (bóje, radarové odrážače,
osvetlenie, plavebné znaky), občas
dochádza k vážnej havárii. Splnomoc-
nenec primátora Bratislavy pre nosné
dopravné systémy Tomáš Fabor odha-
duje, že most po rekonštrukcii bude
schopný ďalších 25 až 40 rokov prevá-
dzky. 
Pripomínam, že most bol Červenou
armádou opravený s tým, že je len
dočasný, provizórium asi na desať
rokov. To provizóriu dráždi lodivodov
už viac ako 60 rokov a tento stav chce
mesto Bratislava plánovanou rekon-
štrukciou zakonzervovať na ďalšie dlhé
desaťročia. Proti už protestovalo u pri-
mátora Ďurkovského valné zhromažde-
nie Slovenského plavebného kongresu
(združenie plavebných špecialistov)
písomne ešte v apríli 2008. 
Dunajská komisia eviduje most ako
plavebnú prekážku, ktorú treba odstrá-
niť, predseda Paneurópskeho koridoru
VII - Dunaj a prezident rakúskeho
PIANC (celosvetová plavebnícka orga-
nizácia) požiadal primátora Ďurkovské-
ho, aby využil svoj vplyv na to, aby
most bol upravený k spokojnosti vod-
nej dopravy, o probléme je informova-
ná Theresia Hacksteiner, generálna
sekretárka Európskej dopravnej únie,
protesty boli dané aj zo strany plaveb-
ných organizácií Slovenska, Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku. 
Čo ešte treba urobiť, aby stará vojenská
haraburda bola konečne nahradená
novým moderným mostom, ktorý by
vyhovoval nielen cestnej, ale aj vodnej
doprave? Ing. Vladimír Holčík,

autor je vodohospodár

Hľadajú 

vychovávateľov

vodiacich psov
BRATISLAVA
Výcviková škola pre vodiacich psov
hľadá dobrovoľníkov na výchovu
šteniatok za vodiacich psov. 
Predpoklady pre vychovávateľov sú
minimálny vek 18 rokov, bydlisko v
Bratislave, prípadne v blízkom okolí a
s ochotou dochádzať do Bratislavy -
ide o pracovné prechádzky minimálne
päťkrát za týždeň. Vychovávatelia
musia mať vlastnosti ako sebadisciplí-
nu, byť empatickí, mať pozitívny
vzťah k ľuďom, záujem je o zodpoved-
ných vychovávateľov a nie kynologic-
kých výcvikárov.
Každodenný výcvik by mal trvať 3-4
hodiny, pravidelné stretnutia s pracov-
níkmi výcvikovej školy sú štyrikrát do
mesiaca. Psy musia byť umiestnené v
byte alebo vo vnútrajšku domu. V
prvých štyroch mesiacoch veku šteňa-
ťa ho nie je možné nechať samotné v
byte ani na 2-3 hodiny. Bližšie infor-
mácie získate na telefónnom čísle
0911-119-397, prípadne na adrese
guidedog@unss.sk. (mm)

Ľadové 

medvede sa

lúčia so zimou
PETRŽALKA
Jar sa blíži, ale bratislavské Ľadové
medvede sa ešte neukladajú na letný
spánok. Na sobotu 14. marca 2009
pripravili mestské majstrovstvá.
Podujatie bude na Draždiaku a bude to
aj 32. ročník zimného plávania. Orga-
nizátori pripravili trate 100, 250, 500 a
750 metrov, na ktorých by malo štarto-
vať približne 80 až 90 plavcov zo Slo-
venska a z ČR. Preteky budú pred areá-
lom čárdy Kormorán, začiatok je o
12.00 h. (mm)

www.banoviny.sk

O všetkých článkoch
v Bratislavských
novinách môžete

diskutovať na webe
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BRATISLAVA
Po nedávnom zaplatení dane za psa,
ktoré sa väčšinou končilo posled-
ným januárovým dňom, by sme teo-
reticky mohli poznať údaj, koľko
domácich miláčikov žije v hlavnom
meste. 
Prakticky sa však dá toto číslo nedá
zistiť, lebo nie každý má svojho psa
prihláseného, navyše tu žije niekoľko
stoviek túlavých psov, ktorí nikomu
nepatria, a desiatky havkáčov majú aj
bratislavské útulky. Zisťovali sme
však, za koľkých psov sa od začiatku
roka zaplatila daň a na čo by mali ísť
vyzbierané peniaze.
STARÉ MESTO: Evidujú 1866 psov.
Chovatelia zaplatili za 888, rozdiel,
998, tvoria chovatelia z radov dôchod-
cov (sú oslobodení od platenia miest-
nej dane za psa, ak žijú v domácnosti
sami), a 314 sú chovatelia s preuka-
zom ZŤP. Vyzbieralo sa 33 567 eur a
tento výber dane ide do bežného roz-
počtu.
RUŽINOV: Začiatkom roka evido-
vali 3290 psov, na daniach vyzbierali
43 000 eur, peniaze sa použijú v rámci
celého rozpočtu.
VRAKUŇA: Evidovaných je 1068
psov, za rok 2008 získala mestská
časť z dani za psa 24 000 eur. Získa-
né peniaze používajú na servis 34
kusov košov na psie exkrementy,
dopĺňanie vreciek, vyprázdňovanie,
opravovanie po vandaloch a práce
súvisiace s celkovou čistotou verej-
ných priestorov.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Evi-
dujú 1346 psov, na daniach vyzbierali
16 797 eur, ktoré sa v rámci rozpočtu
použijú na životné prostredie.
NOVÉ MESTO: Koncom roka mali
zaevidovaných 1901 psov. Od začiat-
ku januára do polovice februára regis-

trovali 728 úhrad za 19 772 eur. Tento
počet však neznamená zároveň aj rov-
naký počet psov, pretože jedna úhrada
môže predstavovať daň aj za dvoch
alebo viacerých psov. Stalo sa tiež, že
niekto zaplatil daň za psa, ale nemal
ho prihláseného. Príjmy z dane sú
určené predovšetkým na zber psích
exkrementov a ochranu životného
prostredia. 
RAČA: Celkove evidujú 1149 poplat-
níkov za psov, suma uhradených
poplatkov je 13 412 eur.
VAJNORY: Mestská časť eviduje 608
prihlásených psov, uhradená daň je
5809 eur. Prostriedky sú prednostne
používané na zachovávanie čistoty
verejného priestranstva od psích
exkrementov.
KARLOVA VES: Momentálne je v
evidencii 1359 prihlásených psov.
Dane sa stále uhrádzajú, pretože MÚ
Karlova Ves posiela svojim daňovní-
kom šeky, ktoré sú splatné 30 dní od
ich doručenia. Suma vyzbieraných
daní za psa sa pripočítava k bežnému
rozpočtu a hradia sa z neho náklady
spojené s kúpou a osadzovaním
nových košov na psie exkrementy, ich
opravovania v prípade poškodenia,
vynášania týchto košov a nakupovanie
papierových vreciek. 
DÚBRAVKA: Miestny úrad má v evi-
dencii 1440 psov a pri dani za psa sa
vyzbieralo 13 035 eur. Poplatky za psa
nie sú účelovo viazané, ale pravdepo-
dobne ich použijú na úpravu mestskej
časti (napríklad čistenie trávnikov
alebo kosenie). 
LAMAČ: Prihlásených psov je 555,
na daniach vyzbierali 4 027,70 eura.
Peniaze sa použijú na vrecká na psie
exkrementy, opravu košov na psie
exkrementy, odvoz odpadu a infor-
mačné tabule. 

