
O aktuálnom vývoji projektu tzv. vý-
chodného obchvatu, ktorý má vý-
znamným spôsobom pomôcť odľah-
čiť hustej automobilovej doprave v
mestskej časti Vajnory, sme sa po-
zhovárali so starostom Vajnor, Já-
nom MRVOM (SDKÚ-DS).
- Tzv. východný obchvat dostal v
januári tohto roku územné rozhodnutie
a v súčasnosti sa začína výkup pozem-
kov. Mestské zastupiteľstvo tento rok
naň vyčlenilo 1,66 milióna eur a Gene-
rálny investor Bratislavy (GIB) začína
spracúvať kúpnopredajné zmluvy. Po-
čas výkupov s problémami nerátam.
Nepredpokladám totiž, že sa nájdu
občania, ktorí by nepredali svoje role
na cestu zlepšujúcu dopravnú situáciu
v ich obci.
Kadiaľ povedie obchvat? 
- Obchádza mestskú časť z východnej

strany popri poľnohospodárskom druž-
stve a smeruje k železničnému prieces-
tiu. Obyvatelia z okresov Pezinok a
Senec už nebudú musieť jazdiť cez
Vajnory, pretože obchvat ich vyvedie
priamo na Seneckú cestu. Týka sa to,
samozrejme, aj občanov z blízkeho
Chorvátskeho Grobu, Slovenského
Grobu, Grinavy a Čiernej vody. Potom
budú mať dôvod prísť sem len tí, ktorí
dovezú, alebo odvezú svoje deti do a
zo školy.
Máte v súčasnosti prehľad o tom,
aká hustá je u vás premávka?
- Merania spred jeden a pol roka uká-
zali, že ráno prechádza v smere do Bra-
tislavy 10-tisíc áut a vracia sa 11-tisíc.
Počas bežného pracovného dňa je to

asi 21-tisíc áut. Pri obchvate pôjde o
úsek dlhý 1,8 kilometra skladajúci sa z
tridsiatich stavebných objektov. Treba
preklenúť dva potoky, železničnú trať a
pod diaľnicou sa napojiť na Seneckú
cestu. Presné náklady vám dnes nepo-
viem, odhadujem, že by mohlo ísť o
6,6 milióna eur.
Aká je ďalšia časová postupnosť
vývoja tejto dopravnej stavby?
- Ako som už spomínal, v priebehu
rokov 2009 a 2010 sa budú vykupo-
vať samotné pozemky od jednotlivých
vlastníkov na základe geometrických
plánov, navyše sa spracuje projektová
dokumentácia k stavebnému povole-
niu. Predpokladám, že koncom roka
2010 by sa mohlo začať reálne stavať
s tým, že v nasledujúcom roku, 2011,
by už obchvat mohol slúžiť motoris-
tom. Zhováral sa Robert Lattacher
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Mesto chce, aby

mu pozemok

pod PKO 

predali  späť
BRATISLAVA
Petičný výbor za zachovanie PKO a
Iniciatíva Bratislava otvorene roko-
vali v utorok 24. marca 2009 s pri-
mátorom Andrejom Ďurkovským
(KDH) o osude Parku kultúry a od-
dychu, ktorý stojí na súkromnom
pozemku.
Primátor informoval, že na ďalšom
spoločnom stretnutí navrhnú majiteľo-
vi pozemku jeho spätné odkúpenie v
prospech mesta. „Keď nebude súhla-
siť, je to otázka na ďalšiu diskusiu, keď
bude súhlasiť, musíme si povedať, za
aké peniaze, a aké ďalšie kroky by
mesto muselo urobiť na skvalitnenie
podmienok existencie rôznych kultúr-
nych podujatí,“ uviedol.  
Konštatoval, že návrh na odkúpenie
pozemku bude predložený aj na roko-
vanie mestského zastupiteľstva. Zá-
stupca petičného výboru Martin Bútora
povedal, že aktivisti chcú budovu PKO
zachrániť a aj investor by mal zobrať do
úvahy názory občanov. Ľubica Trubí-
niová z Iniciatívy Bratislava  konštato-
vala, že už aj zástupcom mesta záleží na
zachovaní PKO. „Konečne sa samo-
správa a veľká časť občanov, ktorá chce
aby sa PKO zachovalo, začína zjedno-
covať v spoločnom stanovisku a idú
robiť konkrétne kroky za jeho záchra-
nu,“ uviedla. (rob)

V Bratislave

vyhrala voľby

Iveta Radičová
BRATISLAVA
V bratislavskom obvode v prvom
kole prezidentských volieb voličov
najviac zaujala Iveta Radičová, keď
získala 54,92 % platných hlasov (100
738). Súčasný prezident Ivan Gašpa-
rovič dostal v Bratislave 30,31 %
hlasov (55 599) a František Mikloško
7 % hlasov (12 843).
Na štvrtom mieste nasleduje Zuzana
Martináková so ziskom 4,77 % hlasov
(8746). Milan Melník v bratislavskom
obvode dosiahol 1,67 % hlasov (3054),
Dagmara Bollová 0,80 % hlasov (1466)
a Milan Sidor 0,53 % hlasov (973).
Z celkového počtu oprávnených voli-
čov, ktorých bolo v bratislavskom
volebnom obvode 380 769, sa na
prvom kole prezidentských volieb
zúčastnilo 184 636 voličov, pričom
bolo odovzdaných 183 419 platných
hlasov. Do 2. kola prezidentských
volieb postúpil Ivan Gašparovič a Iveta
Radičová. Druhé kolo voľby hlavy
štátu bude v sobotu 4. apríla 2009 od
7:00 do 22:00 h. (red)
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BRATISLAVA
Na cestu linkou 901 z Bratislavy do
rakúskeho Wolfsthalu, a od soboty
21. marca 2009 aj do Hainburgu,
musí mať cestujúci aspoň jeden plat-
ný doklad totožnosti. V opačnom
prípade môže mať problémy s ra-
kúskou políciou.
Tá si v sobotu 21. marca, keď sa Brati-
slavčania začali voziť aj do Hainburgu,
doslova zgustla na pasažieroch bez
dokladov. V prvý deň, keď sa jazdilo
zadarmo, využilo linku približne
šesťtisíc ľudí, no najmä popoludní
rakúska polícia hneď za hranicou
zastavovala každý autobus a bez milos-
ti kontrolovala doklady totožnosti. Kto
nemal, musel vystúpiť. 

Podľa informácií z bratislavského do-
pravného podniku problémy boli naj-
mä v prípadoch, keď deti, ktoré cesto-
vali s rodičmi, neboli zapísané v pase,
alebo nemali žiadny doklad. Dopravca
si nevie vysvetliť, prečo rakúski poli-
cajti takto postupovali. Počas nedáv-
nych MS vo futbale to napríklad nero-
bili, hoci na to mali právo. Dopravca
preto upozorňuje: „Cestujúci si musia
uvedomiť, že cestujú do druhého štátu,
a preto je potrebné mať so sebou jeden
platný doklad - cestovný pas alebo ob-
čiansky preukaz.“
Dopravný podnik nepotvrdil informá-
cie, podľa ktorých vodičov počas so-
boty políciou pokutovali. „Naši vodiči
neporušili predpis a žiadneho z nich

nepokutovali,“ informoval hovorca
DPB Peter Kavecký. Podľa neho aj
napriek veľkému záujmu verejnosti
mali vodiči pokyn brať do vozidla len
toľko cestujúcich, koľko dovoľujú
predpisy. 
Jednorazový cestovný lístok do Hain-
burgu predáva DPB za 1,50 eura.
Dopravná spoločnosť Slovak Lines,
ktorej autobusy zastavujú na trase z
Bratislavy do Viedne aj v Hainburgu,
nám nepotvrdila, že by znížila cenu
lístka do tohto mesta. Jednosmerný
cestovný lístok z Autobusovej stanice
Mlynské nivy do Hainburgu stojí 3
eurá. Lacnejšie sa dá jazdiť len po
kúpení tzv. karnetového lístka na desať
jázd alebo týždňového lístka. (rob)

Do Hainburgu si treba zobrať doklad
Kto chce ísť linkou 901 do Rakúska, musí si zobrať aspoň jeden doklad totožnosti. FOTO- Oto Limpus

Vajnory potrebujú východný obchvat

Bratislavské

pochúťky na

Veľkonočných

trhoch
STARÉ MESTO  
Tohtoročné Veľkonočné trhy sa
začnú v piatok 27. marca a skončia
sa v nedeľu 29. marca 2009. Otvore-
né budú od 10. do 18.00 h.
„Od Hudobného altánku po Rybné
námestie vyrastie vyše 30 stánkov.
Vzhľadom na to, že tadiaľ v rovnakom
čase povedie trasa bratislavského mest-
ského maratónu, bude sa treba priesto-
rovo uskromniť. Nemalo by to mať
však vplyv na kvalitu a pestrosť tovaru,
s ktorým do hlavného mesta prídu i
trhovci  z okolia,“ informovala hovor-
kyňa samosprávy Alena Kopřivová.
Podľa jej slov, sa návštevníci môžu
tešiť najmä na klasické bratislavské
pochúťky: „V gastronomických stán-
koch ponúknu trdelníky, bratislavské
rožky, pečeného veľkonočného baran-
čeka, medovníky, trvanlivé pečivo,
nakladané syry, koreniny a podobne.“
Okrem toho sa predstavia remeselníci,
z ktorých niektorí priamo predvedú,
ako svoje produkty vyrábajú. (mm)

Na opravy ciest

je zatiaľ stále

málo peňazí
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva eviduje 33
ulíc a námestí, ktoré sú v zlom stave a
potrebovali by rekonštrukciu alebo
čiastočnú opravu. Na úpravy v takom
rozsahu, v akom by bolo nutné, však
stále nie je dostatok financií.
Na poškodené a rozbité cesty nedávno
upozornila miestna poslankyňa Bohda-
na Machajová. Myslí si, že kvôli tomu
by sa mal upraviť rozpočet mestskej
časti a mali by sa nájsť peniaze na
rekonštrukcie. Tvrdí, že najhoršie je na
tom Kozia ulica. Miestny úrad urobil
nedávno zoznam ulíc, ktoré by nutne
potrebovali opravu. Okrem Kozej ulice
ide napríklad o Cukrovú, Dobrovičovu,
Fazuľovú, Gorkého, Hlbokú a mnohé
ďalšie. Komunikácie majú väčšinou
poškodený asfaltový povrch, v zlom
stave sú kanalizačné vpuste, ale aj
chodníky a obrubníky. Len náklady na
samotnú opravu Kozej ulice by však
podľa miestneho úradu boli asi 232 000
eur.
Miestny úrad konštatuje, že prípadné
zmeny v rozpočte v prospech opráv
ciest závisia od rozhodnutia miestne-
ho zastupiteľstva. V prípade takého
kroku je úrad pripravený práce zabez-
pečiť. Miestna samospráva priebežne
odstraňuje výtlky a tzv. prepady na
vozovkách, rovnako aj dažďové
vpuste. (rob)