DEVÍN: Zaregistrovaných majú 291
psov, na daniach zatiaľ vyzbierali
2861 eur. Peniaze sa použijú na koše,
odstraňovanie psích exkrementov,
vrecká...
DEVÍNSKA NOVÁ VES: Prihláse-
ných majú zatiaľ 800 psov, predpokla-
dajú, že celkove ich bude 900, suma na
daniach preto stále nie je uzavretá.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA: Evidova-
ných je zatiaľ 600 psov, za ktoré sa
vyzbieralo 1500 eur, predpoklad je
však okolo 3500 eur. Vyzbierané
peniaze sa použijú na údržbu verejnej
zelene a čistenie od psích exkremen-
tov.
PETRŽALKA: Do 2. februára zapla-
tilo daň 3 519 majiteľov psov, pričom
303 je novonahlásených platiteľov. Do
verejného rozpočtu pribudlo viac ako
121 000 eur, ktoré budú počas kalen-
dárneho roka prioritne použité na čis-
tenie verejných priestranstiev od psích
výkalov. 
RUSOVCE: Po poslednom platení
dane je tu 447 psov, za ktorých sa
vyzbieralo 6220 eur. Časť finančných
prostriedkov použijú na prenájom a
servis košov na psie exkrementy, časť
napríklad formou dotácií pre miestny
podnik, ktorý sa stará o čistotu a
údržbu verejných priestranstiev, a
časť bude použitá napríklad aj na
administratívu spojenú s evidenciou
psov.
JAROVCE: Prihlásených je 272
psov, za ktorých sa na daniach zaplati-
lo 2ň524 eur. Využitie týchto peňazí
nemá konkrétne účely.
ČUNOVO: V mestskej časti majú
evidovaných 236 psov, na daniach sa
vyzbieralo 1649 eur. Sú príjmom bež-
ného rozpočtu, ich použitie je rozpoč-
tované podľa potreby v bežných
výdavkoch mestskej časti. (db)

Peniaze z daní za psov pôjdu nielen 

na čistenie verejných priestranstiev

Parkoviská áno,

ale nie na úkor

zelených plôch
AD: TRÁVNATÉ PLOCHY TREBA
NAHRADIŤ... (BN6/2009)
List čitateľa, v ktorom navrhoval
vybudovať na mieste súčasných
zelených plôch parkoviská, vyvolal
obrovský ohlas. Z diskusie na
www.banoviny.sk vyberáme.

~     ~     ~
Nechce sa mi veriť, že to autor mohol
myslieť vážne. Ak áno, potom máme
do činenia s mimoriadne egoistickým
jedincom. Zjavne zabudol, že okrem
druhu človeka „majiteľ auta“ sa v
mestskej aglomerácii vyskytujú aj
ľudia chodiaci peši, dôchodcovia,
matky s deťmi, školáci... Zelené plo-
chy sú pľúca každého mesta. Dotyčný
pán by sa mal odsťahovať do bunkra,
keď tak miluje betón. 

~     ~     ~
Vďaka takýmto ekonomicky aktívnym
„ľuďom" vyzerá dnes Bratislava tak,
ako vyzerá! Toto môže napadnúť len
nejakému prisťahovanému zúfalcovi,
hlavne z východu, a tí ju, bohužiaľ,
okrem áut zaplavujú aj svojou arogan-
ciou voči ľuďom a akej-takej prírode v
meste a jeho okolí. 

~     ~     ~
Situácia s parkovaním v Bratislave je
fakt katastrofálna. Riešiť to likvidáciou
zelene je však podľa mňa krátkozraké a
zlé. Už aj tak dosť zelene ustupuje
výstavbe budov a parkovísk. 

~     ~     ~
Autá v Bratislave nás pomaly, ale iste
prevalcujú. Niektorí prišelci si myslia,
že v meste sa dá parkovať ako v ich
rodisku, malebnej dedinke, rovno za
plotom a že zeleň je zbytočná, pretože
za humnom je trávy a stromov dosť. 

~     ~     ~
Obhajujú sa tu trávnaté plochy, ktoré
slúžia psom za toalety. Za tropických
horúčav aj tak vyschýňajú a neplnia si
žiadnu funkciu ochladzovača ovzdušia.
Ak zoberieme do úvahy plochu zelenej
hmoty trávnika a vzrastlého stromu,
tak je jasné, že víťazí strom. Vyrába
oveľa viac kyslíka a v lete je dôležitým
zdrojom vyparovania vody z listovej
plochy atď. Ľudia, ktorí tvrdia absurdi-
ty, ako parkuj v spálni a podobne,
pochádzajú asi zo stredoveku. Každý
normálny človek chce žiť normálne a
využívať aspoň základné vymoženosti
civilizácie.

~     ~     ~
Nie je dôležitá kvantita zelenej plochy,
ale jej kvalita. To, že na sídliskách sú
kvantá malých obdĺžnikov a trojuhol-
níkov zatrávnených plôch (ktoré použi-
jú iba naše psy na svoju potrebu)
neznamená, že máme kvalitnú mestskú
zeleň. 

Z diskusie na www.banoviny.sk

Plavecké
kurzy

pre všetkých

www.ksp-zralok.com

HĽADÁ
ZÁSTUPCU/-KYŇU

spoločnosti 
pre oblasť Bratislava 

Viac informácií:
0911 656 591, 0918 679 404

Kúpim 
hodinky 
SCHAFFHAUSEN, 

LONGINES 
priemer okolo 4 cm 
Tel.: 0904 923 263

MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

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

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

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

DLHOROČNÁ  PRAX
☎0915 708 626

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

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

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

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

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

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk
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RUŽINOV
VO VLČOM HRDLE zaistili policaj-
ti drogy u dvadsaťročného Bratislavča-
na. Počas kontroly pred ubytovňou im
muž v rozlomenej sklenenej žiarovke
policajtom vydal neznámy prášok hne-
dej farby. Tvrdil, že ide o pervitín a že
ho má pre vlastnú potrebu. Polícia prí-
pad vyšetruje.
NA LÍŠČÍCH NIVÁCH zadržali 45-
ročného Ivana T. Z Bratislavy. Ten na
Mraziarenskej ulici napadol dve 28-
ročné ženy, ktorým sa pod hrozbou
použitia zbrane vyhrážal zabitím. Muž
putoval do cely policajného zaistenia,
ale pripravuje sa jeho vzatie do väzby.
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI prepad-
li prevádzkarku reštaurácie. Približne
25-ročný páchateľ vysoký asi 165 cen-
timetrov pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od ženy peniaze. Keď na jeho
výzvy nezareagovala, zobral zo stola
obálku s približne 1000 eurami a ušiel.
Polícia po ňom pátra.

NOVÉ MESTO
NA BAJKALSKEJ ULICI zasahova-
la policajná hliadka. Privolali ju do pre-
dajne Billa, kde pracovník strážnej
služby zadržal páchateľa, ktorý tam od-
cudzil tovar v hodnote 3,32 eura. Pá-
chateľ zadržali a umiestnili do cely
predbežného zaistenia. 
NA TRNAVSKOM MÝTE zadržali
policajti dvojčlennú posádku auta, u
ktorej našla cigaretovú škatuľku, ale
bez cigariet. Namiesto nich tam bolo 23
papierových skladačiek s hnedým prá-
škom. Prášok putoval na expertízu, 33-
a 59-ročnému mužovi hrozí v prípade
potvrdenia, že ide o drogy, až trojročné
väzenie.