STARÉ MESTO
Ďalším z návrhov, ktorý chce v rámci
projektu Mestských zásahov prispieť
k lepšiemu životu v meste, je práca
Ivana Gürtlera, Michal Báleka a
Martiny Pitlaničovej. Zámeru dali
názov Dunajské balkóny.
Autori navrhujú revitalizáciu mestské-
ho nábrežia, ktorého cieľom je vytvoriť
kvalitný mestský priestor s bezpro-
stredným vizuálnym kontaktom na
rieku. „Dá sa to dosiahnuť reanimáciou
sadových a parkových úprav, segrego-
vaním peších a cyklistických trás,
úpravou ich povrchov, osadením este-
ticky kvalitného mestského mobiliáru a
kultivovaných objektov - stánkov s

občerstvením s možnosťou relaxu,
posedenia priamo nad vodou,“ píšu o
svojich predstavách premeny dunaj-
ského nábrežia. 
Medzery medzi travertínovým zábrad-
lím, tzv. balkóny na nábreží, chcú
zväčšiť a rozšíriť. Uvažujú pritom v
dvoch alternatívach. V prvom prípade
by išlo o drevené terasy klesajúce nad
vodnú hladinu, s prístupom cez „tele-
skopický“ portál mobilného „boxu“ s
minimálnym offisom občerstvenia a
hygieny. Mimo prevádzky by tvoril
box kompaktný drevený kubus. Druhý
variant ráta s horizontálnym plató,
ktorý má poskytnúť relax a posedenie
nad vodou. Drevený „box“ je možné

rozložiť, alebo roztiahnuť do prevádz-
kovateľného stánku s občerstvením. 
„V oboch alternatívach sú ich súčas-
ťou rôzne formy stolovania (bar,
kaviarenský stolík, terasové schody a
pod.). Mobiliár navrhujeme ako nepre-
nosný, s fixovaním do konštrukcie
plató, či terás,“ navrhujú autori. Malá
architektúra tzv. balkónov by doplnila
komfort „hausbótov“ o jednoduché,
ale kultivované „boxy“ na občerstve-
nie. „Ich výrazné farebné riešenie s
akcentmi oživí dunajskú promenádu
nielen z pohľadu lodných turistov na
Hrad a Podhradie, ale i chodcov na
promenáde,“ píšu autori. (rob)

VIZUALIZÁCIA - IG AA SKA

BRATISLAVA
Článok Vladimíra Holčíka Starý
most je plavebnou prekážkou (BN
09/2009) narába s predstavou Duna-
ja ako diaľnice. Silne pripomína aso-
ciáciu, ktorú rád používa Pavol
Minárik. Obaja vodohospodári si
odskočili do cestnej dopravy. Porov-
návanie možno využiť na dopraco-
vanie predstavy do detailov. 
Autorovi prekáža pilier „v jazdnom
pruhu” a nízka výška mosta nad ces-
tou. Vytvára predstavu o diaľnici s jed-
ným jazdným pruhom v celej šírke
Dunaja pre obojsmernú premávku?
Tiež mu prekáža možnosť havárie v
podobe narazenia do piliera.
Predstava diaľnice u mňa vyvoláva
obraz cesty pre veľmi rýchlu jazdu s
povoleným predbiehaním, s oddelenou
premávkou v protismere pomocou
technických zariadení a mimoúrovňo-
vým križovaním. Vo svojej predstave
upravím Dunaj pri Starom moste na
diaľnicu. „Vybudujem” diaľničné „zvo-
didlá”, ktorými oddelím premávku v
protismere. Zároveň zabezpečím vyso-
kú mieru prevencie proti narazeniu do
piliera. Chce to len mierne nábehy pred
samotným pilierom. Zdá sa to pritiah-
nuté za vlasy? Pripomínam, že na mies-
te Dunaja si predstavujem diaľnicu.
Autor niektoré praktiky lodiarov pri-

rovnáva k zámernej jazde kamiónom
na podhustených pneumatikách. Ak
takú plavbu pravidlá dovoľujú, potom
porovnáva s nedovoleným spôsobom
jazdy po diaľnici. Prekáža mu potreba
čakať na vhodný stav hladiny Dunaja.
Akosi ľahko zabudol na asociáciu s
diaľnicou. Ak nie je zjazdná (neplatí
len pre poveternostné príčiny), tak sa
uzavrie. K možnej ťažkej havárii stačí
pripomenúť, že aj na diaľniciach, kde
sú vytvorené podmienky na bezpečnú
jazdu, sme svedkami ťažkých havárií.
Sme toho svedkami aj na riekach,
Dunaj nevynímajúc. Ignoranti zásad
bezpečnosti sa nájdu všade. Poznatky
svedčia o tom, že nehody v doprave,
ktoré nemá na svedomí zlyhanie člove-
ka, sú skôr výnimkou.
Autor argumentuje nedodržaním
odstupu 100 metrov medzi piliermi a
voľnej výšky nad hladinou. Zamlčuje,
že hodnoty majú charakter odporúča-
nia a nie sú záväzné, pokiaľ sa most
neprestavuje alebo nenahrádza novým.
Dôkazom sú mosty (Margitin, Elizabe-
tin, Szecsényiho, Južný) na území jed-
ného mesta vzájomne vzdialené 5,5
km. Nevyvolávajú predstavu nevylie-
čiteľnej neurózy z neutíšiteľného pod-
ráždenia lodivodov dunajských? Pred-
stavujem si požiadavky predsedu
Paneurópskeho koridoru VII na pred-

staviteľov miest s mostmi, ktoré
Dunajská komisia eviduje ako plaveb-
né prekážky. V predstavách sa mi roja
ich obrazy s hlavami v dlaniach, húta-
júc nad využitím vlastného vplyvu k
spokojnosti vodnej dopravy. Márne
čakám na obraz preratúvania peňazí na
mosty, ponúkané Dunajskou komisiou,
Európskou dopravnou úniou, plaveb-
nými organizáciami či niekým, kto sa
dokázal utajiť pred návštevou nežela-
nej „príbuznej” s menom Kríza. 
V poslednom čase ma máta zmyslupl-
nosť predstavy niektorých vodohospo-
dárov o izolovanom diaľničnom úseku,
po ktorom majú jazdiť kamióny, o kto-
rých sa nevie, ako sa sem dostanú.  
Na záver, rovnako ako autor, sa
pýtam. Čo treba urobiť, aby niektorí
ľudia prestali presadzovať funkciu
cestnej dopravy na Starom moste, ak
život ukázal, že mestu nechýba? Čo
treba, aby niektorí pochopili, že pri-
krývať sa máme iba takou perinou, na
akú máme? Čo treba, aby niektorí
pochopili, že to, čo je pre nich hara-
burdou, iní považujú za súčasť dedič-
stva hmotnej kultúry hodného ochra-
ny, ktoré chcú odovzdať nasledujúcim
generáciám, aby sa vedelo odlíšiť
tých, čo pre nový most ochotne búrali
a ničili? Vladimír Dulla, 

iniciatíva Bratislava otvorene
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Bratislava pred

90 rokmi dostala

meno aj úradne
BRATISLAVA
Už 10. novembra 1918 vyšlo naria-
denie Slovenskej národnej rady o
miestnych menách, ktorým sa rušila
platnosť zákonov a nariadení o
pomaďarčení miestnych mien a
nariadilo, aby „všetky obce a mestá
na území slovenskom odstránili
nanútené mená maďarské a vzkrie-
sili pôvodné slovenské. Všetky
pôvodné slovenské miestne mená
vstupujú do svojho starodávneho
práva i v úradnom obcovaní! 
Okrem nemeckého a maďarského
pomenovania Bratislavy sa v úradnom
styku a aj v bežnom živote používali
názov Prešporok a Bratislava. Neujalo
sa pomenovanie Wilsonovo mesto. Vo
výzve župana Samuela Zocha zo 17.
januára 1919 sa hovorí o príchode
vlády do Bratislavy a Slovenský den-
ník ešte 28. decembra v článku Hrani-
ce Slovenska ustálené uviedol: „Via-
noce priniesly Maďarom strašné skla-
manie. Ešte pred týždňom bláhaly si
pešťské noviny, že pri Maďarii zosta-
nú naše Košice a naša Bratislava (Pre-
šporok).“
Tie isté noviny z 1. januára vysvetľujú
aj vznik názvu Wilsonovo mesto: „Pri-
chodí radostná novina, ktorá sa milo
dotkne každého slovenského srdca.
Prešporok, čili starodávna naša Brati-
slava, dostane sa v týchto dňoch do
moci našich vojsk... Na mapách česko-
slovenského štátu, ktoré boly teraz v
Prahe, vydané je naša Bratislava pome-
novaná Wilsonovým mestom. Dľa
pražských novín stalo sa to vraj preto,
že si americkí Slováci tak želali. Ale je
to omyl, ktorý zapríčinili pražské novi-
ny, lebo máme zistené, že ani Sloven-
ská liga v Amerike, ani žiadna iná orga-
nizácia amerických Slovákov nežiada-
la o nič takého. Pražský Denník, ktorý
prvý túto správu doniesol, schvaľoval
túto premenu iba z tej príčiny, že Pre-
šporok má iba nemecké meno, neve-
diac o krásnom slovenskom, a k tomu
ešte tradíciou posvätenom mene.“
Národnie noviny o obsadení Bratislavy
1. januára 1919 napísali: „Prešporok je
vzácny dar slovenskému národu a
Česko-Slovenskému štátu. Dávna Bra-
tislava - ako ju menovali naši otco-
via...,“ a Slovák 13. februára: „vláda na
osobitom vlaku, sprevádzaná mnohý-
mi deputáciami slovenských stolíc,
odcestovala do Bratislavy.“ 
Rozhodnutím ministerstva pre správu
Slovenska a Dr. Vavra Šrobára bol
nakoniec zverejnený výnos, datovaný
25. marca 1919, že „meno Bratislava je
už úradne ustálené“. Definitívne platilo
od 27. marca, keď výnos vyšiel v Žup-
ných novinách. Vladimír Tomčík 

Pre niekoho je Starý most haraburda,

pre iného to však môže byť pamiatka

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

Prečo majú 

všetko hradiť

Bratislavčania?
BRATISLAVA
Vodohospodár Ing. Vladimír Holčík
vo svojom článku Starý most ja pla-
vebnou prekážkou (BN 9/2009) sa
zaoberá všeobecne známymi zlými
plavebnými pomermi na Dunaji. 
Dunajská komisia eviduje Starý most v
Bratislave ako nevyhovujúci. Podľa
Belehradského dohovoru z roku 1948 sa
zaviazali všetky štáty na trase, že pri
rekonštrukciach budú akceptovať doho-
vorené minimálne plavebné gabarity, t. j.
výšku a šírku plavebnej dráhy. Aj keď
všetci dobre vieme, že Starý most je pro-
vizórium, od roku 1946 sa so zlými pla-
vebnými parametrami nič neurobilo.  Či
to bolo ešte pred rokom 1989, alebo po,
žiadny rezort, ktorý bol za plavbu po
vodnom toku, alebo za vodný tok ako-
tak zodpovedný, nič neurobil, aby sa
zmenili neutešené plavebné pomery.
Keď hlavné mesto SR Bratislava v roku
2004 rozhodlo o riešení nosného
dopravného systému električky do Petr-
žalky po Starom moste, Štátna plaveb-
ná správa vzniesla požiadavku zvýšiť
mostovku o asi 2 metre. V stavebnom
zámere to mesto plne akceptovalo. V
procese projektovania dokumentácie
pre územné rozhodnutie však požiadav-
ky rezortov MDPT SR a MŽP SR
narastali a žiadali zabezpečiť aj šírkové
parametre, t. j. zbúranie a vybudovanie
nového piliera. Dokonca požadovali
akceptovať v projekte aj vodné dielo
Wolfsthal, s ktorým už Rakúsko dávno
neuvažuje. Toto akceptovanie si vyža-
duje podbetónovanie všetkých pilierov
asi o 4 metre. Odhadom tieto práce
navyše predstavujú 20-30 miliónov eur.
Mesto by určite radšej vybudovalo nový
most, prípadne zrekonštruovalo vrchnú
stavbu mosta tak, aby vyhovoval všet-
kým dopravným potrebám mesta.
Dokonca sme požiadali EÚ o finančný
grant na projektovanie a ten bol odsú-
hlasený vo výške 550 t000 eur. Bol prí-
sľub, že z fondov podporia aj rekon-
štrukciu. Na opravu, však tieto pro-
striedky sa nemôžu použiť. Prečo sa
vodohospodári neuchádzali o čerpanie
fondov na koridor E 7, čo je magistrála
vodného toku Dunaj?
Oprava havarijného stavu a zakonzer-
vovanie provizória na ďalšie roky nie je
iste ideálnym riešením. Pri zohľadnení
všetkých súvislostí: havarijný stav,
vyhlásenie niektorých objektov mosta
za kultúrno-historické pamiatky, ne-
ochotu pre nedostatok finančných pro-
striedkov rezortov o spolufinancovanie
a napokon krátenie podielových daní
pre Bratislavu v dôsledku krízy o 10,7
milióna eur sa vedenie mesta ako
rozumný hospodár rozhodlo takto.
A v neposlednom rade zostáva otáz-
ka: Prečo všetky stavebné investície
na zlepšenie parametrov európskej
vodnej trasy E 7, a tým splnenie zá-
väzkov Slovenskej republiky by mali
platiť len občania Bratislavy zo svo-
jich daní? Tomáš Fabor,