STARÉ MESTO
NA RADLINSKÉHO ULICI objavili
policajti podozrivý materiál. Vydal im
ho 33-ročný Bratislavčan. Policajtom
povedal, že ide o pervitín, látka však aj
tak putovala na expertízu. 
NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ
vydal 24-ročný Bratislavčan policaj-
tom tri kusy skladačiek s obsahom
neznámej bielej látky. Počas prehliad-
ky pred umiestnením do cely v jeho
spodnej bielizni našli ďalšie štyri zata-
vené striekačky s neznámou látkou.
Predbežná expertíza potvrdila, že išlo
o drogu.

PETRŽALKA
NA ČAPAJEVOVEJ ULICI kontro-
lovali policajti 35-ročného vodiča
Škody Favorit. Ten im dobrovoľne odo-
vzdal alobalovú skladačku s obsahom
neznámej bledohnedej látky. Policajti
muža vypočul, látku zaistili a zaslali na
expertíz. (mm)

Speváci mali

budovateľský

basbarytón
Rádio bolo aj statočné. Naši cez vojnu
na ňom počúvali Londýn, ale aj iné
stanice. Vyhlo sa zhabaniu aj zaplom-
bovaniu a dokonca ilegálne spolu s
najstaršou Ankou a rodičmi prekroči-
lo hranice a útek z Protektoraatu
Böhmen und Mähren, prežilo front,
oslobodenie a prežívalo s našimi aj
robotnícku revolúciu tri roky po vojne
a aj záchvat hysterického budovania
ľudovej demokracie a vôbec nového
sveta, budovania, ktoré sa nikdy
nedostalo ďalej ako po prvú fázu -
zničenie starého sveta.
Rádio bolo aj prefíkané. Keď som sa už
definitívne prebudil na cestu do školy a
zapol som ho, po nočných staniciach ani
stopy, ale zneli z neho budovateľské pes-
ničky o sedlaní motorových koní a česa-
ní takým istým hrebienčekom, ako sa
češú koníčky. 
Alebo z neho zneli koncerty na želanie,
v ktorých hrali zase ľudové pesničky, čo
nikdy ľudovými ani neboli, ale zvlášť
dobre zneli v zadymenej krčme na
Medzinárodný deň žien. Že sú tieto pes-
ničky pokrokové, to sa poznalo podľa
toho, že speváci mali hrdinský budova-
teľský basbarytón plný odhodlania, dví-
hania kvádrov a japoniek s maltou či
včasnej orby. 
Kto taký hlas a charakter nemal, musel
sa ho naučiť. Ženské pokrokové vlast-
nosti sa zase cez reproduktor rádia preja-
vovali škriekaním, ktoré zrejme pochá-
dzalo z čias, keď posledný krysár odchá-
dzal s imperialistickými myšami v
pätách von z našich zjednotených a
odkulačených dedín. A že rádio aj ovlá-
dalo cudzie jazyky, som už povedal.
- Urob mi kávu, Gabi! - zavelil otec zvy-
čajne poobede.
Bol to hotový obrad, ktorý som sa nedo-
vážil narušiť, hoci otec ležal v pohode na
kanape v izbe a ja som bol sám v kuchy-
ni, ďaleko cez chodbu a dvoje dverí. Do
smaltovanej kanvičky (tureckú džezvu
sme už nemali) som nasypal kávu, zalial
vodou a dal na plynové režó. Vodu som
strážil, a keď pena začala stúpať prvý raz
dohora, kanvičku som odtiahol, počkal,
kým sa voda upokojí, opäť som ju prisu-
nul na oheň. Zovrieť musela trikrát.
Potom som ešte musel kávu zamiešať,
počkať, kým sa usadí a vylúhuje, a až
potom som ju precedil cez malé mo-
sadzné sitko, cez ktoré sa nesmelo cediť
a preosievať nič iné. Potom som kávu
osladil, aby som ju ku kanape doniesol
navlas takú, aká musí byť káva pre otca.
Horúca, tuhá a sladká. Našiel si vhodnú
polohu, aby mohol pololežať - polose-
dieť. Tak mohol sŕkať vrelú čiernu teku-
tinu a zároveň krútiť gombíkmi na rádiu
a prepínať vlnové pásma. 
Cez deň sme okrem Slovenska počúvali
aj Viedeň a počúvali sme aj demokratic-
kú Budapešť a ja som sa čudoval, prečo
nemajú Maďari všetky naše ľudovky v
rozhlase rovnaké. Tatko mi z času načas
prekladal texty piesní, a keď som sa ich
trochu naučil a navyše som nekládol
sprosté otázky, ktoré by mohli zname-
nať, že ma cudzina zaujíma viac než
moja vlasť. No Akácosút milujem
dodnes. Gustav Bartovic

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

V robotárni museli pracovať odsúdenci
Na Radlinského ulici, tam, kde je
dnes novší vchod do areálu Fakulty
chemickej a potravinárskej techno-
lógie STU, stál ešte v 60. rokoch
minulého storočia rozľahlý dom,
ktorý starší Bratislavčania poznali
pod menom robotáreň. 
Mnohí bádatelia sa zaoberali históriou
stavebných pamiatok Bratislavy, ale
len jediný historik - Dr. Norbert Duka-
Zólyomi, upozornil v roku 1969 na
jeho hodnotu. Objekt vtedy ešte stál,
ale jeho dni už boli spočítané.
Po pominutí nebezpečenstva tureckých
nájazdov a po oslobodení južných
území uhorského kráľovstva spod
tureckej nadvlády si aj obyvatelia hlav-
ného mesta kráľovstva vydýchli. K sta-
rousadlým pribudli noví občania, ktorí
zbohatli na majetkoch získaných v
oslobodenej časti Uhorska, a mnoho
takých, ktorých sem priviedla funkcia
(či zamestnanie) v kráľovských inštitú-
ciách ako boli Kráľovská miestodrži-
teľská rada a Uhorská kráľovská
dvorská komora. 
Jedným z dlhoročných radcov Uhor-
skej kráľovskej dvorskej komory, v
rokoch 1765 až 1786, bol barón Johann
Bapt. Schilson, ktorého starý otec
Johann Michael Schilson získal v roku
1715 na uhorskom sneme indigenát -
dnes by sa dalo povedať štátne občian-
stvo. Kúpil panstvo s kaštieľom v
dedinke Vassurány neďaleko Sopronu. 
Johann Bapt. sa natrvalo usadil v mies-
te svojho pôsobiska - v Prešporku. Bol
„rytierom Svätej ríše Rímskej”.V roku
1780 sa oženil. Manželstvom s konte-
sou Antoniou Zichy, dcérou majiteľa
Rusoviec grófa Štefana Zichyho, sa
dostal do švagrovstva s príslušníkmi
mnohých starobylých uhorských mag-
nátskych rodín.
Johann B. Schilson bol činný aj literárne
a ako výtvarný umelec. Napísal vo svo-
jom čase úspešnú divadelnú hru, ktorú
po zhudobnení hrali v prešporskom
divadle. Po smrti Márie Terézie nakreslil
podľa návrhu iného uhorského šľachtica
Somsicha návrh na symbolický pomník
panovníčky. Pri pomníku bola znázorne-
ná postava smútiacej ženy, personifiká-
cia uhorského kráľovstva - Hungarie.
Podľa Schilsonovej kresby zhotovil vie-
denský rytec Schmutzer medirytinu. Na
sklonku života sa venoval hudbe. V
Budapešti je v archíve uložených 35
jeho hudobných partitúr.
V roku 1767 Schilson kúpil mohutný
nárožný dom na Hlavnom námestí, v
tesnej blízkosti radnice a paláca grófa
Apponyiho. Bol to starý meštiansky
dom so stredovekými múrmi za baro-

kovou fasádou. Dodnes je zachovaný a
má adresu Hlavné námestie 2. 
Okrem toho kúpil barón Schilson v
tom istom roku, 1767, hospodársky
dvor s viacerými budovami („Mayer-
hof”) na priestranstve za Schöndorf-
skou bránou, medzi vtedajšou Land-
strasse (Radlinského) a uličkou pome-
novanou podľa padlých Wallonoch
(Valónska), ktorá niesla po druhej sve-
tovej vojne meno Slovanská, a ktorej
južná časť zanikla v areáli STU. 
Na mieste starého majera dal Schilson
1768 vybudovať dlhú jednoposchodo-
vú stavbu s barokovou manzardovou
strechou, chudobnejšiu a lacnejšiu
repliku paláca grófa Grassalkovicha.
Grassalkovich bol ako predseda Uhor-
skej kráľovskej dvorskej komory pria-
my nadriadený baróna Schilsona.
Schilsonov palác bol postavený v ulič-
nej zástavbe ako radová stavba, pričom
fasáda mala dĺžku 23 okenných osí.
Grassalkovichov palác mal vtedy na
priečelí len 17 okenných osí, rovnako
Landererov palác, ktorý stál do roku
1945 na terajšom Šafárikovom námes-
tí. Brána Schilsonovho paláca bola
presne v strede fasády, okno nad ňou
bolo zdvojené. Rizalit budovy (stredná
mierne vystupujúca časť) mal po
oboch stranách brány po dve okná, na
Landererovom paláci len po jednom. 
Kamenný portál brány bol ozdobený
vysekaným nápisom „Schilsonhoff” a
datovaním 1768 v rokokovom orámo-
vaní na svorníku oblúku. Nad bránou
visel kamenný puttami nesený štítok s
erbom majiteľa. Stredná časť fasády
nad bránou bola ozdobená jemnými
štukovými rokokovými ornamentmi,

aké donedávna ozdobovali aj priečelie
meštianskeho domu na Jozefskej ulici
č.6. Oba objekty asi staval prešporský
staviteľ Römisch, ktorý viedol aj nad-
stavbu najvyššieho poschodia na palá-
ci Uhorskej komory (teraz Univerzitná
knižnica na Michalskej 1) a upravoval
batthyanyovský kaštieľ v blízkom Kitt-
see. 
Už v roku 1777 predal barón Schilson
svoj novopostavený palác arcibiskupo-
vi, ktorý v ňom zriadil útulok pre kon-
vertitov (ľudí, ktorí sa rozhodli stať sa
katolíkmi). Vtedy odstránili zo štítku
nad bránou Schilsonov erb a namiesto
neho namaľovali obraz svätého Jozefa,
patróna domu konvertitov. Aj nápis na
bráne nahradili iným : DOMVS
JOSEPHINA CONVERTITORVM.
Nie je známe, ako boli upravené inte-
riéry. Ústav známy ako „Josephi Stift”
veľa chovancov nemal. V roku 1798
objekt vyhorel.
Kardinál Batthyany ho čoskoro po
požiari predal obchodníkovi so žele-
zom, v roku 1801 ruinu nakoniec kúpi-
lo mesto. Neskôr význam objektu stále
upadal. Od prvej polovice 19. storočia
v ňom bola známa robotáreň. Bola to
inštitúcia, kde museli napríklad odsú-
denci povinne pracovať. V 20. rokoch
20. storočia dom upravili ako ubytovňu
pre bezdomovcov, v zadnej časti bola
ešte po roku 1962 umiestnená jazyko-
vá škola.   
Pred viac ako tridsiatimi rokmi objekt
zbytočne zbúrali. A nielen ten, ale celý
rad historických objektov v ulici. Ka-
menné články portálu a štít s maľova-
ným obrazom svätého Jozefa ako
patróna ústavu a neďalekej Jozefskej
ulice uložili do zbierok Mestského
múzea. Štefan Holčík

FOTO - archív



HOKEJ
Len jedno malé zakopnutie si hoke-
jisti Slovana dovolili vo štvrťfinálo-
vej sérii play-off hokejovej Extraligy
proti Martinu. Vo štvrtom stretnutí
podľahli na súperovom ľade 2:4, ale
keďže zvyšok série zvládli s majs-
trovským prehľadom, už po piatich
súbojoch s prehľadom postúpili do
semifinále.
Zverenci dvojice Róbert Pukalovič a
Róbert Stavjaňa sa v ňom stretnú so
Skalicou, ktorá vo štvrťfinálovej fáze
súťaže zvalcovala trenčiansku Duklu.
Záhoráci rozprášili vojakov 4:0 na
stretnutia a prakticky od polovice
minulého týždňa dostali od trénerov
voľno. Trénovať začali až v pondelok,
presne o sedem dní, v pondelok 16.
marca 2009, sa hrá aj úvodný duel v
Bratislave. 
O deň neskôr je na programe druhý
zápas, po 48 hodinách sa séria prenesie
do Skalice, kde sa hrá v piatok 20. a v
sobotu 21. marca. Ak sa nerozhodne,
séria sa znovu vráti na Zimný štadión
Ondreja Nepelu, kde bude piate stret-
nutie v utorok 24. marca. Prípadný
šiesty duel uvidia znovu Skaličania (vo
štvrtok 26. marca) a ak ani on neroz-

hodne, siedme stretnutie bude v sobotu
28. marca v hlavnom meste.
Slovanistická cesta do semifinále
dostala pevné základy v prvých due-
loch na domácom ľade, po ktorých bol
stav 2:0. „Séria ide podľa našich pred-
stáv. Vedieme 2:0 a dokonca sme nein-
kasovali ani gól,“ pochvaľoval si po
nich Róbert Pukalovič. Tretie stretnu-
tie, prvé v Martine, bolo znovu v maj-
strovskej réžii. Bratislavčania rýchlo
strelili dva góly a potom už len kontro-
lovali priebeh a víťazstvo 4:1. 
„Som rád, že sme strelili rýchle góly,
pretože tie určili vývoj. V druhej treti-
ne sme doplatili na nedisciplinovanosť.
Veľa vylúčených a častá hra v oslabení
nám zobrali veľa síl. V poslednej časti
sme sa našťastie skonsolidovali,“ skon-
štatoval Róbert Pukalovič.
Vo štvrtom zápase sa potvrdilo, že
posledný krok môže byť aj najťažší.
Slovan v ňom mohol definitívne
potvrdiť postup, no namiesto toho ho
prehra 2:4 vrátila ešte raz na domáci
ľad. „Dnes som mal pocit, akoby hráči
čakali, že víťazstvo príde samo. Hrali
sme rozhárane, nekoncentrovane,
nedarilo sa nám ani v koncovke, kde
sme doplatili na horšiu pohotovosť.