splnomocnenec primátora 
pre dopravné systémy

Dunajské balkóny by mohli vytvoriť

bezprostredný kontakt s Dunajom

čerstvé domáce zákusky
a ručne ťahané štrúdle



STARÉ MESTO
Kvôli poruche na elektrickom kábli
na Komenského námestí za historic-
kou budovu Slovenského národného
divadla museli v uplynulých dňoch
rozkopať asfaltový chodník. Aj tento
prípad pripomenul výhodnosť kla-
denia dlažby.
Vzhľadom na veľmi časté rozkopávky
chodníkov prijala staromestská miest-
na samospráva začiatkom roka 2008
nariadenie. Podľa neho po ukončení
rozkopávok sa budú povrchy chodní-
kov budovať z betónovej zámkovej
dlažby. Otázne je, prečo to v prípade
Komenského námestia neplatí. 
Výkop dostal betónový podklad, ktorý
ešte na úplnom povrchu zaliali asfal-
tom. V prípade, že sa tu bude v budúc-
nosti robiť niečo s káblami, zase príde
na rad rozbíjanie. Demontáž zámkovej
dlažby a jej opätovné položenie je pri-
tom omnoho jednoduchšie, tichšie a
šetrnejšie k životnému prostrediu.
Podľa vyjadrenia z Miestneho úradu
Staré Mesto zámková dlažba nahra-
dzuje podľa nariadenia asfaltový
povrch v prípade líniových stavieb, čo
nie je podľa úradu prípad Komenského
námestia. Príkladom je vraj Grösslin-
gová ulica. Tam nedávno kládli kábel,
chodník pozdĺž celej komunikácie v
jednej línii rozkopali a do zeme uložili
optický kábel. 
„Išlo o riadne plánovanú (aj po finan-
čnej stránke) stavbu, na ktorú bolo
vydávané stavebné povolenie a v pod-
mienkach sa uvádza aj povrchová

úprava,“ píše Staré Mesto v stanovisku
ku chodníku na Komenského námestí.
Líniovými stavbami sú podľa miestne-
ho úradu „dlhé trate“, napr. stavby
všetkých sietí (kanalizácia, vodovod,
optosiete, rozvody elektriny, plynu,
teplovody), ale aj ochranné hrádze,
cesty, ropovody či cesty. „Keď ide o
haváriu, firma je povinná uviesť
vozovku, chodník do pôvodného sta-
vu,“ dodal úrad. 
Platné nariadenie miestnych poslancov
stanovuje, aby po výkopových prácach
líniových stavieb na jestvujúcich asfal-
tových chodníkoch komunikácií III. a
IV. triedy v správe Starého Mesta bol
na ich mieste položený uvedený druh
dlažby. Dôvodom na prijatie tohto roz-
hodnutia bolo predovšetkým časté roz-

kopávanie chodníkov rôznymi správ-
cami inžinierskych sietí, či už ide o
optické siete správcov internetu, kto-
rých je asi 10, alebo rozvody elektriny,
telekomunikačné siete a podobne. 
Skúsenosti zatiaľ ukázali, že na chod-
níkoch, ktoré sa vydláždili zámkovou
dlažbou, sa v nasledujúcich rokoch
prejavili výhody tohto riešenia pri
opravách a budovaní nových líniových
stavieb. Rozkopávka je rýchlejšia,
nehlučná, priestranstvo sa rýchlejšie
vráti do pôvodného stavu, odpadajú
skládky vybúraného materiálu a nákla-
dy na nové povrchy (betón, asfalt).
Výmena celých asfaltových povrchov
za dlažbu pritom nie je finančne nároč-
nejšia. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Polícia vraj

striehne na

autá rodičov
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na obmedzené mož-
nosti parkovanie pred školou na
Hlbokej ulici sa na nás obrátila naša
čitateľka Marta Cesnaková. Rodičia
podľa nej nemajú kde zaparkovať
ani na minútu.
Podľa čitateľky tam vozia deti z väč-
ších vzdialeností. Opisuje, že pri
odbočke na Čapkovu ulicu je zákaz
vjazdu na pravej strane cesty a na ľavej
je zákaz zastavenia. „Pre koho je tá
druhá značka, ak je tam zákaz vjazdu?
No predsa pre odťahovú službu!“ píše.
Podľa nej vystresovaní rodičia, ktorí si
prídu vyzdvihnúť svoje dieťa zo školy
o 13.30 h, musia ísť ku dverám školy a
na tento okamih (päť-desať minút)
musia auto niekde odstaviť. 
„Keď nemajú kde, odstavia ho pri znač-
ke. A odťahová služba čaká pri Minis-
terstve zahraničných vecí SR len na
tento okamih. Len čo je auto prázdne,
vyrazí hore a v momente ho naloží,“
píše M. Cesnaková. 
Upozornila, že v januári zažila túto
situáciu na vlastné oči. „Upozornila
som pracovníkov odťahovej služby, že
vodič odbehol len po dieťa, ale to ich
nezaujíma. Majú značku zákaz zastave-
nia odfotografovanú so zaparkovaným
autom a ľahký zárobok,“ dodala.
Zo staromestského miestneho úradu
sme dostali stanovisko, podľa ktorého
riaditeľstvo ZŠ na Hlbokej ul. s úspe-
chom požiadalo v minulosti mestskú
časť o vyhradenie dvoch parkovacích
miest. „Tieto miesta sú pre školu vyhra-
dené v pracovných dňoch v čase od 7.
do 18. h. Mali a mohli by slúžiť rodi-
čom privážajúcim a odvážajúcim svoje
deti,“ píše v stanovisku hovorkyňa
Alena Kopřivová. 
Podľa nej má v súčasnosti škola na
Hlbokej ulici vyhradené prvé dva
boxy - č. 11 a 12. „Rodičia by sa ich
mali dožadovať na rodičovských
schôdzkach. Pokiaľ sú boxy obsadené
v uvedenom čase inými osobami,
škola by mala požiadať mestskú polí-
ciu, aby dala vozidlá odtiahnuť,“
informovala staromestská hovorkyňa.
Dodala, že ak ide o autá pedagogic-
kých pracovníkov, samospráva mest-
skej časti odporúča, aby si ich zapar-
kovali na pomerne priestrannom škol-
skom dvore. (rob)
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Povolenia na 

obnovu tunela

už prichádzajú
BRATISLAVA
Povolenia na rekonštrukciu električ-
kového tunela, ktorý je v havarij-
nom stave, postupne prichádzajú.
Opravu zabezpečí bratislavský
dopravný podnik, ktorý chcel už v
apríli začať s prípravnými prácami.
Mestský dopravca plánoval so začatím
obnovy tunela pod Bratislavským hra-
dom už minulý rok, ale odborné revízie
a posudky to odsunuli. Prísne boli
najmä požiarne kritériá a dopravca sa
musel dohodnúť aj s Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou na preklád-
ke horúcovodu, ktorý vedie tunelom. 
V tuneli už dávnejšie vypli elektrinu,
okrem fyzických kontrol neexistuje
ani kamerový prehľad o tom, čo sa v
ňom deje a električky tam majú obme-
dzenú rýchlosť. V tuneli by mali opra-
viť koľajový zvršok a elektrické roz-
vody. Rekonštruovať sa bude celý
bezpečnostný systém tak, aby vyho-
voval bežným kritériám EÚ. Pribud-
núť by mal kamerový systém, osvetle-
nie a signalizačný systém.
Podľa hovorcu DPB Petra Kaveckého
dopravca už má niektoré potrebné
povolenia na obnovu. Ide napríklad o
povolenie od Štátneho drážneho úradu,
ale aj ďalšie. (rob)

Rozkopaný chodník namiesto novej

zámkovej dlažby zaplátali asfaltom
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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 od 13 260 EUR s DPH (399 470,76 Sk s DPH)

Využite šrotovné 2 000 EUR na všetky akčné modely!*

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

*Ceny sú uvedené po odpočítaní dotácie a zľavy za zošrotovanie vo výške 2 000 EUR. Platí pri splnení podmienok výnosu MHSR č. 1/2005 v znení neskorších predpisov. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.
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Petržalskú halu by mali stavať Česi
BRATISLAVA
Výstavbu multifunkčnej haly Danu-
be Arena v bratislavskej Petržalke
by mohla financovať Česká exportní
banka. 
„Ak do konca marca odovzdáme pod-
klady, v apríli máme priklepnutý úver.
Takto by sme mohli finišovať na sta-
vebnom povolení a začať stavať,“
povedal predseda Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) Vladimír
Bajan. Náklady na výstavbu by podľa
neho nemali prekročiť 75 miliónov eur.
„Teraz je čas stavať veľké infraštruk-
túrne projekty,“ myslí si Bajan. Dodá-
vateľom stavebných prác by bola česká
firma, keďže je to podmienka banky.

Ako uviedol Vladimír Bajan, Danube
Arenu by mohol prevádzkovať jeden z
operátorov, ktorý zabezpečuje koncer-
ty pre svetové hviezdy ako Madonna,
Bon Jovi či Michael Jackson. S ktorým
bude napokon investor spolupracovať,
by malo byť jasné do konca marca.
Priestor mimo centra mesta je vraj
dobre prístupný. „Rátali sme, že kým
halu postavíme, už tam bude nosný
dopravný systém vybudovaný. Veľko-
rysejšie sme riešili statickú dopravu,
bude tu parkovanie pre približne 3 500
áut,“ konštatoval V. Bajan. Neďaleko
sa nachádza aj vozovňa dopravného
podniku, takže technika kyvadlovej
dopravy by sa pri väčších akciách

podľa neho mala zvládnuť. Súčasťou
areálu bude aj plaváreň. S jej výstav-
bou by pritom mohli podľa V. Bajana
začať v druhom polroku 2009, financo-
vaná bude z úveru Európskej investič-
nej banky. 
Pozemok pod halou ako aj plaváreň
ostanú podľa predsedu BSK vo vlast-
níctve kraja. V prípade haly ide o
súkromnú investíciu. „Som presvedče-
ný, že podnikať by nemala verejno-
právna korporácia. Tá by mala vytvoriť
podmienky. Tie sme vytvorili. Kúpili
sme nezaťažený pozemok a poskytli
investorovi, aby staval. Nemáme ambí-
cie mať ju vo vlastníctve,“ dodal V.
Bajan. (sita)

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
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Zhora pršalo,

zboku striekal

autobus
LIST ČITATEĽA
V nedeľu 15. marca 2009 o 15.04 sme
na Námestí hraničiarov stáli viacerí
chodci pred priechodom a čakali na
zelenú. 
V tej chvíli popri nás rýchlo prešiel
autobus č. 88. Hoci dlažba je tam plná
výtlkov, ktoré boli v daždi plné vody,
vodič na to nedbal a nielenže nás bla-
tistou vodou ostriekal, ale priam zmá-
čal až po uši. Značku sme si nestačili
zapísať, číslo karosérie sa asi začínalo
na 12 (so zastriekanými okuliarmi sa
ťažko číta). Hádam táto informácia
poslúži aspoň na pokarhanie - a na
výstrahu iným vodičom.