Navyše sme mali znovu priveľa vylú-
čených, čo nám zabránilo dostať sa do
správneho tempa,“ zhodnotil duel
Róbert Pukalovič.
To najlepšie z celej štvrťfinálovej
série si majster nechal na piate stret-
nutie. Zverenci Róberta Pukaloviča a
Antonína Stavjaňu v ňom doslova
rozstrieľali Martin a víťazstvom 10:3
potvrdili, že séria mala iba jedného
možného víťaza. Zápas sa pritom ani
poriadne nezačal a Bratislavčania
prehrávali 0:1. V ďalšom priebehu
však už koncertovali, navyše v záve-
rečnej tretine vypočuli želanie fanúši-
kov a súperovi dali desiatku...
„Prvý gól nás skutočne zaskočil. Hovi
sa nedotkol puku a prehrávali sme 0:1.
Chlapci trochu znervózneli a tak sme
ich museli upokojovať. Našťastie sme
rýchlo vyrovnali a potom sme už pred-
vádzali našu hru,“ hodnotil Róbert
Pukalovič a dodal: „Spokojní museli
byť aj diváci, ukázali sme im pekný
hokej, v ktorom nám konečne prialo aj
šťastie, ktoré nás v posledných stretnu-
tiach obchádzalo.“
Obidva prvé semifinálové zápasy v Bra-
tislave sa začínajú o 17.00 h. (mm)
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Vedúci Slovan

má tri cenné 

body z Prešova
FUTBAL
Všetko možné, len nie ľahký zápas.
Tvrdili to hráči aj tréneri ŠK Slo-
van Bratislava pred odchodom na
prvý jarný ligový duel do Prešova.
Stretnutie tieto slová nakoniec
potvrdilo, pre belasých je však naj-
dôležitejšie, že v Šariši vyhrali a
získali tri cenné ligové body.
Tatran aj proti jesennému lídrovi
potvrdil, že na domácom trávniku býva
nepríjemným súperom a hoci trvalo
vyše polhodiny, kým dokázal ohroziť
hosťujúcu bránku, v ďalšom priebehu
belasých potrápil. Slovan bol však od
začiatku lepším mužstvom. Dokonale
využíval svoje skúseností, hoci, para-
doxne, k prvému gólu mu pomohli
domáci Šafranko zbytočnou stratou
lopty a brankár Buchta, ktorý neuveri-
teľne zluftoval a loptu pustil osamote-
nému Halenárovi.
„Rátali sme s ťažkým stretnutím, čo sa
nám aj potvrdilo. Tatran kládol veľký
odpor, ešte viac ako hra ma tešia tri
získané body,“ skonštatoval tréner
Ladislav Pecko. Jeho zverencov teraz
čaká nabitý program. V nedeľu 15.
marca cestujú znovu na východ, tento-
raz do Košíc, ktoré cez víkend prehrali
v Trnave a o tri dni neskôr nastúpia v
odvete štvrťfinále Slovenského pohára
proti Žiline.
Zimná prestávka sa naopak predĺžila
futbalistom Petržalky. Ich sobotňajšie
stretnutie proti Dubnici sa pre zlý terén
nehralo a obaja súperi sa ešte v ten istý
deň dohodli na novom termíne. „Bolo
to múdre rozhodnutie, pretože terén by
vydržal tak desať minút, potom by sa
zmenil na oranisko a futbal iba na pre-
kopávanú z jednej strany ihriska na
druhú,“ zhodnotil domáci kormidelník
Michal Hipp. 
Duel preložili na 18. marca o 15.00 h.
Ak sa teda znovu neozve príroda, Petr-
žalka začne svoju corgoňligovú jar až v
sobotu 14. marca v Dunajskej Strede,
ktorá v úvodnom kole remizovala v
Zlatých Moravciach 1:1.
Necelých dvesto divákov bolo zveda-
vých na jarnú premiéru Interu. Žlto-
čierni po zimných turbulenciách a
odchodoch prezidenta, trénerov a
množstva hráčov zdolali na už uprave-
ných Pasienkoch nebezpečnú Šaľu 1:0,
hoci takmer celý druhý polčas dohrá-
vali bez vylúčeného Tareka. (mm)
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Belasí sú blízko

k pohárovému

semifinále 
FUTBAL
Predohrou úvodného jarného kola
futbalovej Corgoň ligy bolo prvé
štvrťfinálové stretnutie Slovenského
pohára medzi Žilinou a Slovanom.
Jesenné povinnosti Žilinčanov v Pohá-
ri UEFA spôsobili, že táto dvojica sa
stretne na jar trikrát, čo pripomenulo
minuloročné súperenie hráčov spod
Dubňa s Petržalkou, ktoré sa takisto
stretli v lige aj v pohári. Rovnako ako
vlani, aj teraz sú zatiaľ na tom lepšie
Bratislavčania.
Slovan bol v Žiline lepším mužstvom a
napriek tomu, že mu v zostave chýbali
dve posily, ktoré už hrali štvrťfinále v
petržalskom drese (Kozák, Dosoudil),
vyhral 2:1 a pred odvetou, ktorá bude
18. marca o 17.00 h na Tehelnom poli,
je len krok od semifinále. „Splnili sme
to, čo sme chceli, s výsledkom som
spokojný,“ potvrdil tréner L.Pecko.
Ak by belasí nezaváhali ani v odvete, v
semifinále (tam už je aj Petržalka) sa
stretnú s Košicami. Slovenský futbalo-
vý zväz medzitým stihol zmeniť termín
seneckého finálového duelu Sloven-
ského pohára. Nebude 1. mája, ale v
stredu 20. mája. (mm)

Klusáci budú 

v Bratislave vždy

druhú nedeľu
DOSTIHY
Aj keď Bratislava bude tento rok
bez Slovenského klusáckeho derby,
nepríde o rámcové klusácke dostihy.
„Okrem troch dostihov v Novom Teko-
ve pobežia klusáci každú druhú nedeľu
aj v Bratislave. Slovenské klusácke
derby v Bratislave nahradí novotekov-
ský míting, ktorý bude mať približné
paramatre ako mal bratislavský, a
takisto bude pre 4-ročné kone,“ prezra-
dil predseda Klusáckej asociácie
Slovenska Peter Kajdi. K budúcností
klusáckeho derby na petržalskom
Závodisku dodal: „Zatiaľ je predčasné
hovoriť, či prestávka bude jednorazo-
vé, alebo potrvá dlhšie.“ (mm)

HC Slovan zvíťazil nad Martinom 4:1, 

v semifinále privíta Pálffyho Skalicu

Viac o športe v meste
sa dozviete na webe

www.banoviny.sk

Údržba, s.r.o.

www.udrzba.eu
Ponúka komplexné stavebné, vodo-elektroinštalačné služby,
drobné montáže, opravy v domoch a bytoch, čistenie kontaj-
nerových stojísk a odvoz nadrozmerného odpadu, stolárske,
podlahárske a maliarske práce, opravy, inštalácie a údržbu
počítačov v cenách od 10,-EURO/hod.
vvrrááttaannee  ddoopprraavvyy  aa  ddrroobbnnééhhoo  mmaatteerriiáálluu..
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

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

Využite šrotovné na kúpu nového osobného motorového vozidla v plnej výške 2.000,- EUR. 
Všetky podrobnosti Vám radi poskytneme na bezplatnej infolinke 0800 700 500 alebo e-mailom 
auto-impex@auto-impex.sk.

Prí te k nám do predajne, vybavíme všetko za vás zdarma*: 
 odvoz k autorizovanému spracovate ovi starých vozidiel,
 potvrdenie o zošrotovaní,
 odhlásenie z evidencie vozidiel aj s kolkami.

* Prineste si so sebou len preukaz totožnosti (právnické osoby a živnostníci výpis z obchodného registra alebo živnostenský list), 
 ve ký a malý technický preukaz a potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení auta.

 Predaj vozidiel
 Školenia vodi ov
 NONSTOP servis vozidiel
  Garancia mobility
 Asisten né služby
  Výroba nadstavieb ALUVAN
 Spätné odkúpenie vozidla
 Vernostný program

Komplexná starostlivos

Bezplatná infolinka 

0800 700 500
Bratislava: Rož avská 28/A 
 Hodonínska 9 (Lama )
 Vl ie Hrdlo 68

Trnava: Trstínska Cesta 28 
 tel.: 033/ 32 42 311

www.auto-impex.sk

Vyme te vašu starú za novú...
...u nás bez starostí! Vybavíme všetko za vás!

AIP_srotovne_252x69_press.indd 1 10.3.2009 12:03:18

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?
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� najlepšie mestské noviny na Slovensku

� najčítanejšie noviny v meste

� desaťročná tradícia

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

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

GIGA AKCIA!

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 15. 3. až do soboty 21. 3.

MAKYTA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

TOTÁLNY VÝPREDAJ KABÁTOV!
Ozeta Trenčín, Vzorodev Žilina, Zornica Bánovce, Makyta Púchov, Q-M Považská Bytrica

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

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

www.peknekabaty.sk

-70%
VÝRAZNÉ

ZĽAVY
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é 
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Jazykové kurzy

Zápis a info:
Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

www.aveducation.sk

Jar 2009
��bohatá ponuka jazykových kurzov
��všetky vekové kategórie / vedomostné úrovne
��
��

Zápis 9.3. - 31.3.2009

aj čerstvé obložené kaiserky
a zapečené plnené toasty



DIVADLO
Divadlo Non.Garde, ktoré sídli na
druhom poschodí galérie Stredoeu-
rópskeho domu fotografie (SEDF)
na Prepoštskej 4, vzniklo v apríli
2007. Jeho poslednou premiérou je
predstavenie s názvom Druhé kolo.
Divadlo má kapacitu 40 ľudí a to je
približný počet divákov, ktorých
počas večera dokáže uchvátiť temer
nedivadelné sprostredkovanie pocitov
a prežívaní aktérov na javisku v podo-
be, v ktorej ich chcú ponúknuť divá-
kovi. Všetci protagonisti divadla, či už

interpreti alebo tvorcovia, sú profesio-
nálni divadelníci a svojou tvorbou sa
snažia vytvárať kontinuálnu a stimu-
lujúcu základňu na vznik novej tvor-
by. A tak, v duchu koncepcie a záuj-
mov divadla Non.Garde, ponúka naj-
novšia premiéra tvorcov s názvom
Druhé kolo, divákovi pohľad do duše
štyroch žien. 
Zhmotnenie tajných vnútorných rituá-
lov človeka do priestoru a času balan-
suje na hrane medzi intímnou sondou
do hĺbky duše a bezobsažnou fraškou.
Svoje pocity a vnemy mladé dievčatá

na javisku tlmočia pomocou rekvizít a
zvukov.  Tí, čo „šli náhodou okolo“,
môžu byť zaskočení, niekedy možno
aj poňatím skutočnosti, ktorá je
nesmierne vzdialená estetickému vní-
maniu bežného konzumenta. 
Je dobre, že Bratislava má divadlo
tohto typu. A je takmer isté, že sa
každý večer nájde 40 ľudí, ktorí zasad-
nú do hľadiska divadla Non.Garde. V
predstavení Druhé kolo v réžii Jána
Štrbáka účinkujú Z. Šimová, J. Šturdí-
ková, L. Čarnecká, D. Strauszová.

Dáša Šebanová

Elektronická

hudba zaznie 

v Petržalke
HUDBA
V petržalskom Klube Za zrkadlom
na Rovniankovej 3 sa 19. marca
2009 o 20.00 h uskutoční zaujímavý
večer plný kvalitnej elektronickej
hudby pod názvom Art of Vinyl
...fresh!!
Svojou účasťou hudobný večer oboha-
tia kapely The Uniques, Isobutane,
Kasioboy a Emonoizboyz. V Klube Za
zrkadlom vás tak čakajú tie najčer-
stvejšie beaty z produkcie domácich
majstrov. Všetko bez konzervačných
látok a glutamanu. 
Duo Emonoizboyz sa zoznámilo v prí-
jemnej atmosfére cely predbežného
zadržania, kde strávili noc po predčas-
ne prerušenej street-artovej akcii. Na
ich hudbe sa tento traumatizujúci záži-
tok, našťastie, nepodpísal a ich happy
hardcore emotronic pop pravidelne
roztancúva bratislavské kluby.
Kasioboy, striktne elektronická frakcia
skupiny Puding Pani Elvisovej, je
dobre známa z vysielania Rádia FM.
Isobutane, tiež známy ako Martin Kraj-
čír, hrá podľa vlastných slov hudbu
inšpirovanú Cocteau Twins, Aphex
Twin a svojim okolím. 
Svieža gitarová hudba The Uniques s
prvkami elektroniky, vplyvmi novej
vlny osemdesiatych rokov zahalenými
do priliehavého moderného hávu a
kvalitnými anglickými textami, je jed-
nou z najväčších nádejí mladej sloven-
skej scény. O pastvu pre oči sa už tra-
dične postará V. J.-ské duo Document
& Setting. (dš)

Sklárske objekty

Štěpána Palu 

v Devíne
VÝSTAVA
V Artgallery Devín na Brigádnickej
27 otvorili výstavu významného
sklára, rodáka zo Zlína, Štěpána
Palu.
Výstava s názvom Priestorové úvahy
prezentuje výber z diela Štěpána Palu.
Ten je vo svete sklárskeho majstrov-
stva už desaťročia známy ako vynika-
júci znalec a tvorca, v národnom aj
medzinárodnom meradle. Štěpán Pala
študoval v Strednej škole sklárskeho
dizajnu v Kamenickom Šenove, neskôr
na oddelení Sklo v architektúre na
VŠVU v Bratislave. 
V sedemdesiatych a osemdesiatych
rokoch sa venoval sklárskemu dizajnu
v architektúre, najmä monumentálnym
osvetľovacím telesám a voľnej sklár-
skej tvorbe z optického skla. V súčas-
nosti ho zaujíma najmä kresba, v ktorej
rozvíja štruktúry fraktálov v sklárskej
tvorbe. 
Získal niekoľko ocenení, napríklad
Grand Prix na Glass Trienal v Norim-
bergu v roku 1993, Gold Prize na
International Exhibition of Glass v
Kanazawe (Japonsko) v roku 1997.
Počas výstavy, ktorá potrvá do 9.
apríla 2009, je v predaji niekoľko diel
autora. (dš)
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V Redute 

ocenia mladých

umelcov
HUDBA
Vo štvrtok a v piatok 19. a 20. marca
2009 sa v Slovenskej filharmónii na
Námestí Eugena Suchoňa uskutoční
slávnostný večer, počas ktorého
získajú mladí umelci aj tento rok
významné ocenenie Zlatá nota Slo-
venskej sporiteľne 2009.
Slovenská filharmónia uvedie koncerty
pod taktovkou dirigenta Leoša Svárov-
ského. Hosťom bratislavskej Reduty
bude český klavirista prof. Emil Leich-
ner, interpret diel Bohuslava Martinů.
S popredným českým dirigentom Jiřím
Bělohlávkom nahral všetky klavírne
koncerty skladateľa. V Koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie zaznie
štvrtý v poradí - Koncert pre klavír a
orchester č. 4 Inkantace H. 358 Bohu-
slava Martinů. 
Program koncertov doplnia dve diela
Fantastické scherzo op. 25 Josefa Suka
a Symfónia č. 3 a mol op. 44 Sergeja
Rachmaninova. Na koncerte vo štvrtok
19. marca odovzdajú ocenenie Zlatá
nota Slovenskej sporiteľne 2009 naj-
lepším mladým umelcom. (dš)