Daniel Tisovecký, Bratislava

Dôchodcom by

mohli skrátiť

bezplatnú MHD
LIST ČITATEĽA
Často sa hovorí a píše o bezohľad-
nom správaní k starým ľuďom,
tehotným ženám a telesne hendike-
povaným. Plne súhlasím, že týmto
spoluobčanom sa cestuje ťažko, naj-
mä keď im fyzicky zdatnejší cestujú-
ci neuvoľnia miesto.
Rád by som to však využil ako odrazo-
vý mostík na rozobratie druhej strany
mince. Pozrime sa na čakanie u doktora,
v obchode alebo na pošte. Nikto nie je
rád, keď trávi čas čakaním. Niekto má
však času viac, iný zasa menej. Mladší
Bratislavčania sú väčšinou zamestnaní,
a tak rôzne vybavovačky či napríklad
návštevu lekára môžu absolvovať iba
ráno. V týchto časoch sa všade čaká
dlho. Zatiaľ som sa nikdy nestretol s prí-
padom, že by dôchodca prejavil ochotu
vymeniť si poradie so zamestnaným
spoluobčanom.
Potvrdenie o niekoľkohodinovej náv-
števe u lekára pre zamestnávateľa
ospravedlní neprítomnosť v robote.
Menšie množstvo odvedenenej práce
sa však odrazí na finančnom ohodno-
tení zamestnanca, prípadne musí pra-
covať dlhšie. Ako východisko z takej-
to situácie vidím zmenu v pravidlách
cestovania mestskou hromadnou
dopravou. Bezplatné a zľavnené ces-
tovanie dôchodcov by sa malo zrušiť
v pracovných dňoch v čase dopravnej
špičky, teda ráno približne do 9.00 h a
popoludní medzi 15.00 a 18.00 h. 
Cestovanie by si museli zaplatiť pen-
zisti, ktorí v uvedenom čase naozaj
potrebujú cestovať. Väčšinou by však
cestovali a veci si vybavovali medzi
9.00 a 15.00 h, čím by neprichádzali
do kolízií s inými spoluobčanmi. Nič
na svete nie je univerzálne spravodli-
vé a nie je to ani tento návrh. Treba si
však uvedomiť, že ani život mladších
nie je len prechádzkou ružovým
sadom. Ján Marcok, Bratislava

Pre vodičku 

bol jednoducho 

len debilom
LIST ČITATEĽA
Kolízne situácie na križovatke
Račianskej a Šuňavcovej, kde sa
jazdné pruhy zbiehajú do jedného
pruhu, sú ďalšou ilustráciou kultúr-
nej úrovne vodičov, ktorí denne jaz-
dia po bratislavských cestách.
Oni totiž veľmi dobre vedia o týchto
miestach, lenže sa nezaradia kultúrne a
slušne do pravého prúdu, ale snažia sa
do neho vtlačiť z ľavého prúdu čo naj-
tesnejšie pred spomínaným miestom,
lebo týmto získajú niekoľko cenných
miest pred nasledujúcou križovatkou
na Račianskom mýte a lepšiu štartova-
ciu pozíciu. Spomínané správanie sa
stalo v Bratislave takmer štandardom,
čo vidieť na dopravných značkách na
rôznych ostrovčekoch, ktorých najčas-
tejšia poloha je - ohnuté k zemi. 
Ak by sa cesta rozšírila na dva pruhy,
tak by sa tam musel nutne nainštalovať
semafor na priechod pre chodcov, lebo
- pri kultúrnej úrovni účastníkov pre-
mávky za volantom - chodci by sa
nedostali na druhú stranu, aj keď zákon
jasne hovorí, že majú na prechode pre
chodcov prednosť. Ak nejaké auto
predsa len pred priechodom pre chod-
cov zastane, tak ten zvyšok, vlastne
drvivá väčšina, o to intenzívnejšie
využíva druhý jazdný prúd, ktorý býva
obyčajne voľný. Je totiž len veľmi
málo pravdepodobné, ba skoro vylúče-
né, že by sa v tom istom čase na tej istej
križovatke a v rôznych jazdných pru-
hoch našli až dvaja kultúrni vodiči. V
dopravnej špičke už vôbec nie.
Je zaujímavé, že policajti sú schopní
kontrolovať všeličo iné, ale to, či na
priechodoch vodiči dávajú prednosť
chodcom, to sa ešte asi nestalo. Skôr sa
stáva, že prednosť nedávajú ani oni.
Pred pár dňami som sa blížil k precho-
du pre chodcov, kde autá nejazdia prí-
liš rýchle, lebo je na sídlisku. Na druhej
strane stálo asi osemročné dievčatko,
ktoré čakalo, kým prejde auto, ktoré sa
blížilo k priechodu. Za volantom sede-
la asi päťdesiatročná pani s takou nič
nevyjadrujúcou tvárou - kde nič nie je,
nedá sa ani vyjadriť. 
Keďže auto bolo na jeho neveľkú rých-
losť dosť ďaleko, prešiel som na druhú
stranu. Auto zastalo, tak prešlo aj diev-
čatko. Auto sa zasa pohlo a keď bolo
na mojej úrovni - bol som už pár
metrov od priechodu - tak žena za
volantom vyslovila na moju adresu
kádrový posudok: Debil!
V takom Nemecko by auto isto zastalo.
Ako u nás, aj tam to prikazuje zákon.
Vodič, a vodička osobitne, by si cel-
kom iste všimla čakajúce dievčatko a
počkali by, kým by dievčatko, ale aj
ďalší chodci neprešli na druhú stranu.
My sme však na Slovensku, v Bratisla-
ve aj s bratislavskou kultúrnou úrov-
ňou vodičov aj vodičiek.
Na otázku, ako zvýšiť kultúrnu úroveň
na akceptovateľnú úroveň, je jediná
odpoveď: výchovou. Napríklad médiá
pôsobia presne opačným smerom.
Rádiá pod vedením verejnoprávneho
Slovenského rozhlasu vytrvalo infor-
mujú o policajných kontrolách na ces-
tách, čím udržiavajú atmosféru takú
blízku slovenskému človeku: nedodr-
žiavať, oklamať, ošvindľovať. Dá sa to
však pochopiť - ich pracovníci asi majú
tiež len tú našu priemernú úroveň.

Jozef Norulák, Bratislava

Na Zámockej svieti nová La Lanterna
Na Zámockej ulici pod Bratislav-
ským hradom svieti nová lampa.
Presnejšie nová talianska reštaurácia
LA LANTERNA (v preklade lampa),
ktorá na obed a večer láka milovní-
kov domácej talianskej kuchyne. Na
tejto smutnej ulici plnej prázdnych
výkladov, žiaľ, svetlo La Lanterny
svieti iba v pracovné dni, aj to len od
12.00 do 15.00 h a od 18.00 do 22.00 h,
cez víkend majú zatvorené.
Ako sme sa presvedčili pri opakovanej
návšteve, otváracie hodiny sú asi jedi-
ným nedostatkom tejto útulnej reštaurá-
cie s vynikajúcou ponukou pizze, cesto-
vín, šalátov a mäsových špecialít.
Interiér La Lanterny je jednoduchý -
typicky taliansky. Dlažba, steny zemitej
farby, tlmené svetlo a drevený mobiliár
s bielymi obrusmi navodzujú atmosféru
pravej talianskej domácnosti. 
Jedálenská časť je prepojená s kuchy-
ňou, žiadny zápach z nej však hostí
neobťažuje. Naopak, bezprostredný
kontakt s kuchyňou vzbudzuje v
návštevníkoch pocit dôvery a serióznos-
ti. V reštaurácii necítiť ani cigaretový
dym, La Lanterna je nefajčiarsky pod-
nik.
V jedálnom lístku sme našli predjedlá,
šaláty, pizzu, špeciality z mäsa. Okrem
toho La Lanterna ponúka každý deň
jednu polievku a spravidla dva druhy
cestovín. A tak sme mali možnosť
ochutnať Paradajkovú polievku (Brodo
di pomodoro, 5€) a Mrkvovú krémovú
polievku (Crema di carote, 5 €). Žiadny
pretlak, ale poctivá talianska paradajko-

vá. Rovnako vynikajúca bola aj mrkvo-
vá krémová.
Z predjedál sme ochutnali Plátky z cho-
botnice na rukole (Carpaccio di polipo,
11 €), Parmezánový košík plnený vy-
prážanými kúskami darov mora, moz-
zarellou a rukolou (Cestino napoletano,
12 €) a Misu s údeninami a syrom
(Antipasti Misto, 14 €). Tenučké plátky
pospájaných chobotnicových krúžkov
pokvapkaných citrónovou šťavou a oli-
vovým olejom boli ozajstným kulinár-
skym zážitkom, rovnako ako parmezá-
nový košík.
Z dennej ponuky cestovín sme si dali
Cestoviny s mušľami (slávkami) a para-
dajkami (Pasta con cozze, 12 €) a Ces-
toviny s kúskami husacieho mäsa a
paradajkami (Pasta alla papera, 10 €),
pričom cestoviny sme si mohli vybrať -
špagety, penne, gnocchi či pappardele.
Hodnotiť cestoviny od pravých Talia-
nov je asi nemiestne, jednoducho boli al
dente.
Keďže La Lanterna je predovšetkým
pizzeria, neodolali sme ani bohatej
ponuke pizze s paradajkovým základom
a pizze bianche (teda bez paradajkového
základu). Vynikajúca bola Pizza Diavo-
la (paradajky, mozzarella, pikantná salá-
ma 7,70 €), ale aj Pizza Rucola e crudo
(mozzarella, rukola, parmská šunka,
plátky parmezánu, 10,80 €). 
Z mäsových špecialít sme ochutnali
Kuracie prsia na grile s rozmarínom