Muž a žena

po zotmení 

v DK Dúbravka
DIVADLO
Keď sa stretnú muž a žena dva roky
po rozvode, môže mať stretnutie rôz-
ne podoby. O jednej z nich hovorí sú-
časná hra anglického autora Donalda
Churchilla Chvilková slabost.
Jej podobu si môžete pozrieť v Dome
kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A v
interpretácii skvelých českých hercov
Hany Maciuchovej, Radoslava Brzo-
bohatého a Kateřiny Velebovej. Hra
hovorí o nečakaných odhaleniach a
zvratoch vo vzťahu muža a ženy, ktorí
sa stretávajú dva roky po rozvode. 
Skvelé herecké obsadenie je zárukou
divácky kvalitného umeleckého zážit-
ku, nehovoriac o samotnej téme, ktorá
ponúka nekonečné množstvo variácií
na stretnutie dvoch ľudí opačného
pohlavia po dlhšej časovej odluke.
Predstavenie si môžete pozrieť 24.
marca 2009 o 19.00 h. (dš)

FILM
V Bratislave sa aj tento rok koncom
marca a začiatkom apríla uskutoční
už 16. ročník Medzinárodnej pre-
hliadky filmu, televízie a videa
Febiofest 2009.  
V Bratislave sa brány kín pre návštev-
níkov otvoria 30. marca a festival sa
skončí 5. apríla 2009. V trinástich pro-
gramových sekciách predstaví nové
české a slovenské filmy a prichádza aj
s lákavými novinkami a unikátnymi
archívnymi projekciami
Jednou z dominantných sekcií pre-
hliadky je tradične Nový český a slo-
venský film. Otváracím filmom bude
titul Anglické jahody režiséra V. Drhu.
Okrem najčerstvejších českých filmov
(nedávno dokončeného nového filmu

Zdeňka Tyca El Paso, Hlídač č. 47. (F.
Renč), sfilmovaného románu J. Topo-
la Sestra (V. Pancíř) a mnohých
iných), prináša Febiofest tento rok aj
pestrú škálu noviniek slovenských
dlhometrážnych dokumentárnych, ale
i hraných filmov. V kine sa tak počas
Febiofestu stretne štrnásť slovenských
noviniek. 
Diváci sa prostredníctvom výberu sied-
mich filmov zoznámia s tvorbou
významného maďarského režiséra Bélu
Tarra. Poľskú kinematografiu bude
tento rok reprezentovať všestranný fil-
már Jerzy Skolimowski, rodák z poľskej
Lodže, momentálne žijúci a tvoriaci v
Los Angeles. Ďalej na Febiofeste uvidí-
te výber toho najlepšieho z tvorby
českého režiséra a výtvarníka Františka

Vláčila. Slovenský režisér Peter Solan,
ktorý sa tento rok dožíva významného
jubilea, osobne uvedie výber dvanás-
tich titulov v profilovej sekcii venova-
nej jeho dielu. 
V pravidelnej programovej štruktúre
budú mať svoje miesto dve sekcie
Bonus: Novinky Asfk A Projekt 100 -
2009, v ktorých Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK) opäť prine-
sie predpremiéry pozoruhodných
distribučných titulov a filmových lahô-
dok. Diváci sa už teraz môžu tešiť na
15 skvelých filmov, medzi nimi
napríklad na Dom obesenca (E. Kustu-
rica), Upír Nosferatu (F.W. Murnau),
Valčík s Bašírom (A. Folman) či Annie
Leibovitz - život objektívom (B. Lei-
bovitz), atď. (dš)

Febiofest otvoria Anglické jahody
Druhé kolo je dielom, ktoré určite zaujme. Už tým, že je iné. FOTO - Divadlo Non.Garde

Viac o kultúre v meste
sa dozviete na webe

www.banoviny.sk
A-MONT,Vajnorská 98/A,Bratislava, 

TEL/FAX: 02/4464 0077,
e-mail: bratislava@a-mont.sk, http:www.a-mont.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

ZĽAVA 45%
Montáž ZDARMA

7-komorový profil, 7-rokov záruka

•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

Divadlo Non.Garde a jeho Druhé kolo

ponúka pohľad do duše štyroch žien
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Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná ul. 14, 821 07 Bratislava
Tel. číslo: 0905 864 459, fax: +421 2 455 240 89
web - stránka: www.vsemvs.sk, e-mail: info@vsemvs.sk, studijne@vsemvs.sk

Ponuka akreditovaných študijných programov

Termín podania prihlášok 

• do 31. marca 2009 - 1. termín • do 30. júna 2009 - 2. termín •
Štúdium na VŠEMvs v Bratislave ponúka

V študijnom odbore 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
� trojročný bakalársky študijný program „verejná správa“ v dennej aj v externej forme

štúdia
� dvojročný magisterský študijný program „verejná správa“ v dennej aj v externej

forme štúdia

V študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
� trojročný bakalársky študijný program „manažment malého a stredného podnikania

v regiónoch“ v dennej aj v externej forme štúdia

� kvalitné akreditované študijné programy vhodné pre maturantov aj zamestnancov verejné-
ho sektora, či manažérov malých a stredných podnikov v dennej a externej forme štúdia

� možnosť štúdia vybraných predmetov v cudzom jazyku angličtiny, francúzštiny a ruštiny 
� pomerne malý kolektív odborníkov, asistentov, docentov a profesorov, ktorý je vysoko pro-

fesionalizovaný
� úzku spoluprácu s orgánmi verejnej správy, záujmovými organizáciami (ZMOS, Únia miest

Slovenska) a podnikmi; vybrané odborné predmety a niektoré prednášky na aktuálne
témy, ktoré prednášajú významní domáci aj zahraniční odborníci z praxe

� možnosť využívať dlhodobé študijné pobyty, zúčastňovať sa medzinárodných vedeckých
konferencií a súťaží na partnerských vysokých školách doma aj v zahraničí ( Francúzsko,
Česko, Litva, Poľsko, Chorvátsko, Bulharsko, atd.)