(Petto di pollo alla brace, 12 €) a grilo-
vanou zeleninou (6 €) a Plátky teľacie-
ho na panvici v citrónovej omáčke (Sca-
loppina di vitello a limone, 24 €) s
talianskym chlebom (2 €).
Aká by to bola talianska hostina bez
dolce -  dezertu. Ochutnali sme Cannoli
- trubičku plnenú syrom ricotta (6,50 €),
čokoládové guľky Profiterol (6,50 €) a
Crema di Mascarpone s čerstvými jaho-
dami (8,50 €).
K dobrému talianskemu jedlu patrí
talianske víno, ktorého ponuka je v La
Lanterne celkom slušná. Z červených
vín sme ochutnali Gropello 2007 (4 €/ 1
dcl), z bielych sme si dali Maiolo 2007
(3,50 €/ 1 dcl).
Všetko, čo sme v La Lanterne jedli a pili
bolo vynikajúce, trochu nás však  pre-
kvapili ceny niektorých jedál, ale aj vín.
Vonkoncom nám nepripadali domácke,
porovnateľné ceny sú totiž v najdrah-
ších bratislavských hoteloch a reštaurá-
ciách. Rezervácie väčšiny voľných sto-
lov nás však presvedčili, že napriek
tomu sa reštaurácia o priazeň hostí báť
nemusí.
La Lanterna je opäť dôkazom, že domá-
ca talianska kuchyňa má stále šancu
nájsť si zákazníkov a v záplave pseudo-
talianskych reštaurácií je tá pravá cucina
italiana na Zámockej ulici skutočne
svietiacou lampou.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Zlodejom stačia niekedy aj dve sekundy
V snehovej búrke, ktorá sa vo
štvrtok minulého týždňa zniesla na
Bratislavu, som bola práve nakupo-
vať. Pretože chodím autom, navšte-
vujem obchody, pri ktorých sú par-
koviská. 
Ponáhľala som sa preložiť tašku s náku-
pom do kufra auta. Keďže neviem
kufor otvoriť jednou rukou, položila
som na okamih svoju kabelku do koší-
ka s nákupom, ktorý bol opretý o môj
bok. Tie maximálne dve sekundy stači-
li na to, aby mi ju ukradli. Verte, skame-
nela som ako Lótova žena, neverila
som vlastným očiam a už vôbec som
nevedela, čo robiť. Podotýkam, že širo-
ko-ďaleko nebolo vidieť ani živú dušu.
Na pokraji infarktu som sa vrátila do
obchodu s prosbou, aby zavolali polí-
ciu. Okrem polície mi z obchodu umož-
nili zavolať banku, aby zablokovali môj
účet, a tiež mobilného operátora, aby to
isté urobil s mojím mobilom.
Celý čas, pokiaľ nedorazil policajt, som
si lámala hlavu, ako sa to mohlo stať,
keďže som nikoho nevidela a išlo
naozaj o maximálne dve sekundy. Pri

spisovaní zápisnice na policajnej stanici
mi to vysvetlili. Aby ste sa neocitli v
podobnej situácii, popíšem metodiku
zlodejov. Ide o premyslený plán organi-
zovaných skupín - údajne z Rumunska -
ktoré striehnu na parkoviskách a mies-
tach ako napríklad autobusová či želez-
ničná stanica, ale aj na Patrónke. Mota-
jú sa tam so skupinkou detí, ktoré
medzi zaparkovaným i autami praktic-
ky nie je vidieť. Tieto deti dokážu za
sekundu ukradnúť položenú tašku nie-
len zo zeme, ale aj zo sedadla auta.
Nevidené prebehnú medzi autami a
korisť hodia dospelákovi, ktorý s ňou
nastúpi do blízko zaparkovaného auta -
a je preč. To je ešte ten lepší prípad.
Horšie je, ak sa zdanlivo šantiace
decká popri vyhliadnutej starej či inva-
lidnej osobe akože preženú a zrazia ju
na zem. Kým sa dotyčná či dotyčný
zviecha, zmení taška alebo peňaženka
majiteľa. Poviete si, čo nás tá Černá
otravuje. Nuž, myslím si, že nezaškodí

dávať si pozor na zdanlivo nevinné
dietky, lebo okradnutým zostanú iba
oči pre plač. 
Čert ber peniaze - aj keď to človeka
štve - oveľa horšia je však strata dokla-
dov, prípadne mobilu, alebo nedajbože
kľúčov. Ja som zhodou okolností mala
v taške všetky legitimácie, platobné
karty, pas, zdravotný preukaz, doklady
od auta, ba aj niektoré doklady Fóra
spotrebiteľov a diabetickú knižku.
Vybaviť si všetky doklady vlastné, aj
motorového vozidla, nie je vôbec sran-
da. Okrem iného, všade musíte mať aj
kolky, ktoré nie sú zadarmo. 
Nechcem vôbec myslieť na možnosť,
že by som doma nemala uliate nejaké
peniaze! Účet v banke je o ničom, ak
nemáte preukaz totožnosti alebo ban-
komatovú kartu. A ja som mala ešte aj
to šťastie, že som akoby zázrakom
mala kľúče od bytu vo vrecku kabáta.
Stať sa to v lete, mám ich v taške. A to
by umožnilo zlodejom za približne dve
hodiny, čo ste na policajnej stanici, aby
vybielili aj váš byt.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

PREDÁM VW PASSAT 1,8T,
110 kW, r.v. 11/1997, 211 000 km,
kúpené v SR, modrá metalíza, ABS, cli-
matronic, elektrické okná, zrkadlá,
autorádio, alarm, CONSTRUCT, TK do
4.1.2010, EK do 28.12.2009, nové
zimné + letné pneumatiky.
Cena: 3500 EUR, dohoda možná.

Tel.: 0905 600 602
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Motoristov

zbytočne brzdí

päťdesiatka 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Napriek tomu, že na úseku medzi
Krematóriom a Záhorskou Bystri-
cou už bola pred časom na chvíľu
povolená osemdesiatka, dnes tam
vodičov brzdí päťdesiatka. Často sa
tam preto vytvárajú kolóny. 
Niektorí vodiči nechápu, prečo zmiz-
li nové značky povoľujúce na tomto
úseku osemdesiatkilometrovú rých-
losť. Dodnes takisto nikto nevysve-
tlil, prečo boli pred nedávnom odstrá-
nené tabule s názvami mestských
častí. Odstránenie značiek nesúvisí s
novým zákonom o premávke na
pozemných komunikáciách. Podľa
našich informácií ich osadilo mesto
ešte pred jeho prijatím a neskôr ich
muselo demontovať kvôli údajnému
nesúhlasu Krajského úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v
Bratislave. 
Magistrát navrhuje na tomto úseku
sedemdesiatku, polícia zase osemde-
siatku. Všetko má rozhodnúť krajský
úrad, ktorý sme oslovili už dávnejšie,
no s odpoveďou a ani s rozhodovaním
sa zrejme neponáhľa. Ani na interneto-
vej stráne úradu sa toho občan veľa
nedozvie. Vodiči preto musia zatiaľ
čakať a znášať praktiky úradov a úrad-
níkov za peniaze daňových poplatní-
kov - navyše bez informácií. (rob)

Magistrát zvyšuje zákonom povolenú

rýchlosť na cestách, ktoré spravuje
BRATISLAVA
Magistrát už zvýšil a aj plánuje zvý-
šiť zákonom stanovenú rýchlosť -
päťdesiatku - na niektorých úsekoch
komunikácii, kde je neopodstatnená.
Robí to tam, kde je Bratislava ako
hlavné mesto cestným správnym
orgánom. 
Dopravné značky povoľujúce sedem-
desiatkilometrovú rýchlosť sú už osa-
dené na prístupových komunikáciách
do Čunova a k vodnému dielu.
Rýchlejšia je aj časť Kremeľskej ulice
v Devíne, časť Devínskej cesty a štátna
cesta od križovatky Diamant do Devín-
skej Novej Vsi.

Osemdesiatkou môžu vodiči jazdiť na
Púchovskej od križovatky s ulicou Pri
vinohradoch v smere von z mesta. Táto
rýchlosť je aj na miestnej komunikácii
v Jarovciach i v Rusovciach na úseku
od Palmovej po Balkánsku ulicu. S
osemdesiatkou je možné rátať aj na
časti Rybničnej vo Vajnoroch a na štát-
nej ceste od odbočky na Zohor po hra-
nice mesta. 
V čase uzávierky tohto vydania čaka-
lo plánované osadenie osemdesiatky
ešte v Petržalke, na Dolnozemskú
ulicu v oboch smeroch v úseku od
križovatky s Mamateyovou ulicou až
po Betliarsku. Rovnaká rýchlosť má

byť aj na Einsteinovej v oboch jazd-
ných pásoch komunikácie, ktorá je
rozdelená úsekom diaľnice. Rovnako
to platí aj pre úsek štátnej cesty od
križovatky po Rusovce a od Rusoviec
po štátnu hranicu s Maďarskom. Na
štátnej ceste v úseku od Záhorskej
Bystrice po Krematórium má byť tiež
osemdesiatka, prípadne sedemdesiat-
ka.
Tam, kde nie sú osadené značky, je
cestným správnym orgánom krajský
úrad dopravy. Ten musí magistrátu
poslať tzv. určujúci list a mesto môže
až na základe tohto listu značky osa-
diť. (rob)

www.dubravia.sk

02 / 5464 5363

Výhradný predajca: Hypotekárny poradca: Financujúca banka:

Kvalitné bývanie v centre Dúbravky

Štýlové bývanie pre moderné rodiny i jednotlivcov žijúcich aktívnym životom:

Ideálne miesto pre spokojné bývanie.

� byty všetkých veľkostných kategórií� rýchle spojenie s centrom mesta i ostatnými
mestskými časťami

� vysoký komfort bývania, bezproblémové riešenie
klientskych zmien

� vynikajúca občianska vybavenosť
vyhľadávanej štvrte Dúbravka

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

Inšpektorát práce Bratislava
vypisuje výberové konanie na obsadenie 
voľného štátnozamestnaneckého miesta

č. VK 2009/02/50

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

miest: 3. Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca,
inšpekcie práce, sociálne veci a rodina

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

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

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

Prihlášku na výberové konanie spolu s požado-
vanými dokladmi zasielajte do 9. 4. 2009. Roz-
hodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. 

Zoznam požadovaných dokladov 
nájdete na www.nip.sk 

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

HĽADÁ
ZÁSTUPCU/-KYŇU

spoločnosti 
pre oblasť Bratislava 

Viac informácií:
0911 656 591, 0918 679 404

Navrhovateľ Karloveské rameno III, s.r.o.,
Bratislava predložil zámer

KARLOVESKÉ RAMENO III.
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
18. 3. do 8. 4. 2009 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 8. 4. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3111/1, 3112, 3110/5, 3115/6 a 3114 v lokalite
Karloveského ramena, k. ú. a MČ Bratislava - Karlo-
va Ves, územný obvod Bratislava IV.
Dotknuté územie je ohraničené zo severu prístupovou
cestou vedenou z Botanickej ulice a areálom klubu
vodných športov, východná časť susedí s existujúcim
obytným súborom Karloveské rameno I., južná a
západná časť susedí s plochami zelene a brehom Kar-
loveského ramena.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkč-
ného objektu, ktorý bude obsahovať priestory pre
bývanie, občiansku vybavenosť a súvisiacich parkova-
cích miest v podzemnej garáži. Na 1.NP (nadzemnom
podlaží) sa navrhujú prenajímateľné plochy obchod-
ných prevádzok a služieb (kaviareň, občerstvenie,
lekáreň). Ostatné podlažia od 2.NP až po 8.NP +
ustúpené podlažie majú byť určené pre umiestnenie
bytových jednotiek (78 b.j. pre 202 obyvateľov). V
podzemnom podlaží (1.PP) navrhovanej činnosti majú
byť umiestnené parkovacie stojiská (106 p.s.) a sčasti
technické zázemie stavby. V súčasnosti je dotknuté
územie prístupné z Botanickej ulice, navrhovaná čin-
nosť bude rešpektovať súčasný vjazd/výjazd z dotknu-
tého územia na príjazdovú cestu z Botanickej ulice.
Predkladaný zámer je riešený variantne - variant č.1 a
variant č.2. Variantnosť spočíva v rozdielnej skladbe
jednotlivých bytových jednotiek.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2011
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VRAKUŇA
NA HRADSKEJ ULICI kontrolovali
policajti 25-ročného muža, ktorý im
dobrovoľne vydal injekčnú striekačku
s obsahom hnedej látky. Muž skončil
na policajnom oddelení, kde ho vypo-
čuli, injekčná striekačka na expertíze. 
NA STAVBÁRSKEJ ULICI mali
policajti prácu už pred obedom. Dvad-
saťsedemročný Michal K. im odovzdal
jeden kus alobalovej skladačky s ble-
dožltým práškom, o ktorom tvrdil, že
ide o pervitín. 