� možnosť uchádzať sa o granty na študijné pobyty a stáže v zahraničí v rámci programu
Erasmus (od akademického roka 2009/2010)

� možnosť participovať na výskumných úlohách vysokej školy
� možnosť zapájať sa do športových a voľno-časových aktivít v rámci výučby
� dobré referencie absolventov vysokej školy
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SOBOTA 14. marca
� 10.30 - Workshop - africký tanec,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�14.00 - Medovníkový domček, Straža-
novo bábkové divadlo, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 14.30 - F. Hrubín: Kráska a zviera,
rozprávka pre deti o víťazstve krásy a
lásky nad škaredosťou, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vy-počúvanie s Michalom
Tvarožkom, hosť prof. MUDr. Michal
Novák, DrSc., patrí k najvýznamnejším
odborníkom na Alzheimerovu chorobu na
svete, Divadlo a.ha, Školská 14
� 15.00 a 19.00 - Nikita Slovák a Peter
Vojtek: Príbeh ulice, hip-hopový muzi-
kál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 16.00 - Ufúľaná rozprávka, účinkuje
divadlo Žihadlo, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves
�16.30 - Livin ´Blues - 17. ročník festiva-
lu bluesových a rhythm’n’bluesových sku-
pín a jednotlivcov, DK Lúky Vigľašská 1
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Blue Stars,
tanečná zábava, Stredisko kultúry, Vajnor-
ská 21
�19.00 - Oko - hazard s dušou, hra inšpi-
rovaná životom sv. Pavla, tanečné divadlo
Atak, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�20.00 - Sheila Cooper Quartet (USA),
koncert, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Dat Politics (Fr), Batcha de
Mental, koncert francúzskej skupiny, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 15. marca
� 10.00 a 14.30 - F. Hrubín: Kráska a
zviera, rozprávka pre deti o víťazstve
krásy a lásky nad škaredosťou, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.30 - O zvedavom sloníkovi, divadlo
Happy, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírne duo
Ľ. Kojanová - P. Novotný, program: I.
Hrušovský, L. Koželuh, A. Porfirievič
Borodin, J. Brahms, F. Busoni, K. Husa,
N. Bodnár, GMB, Mirbachov palác, Fran-
tiškánske námestie 11

�14.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik,klauniáda pre deti od 6 rokov, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Mil-
ton +, DK Lúky, Vigľašská 1
�16.00 a 19.00 - Oko - hazard s dušou, hra
inšpirovaná životom sv. Pavla, tanečné divad-
lo Atak, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - Gucha, Guča 05, prezentácie,
diskusie, performance, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 15.00 a 19.00 - Nikita Slovák a Peter
Vojtek: Príbeh ulice, hip-hopový muzi-
kál, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Adam Gaines (USA), + Jam
session, koncert, Hlava XXII., Bazová 9

PONDELOK 16. marca
�18.00 - O kultúrnej a etnickej diverzi-
te, cyklus projekcií filmových dokumen-
tov pre poslucháčov FFUK, II. časť,
Seminárna sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, pre divákov od 14 rokov,
divadlo Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - R.W. Fassbinder: Len kvapky
na horúce kamene, premiéra, Malá
scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
�19.00 - J. Barč - Ivan: Dvaja, tragiklau-
niáda v slovenčine, účinkuje Slovenské
divadlo Vertigo z Budapešti, Divadlo a.ha,
Školská 14
�19.00 - Vzdialené blízke osudy, príbeh
Bulharskej republiky, Prednášková sála
UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Nikita Slovák a Peter Vojtek:
Príbeh ulice, hip-hopový muzikál,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Zora Durinová: Na závoru,
Divadlo Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
�20.00 - Druhé kolo, nedivadelné pred-
stavenie sa štyroch žien divákovi, Divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4 

UTOROK 17. marca
� 10.30 - J. Romanovský: Princezná
Kukulienka, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Dobrodružstvá kapitána Kot-
vičku, divadelné predstavenie, účinkuje:
Martin Žák, CDLaV, Gaštanová 19
�18.00 - Improliga, od 12 rokov, Divad-
lo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - R. W. Fassbinder: Len kvap-
ky na horúce kamene, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa piláta„alebo ako to
bolo..“, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - T - herecké improvizácie, Di-
vadlo 3T, projekt hereckých improvizácií,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - N. Slovák a P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Karol Vosátko: Telenovela,
Divadlo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - ST. PAtrick Day19.3.09, Winter
Breeze vol., koncert, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Morča, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 18. marca
� 10.00 - F. Hrubín: Kráska a zviera,
rozprávka pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Chlieb nad zlato, divadelné
predstavenie, CDLaV, Gaštanová 19
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33
�19.00 - Lukáš Brutovský: Krížovkári,
Divadlo Mliečne zuby, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 19.00 - Koncert SOSR, program: F.
Mendelssohn Bartholdy: Hebridy, predo-
hra op.26, P. Zagar: Koncert pre violonče-
lo a orchester, premiéra, F. Mendelssohn
Bartholdy: Symfónia č. 1 c mol op.11,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1 
�19.00 - High Life, brilantná muzikálová
šou plná humoru, tanca a hudby, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Viliam Klimáček: Historky z
fastfoodu, Divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

� 20.00 - Lublau, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9

ŠTVRTOK 19. marca
�9.00 - F. Hrubín: Kráska a zviera, roz-
právka pre deti o víťazstve krásy a lásky
nad škaredosťou, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa piláta„alebo ako to
bolo..“, Divadlo a.ha, Školská 14
� 18.00 - Hudobná panoráma Európy,
G. Fresacher, klarinet, W. Karlinger, harfa,

(členovia Brucknerovho orchestra Linz),
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanect-
va, Ventúrska 10
�19.00 - SvetozárStračina Grand Prix,
koncert, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - Miloš Macourek: Hra na
Zuzanku, Divadlo Ívery, Školská 14
�19.00 - Bratislavský kabaret, účinkujú
známi umelci, hudobníci, zabávači, taneč-
níci, reštaurácia Sparx, Cintorínska 32
�19.00 - Honza Nedvěd, koncert české-
ho folkového speváka, Stredisko kultúry,
Vajnorská 21
�20.00 - Arabica Robusta, divadlo, Pre-
ssovar - Pretlakové literárno hudobné
združenie s horkým obsahom, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Art of Vinyl ...fresh!! koncert
elektronickej hudby, účinkujú: The Uni-
ques, Isobutane, Kasioboy, Emonoizboy,
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 20. marca
�10.00 - Rozprávky z Dúbravky, stret-
nutie detí z materských škôl s autorkou K.
Petkaničovou a bábkoherečkou A. Okap-
covou, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.00 - Hra na ocina a maminu, pre
deti od 10 rokov, Divadlo Ludus predsta-
vuje Divadlo Šesť pé, Partizánske, Malá
sála PKO
� 18.00 - Kríza a utópia - ako chceme
žiť?, workshop, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Koncert Slnovratu + krst CD
Nikdy tak nebolo, folkový koncert pri príle-
žitosti 30. výročia, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days, ko-
média, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Tanečný dom, výuka ľudových
tancov, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�20.00 - Aftertea, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9
�20.00 - Smutný život Ivana T., Divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

VÝSTAVY
� Štěpán Pala: Priestorové úvahy, vý-
stava sklárskeho majstra, ArtGallery De-
vín, Brigádnická 27, potrvá do 9. apríla
� Oleg Fintora: Multiples 2, výstava
akademického sochára, K Gallery, Ven-
túrska 8
� Epocha cára Ferdinanda I., návrat
Bulharska do Európy a Záhrady cára Fer-
dinanda I. Dvorana Ministerstva kultúry
SR, Nám. SNP 33, potrvá do 16. marca

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

vyjdú opäť o týždeň
19. marca 2009

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

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

Kia Bratislava, s. r. o. 
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky

tel. 02/ 49 29 43 00
info.kia@motor-car.sk