STARÉ MESTO
NA VYSOKEJ ULICI nedalo jedno
odparkované auto pokoj 40-ročnému
zlodejovi. Ten sa doň vlámal, ale nemal
veľa šťastia, pretože policajná hliadka
ho zadržala už na neďalekom Kolláro-
vom námestí. Dokazovanie trestného
činu asi nebude zložité, pretože muž
mal ešte pri sebe veci ukradnuté z
vozidla.

PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ CESTE sa
policajtom nezdal 25-ročný František
B. z Česka. Počas kontroly pri obchod-
nom centre im vydal jeden kus igelito-
vého vrecka so sušenou rastlinou a
jeden kus zatavenej striekačky s obsa-
hom neznámej látky. Expertíza
potvrdila, že išlo o marihuanu, v zata-
venej striekačke sa nachádzal pervitín. 

TRNÁVKA
NA GALVANIHO ULICI našli počas
kontroly 26-ročného muža dva kusy
zatavených injekčných striekačiek s
obsahom bieleho prášku. Muža pred-
viedla na policajné oddelenie, injekčné
striekačky zaslali na expertízu. 

NOVÉ MESTO
NA RAČIANSKOM MÝTE sa 40-
ročný muž pokúsil zbaviť zatavenej
injekčnej striekačky s obsahom bieleho
prášku, ktorú počas kontroly pustil na
zem. Muž skončil na policajnom odde-
lení, injekčná striekačka na expertíze.
V DOPRAVNOM PROSTRIEDKU
MHD neznámy páchateľ prepadol 16-
ročného chlapca. Zboku mu priložil k
telu nôž a vyzval ho, aby na najbližšej
zastávke vystúpil. Chlapec to urobil a
po vystúpení odovzdal lupičovi mobil,
ktorý si zobrala mužova spoločníčka
do kabelky. Obaja zlodeji vzápätí ušli.

RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI mali poplach.
Neznámy páchateľ oznámil, že v jed-
nej firme sídliacej na tejto ulici je
bomba. Polícia evakuovala ľudí z
firmy, budovu uzatvorila, ale po pre-
hliadke bombu nenašla. Vo veci trest-
ného činu šírenia poplašnej správy
začali trestné stíhanie. (mm)

Vážna hudba

prehrala svoj

boj s rockom 
V siedmej bééé, ako sme nazývali
našu triedu, štrnástej osemročnej, sa
v nás prebudil šialený záujem o roc-
kenrol a fotografie Kinga Elvisa Pre-
sleyho, ako aj všetky výstrižky zo
vzácnych pašovaných časopisov o
populárnej hudbe z večera na ráno
zdesaťnásobili svoju cenu. 
Konjunktúra hrozila krízou, pretože
Vlado Suchý z nášho domu, široko-
ďaleko známy ako štricák (hoci nič
nevyviedol, len sa výstredne obliekal) a
znalec rocku si zaviedol súkromnú školu
rock and rollu. A rapídne zdvihol ceny.
Dnes sa obávam, že kroky, ktoré učili
decká zo širokého okolia, majú ďaleko
ešte aj od walzu či jiveu, vtedy však mali
kurz. Akékoľvek kroky mali kurz. Stači-
lo, keď sa robili dosť rýchlo.
To Vladeno vedel a vedel to aj Michal
Diamant, a keď tí dvaja začali na ulici
predvádzať svoje variácie, prestali cho-
diť aj trolejbusy okolo nemocnice. Vla-
dovi obrázky na stenu rýchlo pribúdali.
Keď bola stena plná, dal sa naturálne
poplatky speňažovať a nakoniec si kúpil,
alebo si dal ušiť, čierne elvisovské noha-
vice s abnormálne vysokým pásom.
Ako rocková mánia vypukla, tak aj zhas-
la. Diamant objavil na krátkych vlnách
neidentifikovateľnú stanicu, ktorá každý
deň popoludní od piatej do siedmej
vysielala výlučne tento druh hudby. Nik
už netancoval na ulici. Všetci sedeli
doma a počúvali škrípuce a prskajúce
elektrónkové rádia a učili sa slová, ktoré
sem došli až z ďalekej imperialistickej
ríše strýčka Sama.
S láskou ku klasickej hudbe som sa
musel ukrývať aj pred spolužiakmi, hoci
pred príchodom rocku kvitovali, že som
si našiel niečo lepšie ako budovateľský
žáner. Väčšina triedy verila v krásu sku-
točnej ľudovky, aj keď to niekedy zna-
menalo ctiť lokálne odrhovačky. Toto
všetko teraz zapadlo, zvíťazil rock.
Tento fakt z dejín hudby odčerpal strane
časť síl na boj, čím zrejme len predĺžil
agóniu vlády ľudu. Pretože - keď sa dnes
obzriem späť - jasne vidím, že všetky
sily, ktoré vláda ľudu mala, dala na pod-
kopávanie vlastných pozícií.
- Sú dva druhy Nemcov. Dobrí a
východní,- hovoril obuvník Topoľský a
to bolo tajomstvo, ktoré sme zdieľali.
Nechápal som, ako to môže tvrdiť, keď
bolo všeobecne známe, že jeho právo
vlastniť a prevádzkovať šusterskú dielňu
je len ocenením jeho zásluh za boj proti
fašistom. Obuvník mi to vysvetlil tak, že
kým jedni Nemci sa vrhli do obnovy zni-
čeného štátu a chcú vygumovať minu-
losť, druhí si ponechali nadradenosť, íbr-
menšstvo, ale teraz už nie sú nadradení
celému svetu, ale len jeho ľudovodemo-
kratickej, poťažne socialistickej, šestine.
Okrem váľača gúľavého a iných kapitol
biológie sa do triedneho boja zapojili aj
dejiny. Budovanie pokrokového sveta
bolo postavené na sektovaní a kategori-
zovaní. Najlepší vo všetkom bol Soviet-
sky zväz. V ňom sa napríklad vyrábali
najrýchlejšie hodinky a mal aj najväč-
ších trpaslíkov. V druhej kategórii boli
ostatné krajiny, s výnimkou východného
Nemecka. Gustav Bartovic

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

Pri Laurinskej bráne vyúsťoval aj potok
Východná mestská brána bola dlhé
storočia známa ako Lurinská brána.
Tento názov dostala spontánne
podľa kostola, ktorý stával na pred-
mestí pred bránou. Vtedy ešte nebý-
valo zvykom pomenovávať verejné
priestranstvá ani dôležité objekty v
meste všeobecne záväzným nariade-
ním. 
Kostol v prvej polovici 16. storočia
zbúrali, ale názov sa zachoval. Nezme-
nil sa ani vtedy, keď pred bránu na
začiatku 18. storočia postavili stĺp so
sochou svätého Floriána. Svätý Lau-
rinc býval v stredoveku považovaný za
ochrancu cestujúcich a v mnohých
mestách stál jeho kostol pred hradba-
mi. 
Laurinská brána musela vzniknúť už v
druhej polovici 13. storočia, pravdepo-
dobne spolu s najstarším mestským
opevnením. V nasledujúcich storo-
čiach ju stále spevňovali. Nad bránou
nestála veža, ako napríklad nad
Michalskou bránou. Podobne ako
Vydrická brána, bola to len mohutná
hranolová stavba s pomerne dlhým
tunelom prejazdu. Pred bránou bola
určite priekopa a tú bolo možné prekle-
núť padacím mostom. Na rozdiel od
priekopy pri Michalskej báne, ktorá
bola suchá, obsahovala priekopa pri
Laurinskej bráne stále vodu. Bola totiž
veľmi blízko toku Dunaja a pôvodne
do nej vyúsťoval aj potok privádzajúci
vodu z úbočí Malých Karpát. 
V 40. rokoch 20. storočia vyhlbovali
základy pre novostavbu Národnej
banky (a divadla). Vtedy údajne obja-
vili pod základmi priľahlej časti hra-

dieb a domov pri nich stojacich zvyšky
drevenej lode. Nijaká dokumentácia sa
nezachovala. Možno to ani nebola loď,
ale drevená konštrukcia, ktorá mala
umožniť výstavbu ťažkých kamen-
ných hradieb v málo únosnom teréne.
Prvotná forma brány v hradbách (ako
jednoduchý prechod cez ne do mesta)
asi nevyhovovala potrebám obrany
mesta v 15. storočí. V celej strednej
Európe sa vtedy obávali útokov husi-
tov a neskôr bratríckych žoldnierov.
Všade, kde sa to dalo, stavali pred
mestské brány predsunuté pevnôstky.
Tie mali obyčajne tvar nízkeho valca
alebo mnohouholníka. Na naše územie
ich priniesli pravdepodobne z Talians-
ka. Nasvedčoval by tomu ich názov
„barbakan”, odvodený od slova
„barba” (brada). V pôdoryse totiž pri-
pomínali pod ústami visiacu kučeravú
mužskú bradu. 
Ak sa chcel niekto cez barbakan dostať
k pôvodnej bráne, musel sa obyčajne v
strede barbakanu o 90 stupňov otočiť.
Barbakan mal na vnútornej strane
ochodzu, z ktorej mohli obrancovia
strieľať strieľňami von, ale aj do stredu
barbakanu. Ak by sa bol nepriateľ
dostal cez vonkajšiu bránu do barbaka-
nu, ešte vždy tu bola možnosť zničiť ho
ostreľovaním v ňom. Podobný barba-
kan postavili v tom istom období aj
pred Michalskou bránou. Ten je v celej
svojej hmote zachovaný, ale je natoľko
obstavaný neskoršími obytnými doma-
mi, že nie je pre bežného chodca roz-

poznateľný. Stopa bývalého barbakanu
Laurinskej brány je zachovaná v
zahnutí ulice o viac ako 90 stupňov
pred domom číslo 19.  
V prvej polovici 16. storočia Turci
postupne zaberali stále väčšie oblasti
porazeného Uhorského kráľovstva. Aj
v meste Prešporku sa obávali ich prí-
chodu. Preto zbúrali kostoly a iné
kamenné stavby pred hradbami a z
búračiek získaný materiál použili na
zvýšenie a spevnenie hradieb. Určite
vtedy spevnili aj teleso Laurinskej
brány. Zvýšili a spevnili aj valcovú
baštu, ktorá stála na nároží opevnenia
južne od Laurinskej brány. Bola to
Pekárska veža, neskôr prestavaná na
obytný dom. Zbúrali ju až v 40. rokoch
20. storočia. 
Laurinskú bránu ako nepotrebnú zruši-
li ešte v roku 1778. Časť jej stredove-
kého muriva použili pri výstavbe meš-
tianskych domov, ale aj tie v polovici
minulého storočia zanikli.
Keďže sa brána nachádzala na odľa-
hlom mieste, ktoré nebolo pre vedutis-
tov nášho mesta veľmi zaujímavé,
nikto jej podobu na kresbe detailne
nezachytil. Len na grafickom liste z
roku 1732, na ktorom je pomerne ro-
mantickým spôsobom znázornená pro-
cesia pri prenášaní relikvií svätého
Jána Almužníka do jeho novopostave-
nej kaplnky pri Dóme svätého Martina,
vidno aj vtedajšiu podobu brány aj s
predstavaným barbakanom. Mediryti-
nu vyryl J. Kurtz podľa kresby F. A.
Dietela a dnes patrí k zberateľským
raritám. Štefan Holčík

FOTO - archív
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•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

STAVEBNÁ FIRMA MEISSEN s.r.o.
V Y K O N Á V A

� výstavbu rodinných domov, prístavby 
a nadstavby podkrovných miestností

� opravy bytov, renovácie domov 
� obklady, dlažby, maľovanie 
� prerábky - voda, kúrenie, elektroinštalácie 
� sadrokartón, prerábky bytových jadier 
� výmenu okien, zatepľovanie budov, stropov,

podláh 
Firma vlastní licenciu na zatepľovanie, licenciu 
na strešné krytiny VEDAG, ISO STN 9001-2001

Kontakt: MEISSEN s.r.o.
Mobil: 0903/437322 Tel: 038/5326429
e-mail: meissen@stonline.sk Fax: 038/5326430

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Bratislavskí hasiči majú denne okolo 

desať výjazdov, požiare sú polovica
Hasiči pôsobia nielen pri požiaroch,
ale aj pri záchranných prácach, kde
ide často o životy. O práci hasičov
Hasičského a záchranného útvaru
hlavného mesta SR Bratislavy nám
porozprával ich veliteľ mjr. Ing.
Pavol MIKULÁŠEK.

~     ~     ~
Ktorá bratislavská lokalita je naj-
viac ohrozená a vyžaduje si najčas-
tejšie zásahy?
- Na jar je typické, že v záhradkár-
skych alebo chatových oblastiach
vznikajú požiare pri spaľovaní. Pri
zhoršenom počasí sa naša činnosť zase
sústreďuje na mosty, kde často dochá-
dza k ťažkým dopravným nehodám.
Čo sa týka požiarov bytového fondu,
najčastejšie zasahujeme v Petržalke a
okolí. Najväčšiu oblasť našich zása-
hov však tvorí okolie druhého a tretie-
ho obvodu mesta, teda Nové Mesto,
Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Bi-
skupice. Možno je to aj tým, že nám
chýba jedna zásahová jednotka v okolí
Vrakune a Podunajských Biskupíc a
musíme tam zasahovať z hasičskej sta-
nice Hálkova. 
Zasahujete aj pri samovraždách a
iných násilných činoch?
- Pri ohrození života vždy, či už ide o
vlastný alebo cudzí úmysel. Pri poku-
soch o samovraždu spolupracujeme s
policajným zborom, ktorý má školené-
ho psychológa. Ak je to v priestoroch
mostnej konštrukcie alebo v miestach,
kde je všeobecne sťažený prístup,
použijeme špeciálne školených lezcov
na práce vo výškach. Často sú prví,
ktorí ohrozeného kontaktujú a záleží aj
na spôsobe komunikácie, ktorú s ním
nadviažu. Musia byť teda zdatní aj v
oblasti psychológie. 
V akom stave sú prístupové cesty v
hlavnom meste?
- Celá Bratislava má problém so static-
kou dopravou. Problémovou prístupo-
vou zónou je oblasť Staré Mesto, kde
je to dané aj historickou zástavbou. Tu
je ťažké zasahovať väčšou alebo
výškovou technikou. Pospájané stre-
chy a pivničné priestory tiež vytvárajú
lepšie podmienky na šírenie ohňa.

Podobné problémy máme aj v novej
zástavbe na sídliskách, kde popoludní
alebo v noci parkujú autá všade, kde je
to možné, niekedy aj na obidvoch stra-
nách cesty a hasičské vozidlá nemôžu
prejsť. Často je potrebné autá ručne
posúvať. Aj bežná doprava spôsobuje
ťažkosti, pri zásahoch na mostoch sa
doslova predierame upchatou dopra-
vou. V dopravnej špičke sa nám stáva,
že vodiči nerešpektujú výzvu na pred-
nosť v jazde, napriek tomu, že používa-
me svetelné aj zvukové výstražné
zariadenia. Sme radi, že v meste už na
niektorých miestach existujú obchvaty,
pretože sa nám stávalo, že na jedno
miesto museli ísť zásahové jednotky z
dvoch staníc. 
Častou témou bývajú hydranty...
- Vnútorné slúžia predovšetkým
ľuďom, ktorí bývajú v dome. Majú im
pomôcť ako základný prostriedok pri
hasení požiaru. Vieme si predstaviť, že
technický stav rozvodov vody v hlav-
nom meste by mohol byť lepší. Už
sme mali niekoľko zásahov, kde boli
problémy s vodou. Na základe toho
sme vstúpili do rokovania s Bratislavs-
kou vodárenskou spoločnosťou a hľa-
dáme model na zlepšenie celkovej
situácie. Je to však finančne náročná
záležitosť, preto sme pripravili návrh
spoločnej pracovnej komisie, kde
budú zastúpení ľudia od nás aj od
BVS. Cieľom je, aby bol každý obvod
pokrytý určitým množstvom hydran-
tov. Vo vozidlách máme danú zásobu
vody, ale pri väčších požiaroch nestačí

a musíme odčerpávať vodu z hydran-
tovej siete. Paradoxom je, že podľa
zákona musíme za túto vodu platiť.
Taký je u nás zákon. 
Spomínate si na najväčší bratislav-
ský požiar počas vášho pôsobenia v
útvare?
- Nie som až taký veľký pamätník, v
útvare pôsobím približne pätnásť ro-
kov. Za najväčšie však považujem po-
žiar kaučuku v Matadorke, v bývalom
areáli boli aj problémy s detoxom, za-
znamenali sme niekoľko ťažkých úni-
kov nebezpečných látok z prevráte-
ných cisterien na diaľnici D2, prevráte-
ná bola aj cisterna s benzínom v Petr-
žalke, koncom minulého roku bol
významný zásah pri úniku etylén-
oxidu z vagónovej cisterny vo Vajno-
roch, nedávno sme mali požiar čín-
skych skladov na Žabom majeri. Počas
nedávnej veternej smršte sme zasaho-
vali 28 krát. 
Ako sa správajú Bratislavčania v
krízových stavoch?
- Niektorí sú disciplinovaní a spolu-
pracujú, iní sú pod vplyvom stresu
ťažko zvládnuteľní, najmä ak je ohro-
zený ich majetok a zdravie. Vyžaduje-
me rešpektovanie pokynov veliteľa
zásahu, ktorý je jasne označený. Ľudia
sú v prípade nebezpečenstiev veľmi
zvedaví a často sa stáva, že sa aj sami
ohrozujú len preto, aby boli svedkom
nehody. Nehovoriac o tom, ako nám
sťažujú prácu. 
Koľko požiarov denne, prípadne
ročne vám nahlásia? Čo vás vo vašej
práci najviac trápi?
- Ročne máme asi dva a pol tisíca zá-
sahov, denne je to osem až desať, čo si
vyžaduje dostatočný počet výbavy a
ľudí. To je náš dlhotrvajúci veľký pro-
blém. V rámci Bratislavy máme trvalo
nenaplnené stavy. Od 1. apríla by mal
platiť novelizovaný zákon Národnej
rady SR, podľa ktorého sa zvýšia fi-
nančné prostriedky na odmeňovanie
hasičov. Rátame s tým, že by sa nám
potom podarilo doplniť počty hasičov.
Permanentne nám totiž chýba 25-30
ľudí. Zhovárala sa Dáša Šebanová 

FOTO - archív

Zima odchádza,

začína sa jarné

upratovanie
BRATISLAVA
Staré Mesto pripravilo na tohtoroč-
né veľkonočné upratovanie desať
veľkokapacitných kontajnerov.
„Komunálny odpad môžu občania
vyhodiť do kontajnerov v dvadsiatich
lokalitách,“ informovala hovorkyňa
samosprávy Alena Kopřivová a pokra-
čovala: „Jarné upratovanie sa začne 30.
marca a skončí sa 8. apríla 2009. Bude
v dvoch etapách - prvé so začiatkom
30. marca, druhá 6. apríla. Na desiatich
miestach bude vždy v pondelok prista-
vených 10 veľkokapacitných kontajne-
rov, v stredu ich plné odvezú.“
Do kontajnerov sa nesmie ukladať
drobný stavebný odpad, zelený odpad,
ani staré či nefunkčné elektrospotrebi-
če. „Po veľkonočnom upratovaní
začnú až do konca roka kolovať po
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
tri kontajnery. Do nich bude možné
okrem veľkorozmerného domového
odpadu hádzať aj drobný stavebný
odpad,“ dodala Alena Kopřivová.
Rozmiestnenie kontajnerov - od 30.
marca do 1. apríla 2009 (pondelok,
utorok, streda): Kubániho - Čerešňo-
vá, Bradlianska, Radvanská - Medzier-
ka, Kollárovo nám., Za Sokolovňou,,
Vlčkova - Dohnalova, Hummelova -
Javorinská, Lipová - Žižková, Povraz-
nícka - Björnsonova - vnútroblok,
Rubinsteinova - Haydnova
Od 6. do 8. apríla 2009 (pondelok,
utorok, streda): Slávičie údolie -
Svetlá, Malá - Révova, Langsfeldova -
Tajovského, Tvarožkova, Poľná, Mar-
tinengová, Dobšinského, Lesná -
Nekrasovova, Senická - Gaštanová,
Mýtna - Šancová - vnútroblok.
Od 30. marca do 4. mája rozmiestnia
kontajnery aj v Petržalke. Miestny pod-
nik verejnoprospešných služieb a
mestská spoločnosť OLO ich rozdelí
do 52 lokalít (Ovsište, Zrkadlový háj,
Starý háj, Zadunajec, Kopčany, Dvory
a Lúky). Pristavia ich každý pondelok
a piatok. Odvoz bude v stredu a v pon-
delok. Kontajnery nie sú určené práv-
nickým osobám a podnikateľom, ktorí
pôsobia v mestskej časti. (mm)

už od 11 244 €
(338 736,74 Sk)

MONTÁŽ 
DREVENÝCH PODBITÍ
� TATRANSKÝ 

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



HOKEJ
Čo sa čakalo, to sa splnilo. Hokejisti
Slovana a Skalice sa v semifinále
play-off hokejovej Extraligy naťa-
hujú o každý zápas. Po piatich due-
loch sú však na tom lepšie Bratislav-
čania, ktorí vedú 3:2.
Po dvoch stretnutiach na domácom
ľade odcestovali slovanisti do Skalice
za stavu 1:1. Hneď prvý duel na Záho-
rí však priniesol jasnú výhru domácich.
Skalica vyhrala 6:3, keď dokonale
využila chyby hosťujúcich hráčov a
najmä ich zbytočné vylúčenia. „Hoci
sme v oslabení inkasovali iba raz, hra
bez jedného hráča nás vždy stála veľa
síl, ktoré potom chýbali. Vylúčenia
navyše dostávali Skalicu do tempa, pri-
čom im ešte pomohlo výborné publi-
kum. V závere sme ešte chceli zarisko-
vať, ale žiaľ, nevyšlo tom,“ prezradil
tréner Róbert Pukalovič.
O deň neskôr sa úlohy aj výsledok
vymenili. Tentoraz začali lepšie domá-
ci, ktorí viedli už 3:1, potom však nasa-
dili slovanisti najvyšší rýchlostný stu-
peň a až do konca nepustili Skalicu k
ničomu. Naopak, sami strelili tri góly a
umlčali skalické hľadisko. „Do tempa
sme sa dostali až po polovici stretnutia,
v záverečnej tretine sme však pred-
viedli vynikajúci výkon, za ktorý som
chlapcom poďakoval. Napriek výsled-
ku sa však objavilo aj niekoľko chybi-
čiek, najmä v obrane,“ zdôraznil

Róbert Pukalovič. Piaty duel pokračo-
val v tom, čo štvrtý naznačil. Slovanis-
ti získali v jeho polovici vedenie a hoci
Skalica čakala na šancu, tej sa nedoč-
kala. Majster vyhral s prehľadom 4:2 a
Róbert Pukalovič mohol byť spokojný:
„Boli zápasy, kedy sme hrali lepšie, ale
teraz je hlavné, že pred ďalším stretnu-
tím máme psychickú výhodu. Dnes ma
uspokojil prístup hráčov, bolo vidieť,

že duel už zobrali vážne.” Šiesty diel
semifinále play-off bude znovu v Ska-
lici (vo štvrtok 26. marca). Ak sa ne-
rozhodne, posledný siedmy zápas uvi-
dia diváci opäť v Bratislave (v sobotu
28. marca). Víťaz postúpi do finále, v
ktorom narazí na úspešnejšieho z dvo-
jice Košice - Zvolen. V tejto sérii bol v
utorok stav 2:2. (mm)

FOTO - SITA

Bratislavské

finále Extraligy

volejbalistiek
VOLEJBAL
Dvojica Slávia UK a Doprastav ne-
pripustila v semifinále play-off Extra-
ligy volejbalistiek žiadne prekvape-
nie. Obidva bratislavské kluby s pre-
hľadom postúpili do finále.
Slávistky aj Doprastaváčky zvládli
úlohy favoritiek bez zakolísania a
počas semifinále nestratili dokonca ani
set... Finále bude teda bratislavskou
záležitosťou, pričom Slávia UK síce
titul obhajuje, no pre Doprastav bude
táto skúsenosť premiérovou. Finálová
séria sa začne 15. apríla. (mm)

Inter bude 

definitívne 

bez play-off
BASKETBAL
Celú sezónu hrozilo, že basketbalisti
Interu zostanú v tejto sezóne bez
play-off a víkendové domáce stret-
nutie s Popradom to aj potvrdilo.
Minuloročný finalista najvyššej súťaže
bude hrať len v skupine o záchranu. V
boji o play-off už skôr nepostúpil do
skupiny o 1.-6. priečku, v druhej časti
Extraligy však nezabral ani v skupine o
7.-12. miesto, kde skončil deviaty.
Definitívne o tom rozhodla domáca
prehra s Popradom 81:86, ktorá vzala
interistom aj teoretické šance na
postup. Pre žlto-čiernych to znamená
nesplnenie cieľa a oproti vlaňajšku
výrazný ústup z pozícií. (mm)

V PKO hrali 

futsalisti 

aj futsalistky
FUTSAL
Futsalisti a futsalistky (sáloví futba-
listi) si v Športovej hale PKO uctili
pamiatku Jaroslav Börčöka, špor-
tovca a rozhodcu, ktorý aj v ťažkých
zápasoch, keď išlo do tuhého, vedel
slovom odzbrojiť i tých najprchkej-
ších futsalistov. 
„Turnajom sa nám podarilo vzdať hold
kamarátovi jemu najbližším spôsobom
- prístupom fair play a aj preto turnaj
dostal názov Fair play Jarka Börčöka.
Na palubovke sa vystriedali najskôr
deti vo veku 10 a 12 rokov, potom
nasledovali futsalové ženské talenty,
futsalisti, s ktorými prežil najviac -
hráči nad 40 rokov - a záver obstarali
seniori,“ prezradil hlavný organizátor
Juraj Totka.
Finále jednotlivých kategórii - žiaci
U-10: FK Šamorín - Karlova Ves Bra-
tislava 11:1, žiačky U-12: Bratislava -
Čaka 1:1, žiaci U-10: Karlova Ves Bra-
tislava - Zlaté Klasy 2:3, žiačky U-12:
Čaka - Levice 3:0, žiaci U-10: Zlaté
Klasy - FK Šamorín 1:5, žiačky U-12:
Levice - Bratislava 3:3, Lady Bratisla-
va - Lady Levice 2:3, Výber Bratislavy
nad 40 rokov - Výber Košíc nad 40
rokov 4:6, Výber Bratislavy - Výber
Košíc 4:2. (mm)
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Maratón by 

mohol mať

rekordnú účasť
ATLETIKA
V nedeľu 29. marca 2009 by malo na
trať 4. ročníka Bratislavského mest-
ského maratónu vybehnúť rekord-
ných vyše 1700 bežcov a inline kor-
čuliarov z tridsiatich krajín. Pred
rokom to bolo 1668 účastníkov z 27
štátov.
Na samotný Bratislavský mestský
maratón (ČSOB Bratislava Marathon
2009) je prihlásených 349 bežcov, čo je
o sto viac ako vlani. Polmaratón by
malo absolvovať 600 záujemcov, in-
line korčuliarov bude takmer 200 a
svoje prihlášky poslalo aj približne 80
štafiet. Pre tých, ktorí nechcú trať iba
absolvovať, ale zaujíma ich aj výsledný
čas, pripravili organizátori novinku.
„Budú to špeciálne označení vodiči
udávajúci tempo na výsledné časy
3:00:00, 3:15:00, 3:30:00, 3:45:00 a
4:00:00 h,“ informoval riaditeľ ČSOB
Bratislava Marathon 2009 Jozef Puka-
lovič. Časy sa budú prvý raz merať
pomocou čipov pripevnených na obuvi. 
Keďže maratón je od decembra členom
Medzinárodnej asociácie maratónov a
vytrvalostných behov (AIMS), trať je
certifikovaná podľa svetových štandar-
dov. Polmaratón sa navyše prvý raz
pobeží ako majstrovstvá Slovenska.
Víťaz maratónu dostane 2000 eur,
víťazka 1350 eur, najlepší v polmarató-
ne sa môžu tešiť na 1000 a 800 eur. Trať
povedie okruhom dlhým 21,1 kilomet-
ra, z Hviezdoslavovho námestia cez
Staré Mesto a Nový most do Petržalky,
odtiaľ späť do centra mesta a na Hviez-
doslavovo námestie. Štart je v nedeľu
29. marca o 10.00 h, ale dopĺňajúce
akcie, rôzne atrakcie či vystúpenia spe-
váčok, spevákov a skupín, budú už v
piatok 27. marca. (mm)

Belasí sú bez

problémov 

v semifinále SP
FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana sú
v semifinále Slovenského pohára.
Prvý krok k tomu urobili už v Žiline,
kde vyhrali 2:1, doma im potom k
postupu stačila aj bezgólová remíza.
Odveta nepriniesla taký dobrý futbal
ako úvodný duel. Príčin mohlo byť viac,
od horšieho terénu až po žilinský strach,
keďže druhý tím Corgoň ligy neprišiel
do Bratislavy ani tak vyhrať a pokúsiť
sa o postup, ako skôr neinkasovať vyšší
prídel, čo potvrdil aj tréner Dušan
Radolský: „Ťažko dávame góly, preto
som rád, že sme vysoko neprehrali.“
Domáceho kormidelníka Ladislava
Pecka najviac sklamala návšteva, keď
na prvé bratislavské stretnutie prišlo
len niečo vyše 3-tisíc priaznivcov bela-
sých. „Škoda, že ich bolo tak málo. Za
posledný polrok sa v klube veľa urobi-
lo, pre fanúšikov sme pripravili dosť na
to, aby sa mohli futbalom baviť.“
Herne ho viac uspokojila defenzíva
ako ofenzíva: „Keďže sme nedostali
gól, som spokojný. Ak budeme odváž-
nejší, ofenzívna sila vzrastie.“
Slovan odohrá prvý semifinálový
zápas v stredu 22. apríla doma s Koši-
cami, Petržalka nastúpi v ten istý deň v
Ružomberku. Odvety sú na programe
5., resp. 6. mája 2009. (mm)

FUTBAL
Hoci futbalová jar už nabrala nor-
málne obrátky, stále jej chýba to
najdôležitejšie - diváci. Počas víken-
dového kola neprišlo nikde viac ako
4500 fanúšikov, a to hrali doma
vedúci Slovan, druhá Žilina, aj tretia
Trnava...
Vari najväčšia mizéria stále vládne na
Pasienkoch, kde Petržalka cez týždeň
privítala Dubnicu, v nedeľu Zlaté
Moravce, no obe stretnutia dohromady
videlo asi pol tisícky Bratislavčanov!
Majster hrá pritom na jar ako vymene-
ný, po výhre v Dunajskej Strede rozbil
aj oboch minulotýždňových súperov a
jeho celkové jarné skóre je 12:0.
„Som rád, že sme potvrdili víťazstvo aj
výkon z Dunajskej Stredy. Celé stret-

nutie sme mali hru v rukách, za výkon
v druhom polčase sme si víťazstvo
zaslúžili, aj keď prehra je pre súpera
možno krutá. Taký je však futbal...,“
povedal po dueli s Dubnicou tréner
Michal Hipp. „Na Zlaté Moravce sme
sa dobre pripravili, vedeli sme, čo od
nich môžeme čakať a podľa toho sme
hrali. Stretnutie sme si užívali, mali
sme aj ďalšie šance, ktoré sme už
nevyužili. Škoda len, že v lige je teraz
dvojtýždňová prestávka,“ dodal po
dueli so Zlatými Moravcami Michal
Hipp.
Na Tehelné pole prišlo proti Ružom-
berku necelých 4000 divákov a v
chladnom počasí ich najviac zohrialo
víťazstvo a tri body. Na teréne, ktorý
bol iba o niečo lepší ako na vedľajších,

už rozbitých Pasienkoch, to bol znovu
boj. Potvrdil to aj tréner Ladislav
Pecko: „Väčšinou vyhrávame vďaka
našej väčšej kvalite. Dnes sa nám to
však podarilo vďaka bojovnosti. Mali
sme väčšiu vôľu po víťazstve, čo bolo
na nekvalitnom teréne, kde sa nedal
hrať kombinačný futbal, rozhodujúce.“
Svoje prvé jarné góly strelil v nedeľu aj
kanonier belasých Pavol Masaryk.
„Moje góly neboli najdôležitejšie, tým
bolo víťazstvo celého mužstva,“ pri-
znal po zápase strelec Slovana. 
V lige je teraz reprezentačná prestávka,
Slovensko počas nej nastúpi vo Wem-
bley proti Anglicku, a v Česku, vo
výbere Vladimíra Weissa sú aj štyria
slovanisti - Dobrotka, Valachovič,
Kozák a Obžera. (mm)

V semifinále play-off vedie Slovan 3:2, 

na postup potrebuje ešte jednu výhru

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Futbalová jar fanúšikov neprebudila
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Výstava More,

zem a flóra 

v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy Pálffyho
paláci na Panskej 19 otvorili výstavu
Nataše Floreanovej s názvom More,
zem a flóra.
Pre umelkyňu sú vonkajšie tvarové
znaky cestou k hľadaniu ich skrytej
podoby a prekrývania jednotlivých
pocitových vrstiev z magického pôso-
benia mora, zeme a flóry. Na výstave
sú najnovšie grafické listy vytvorené
špeciálnou grafickou technikou intag-
lio - collagraph, miestami doplnenej
Chine Colle alebo kolážou. Významný
je pocit meditácie, pokoja a vnútornej
harmónie. Výstava potrvá do 26. apríla
2009. (dš)

V Klube 

Za zrkadlom

zahrá A. Šeban
HUDBA
Po krátkej prestávke sa na koncertné
pódiá vracia hudobník Andrej Šeban.
Vystúpi 16. apríla 2009 o 20.00 h v
petržalskom Klube Za zrkadlom v
rámci podujatia Art of Livin´.
Šebanov koncertný repertoár obsahuje
prierez tvorbou od skupiny Demikát,
cez Ash band, Bezvetrie až po Space
boys a tiež úplne nové skladby. Súčas-
ťou koncertov sú improvizácie s rôzny-
mi pomôckami ako ventilátor, vlašské
orechy či infúzna súprava. Špecialitou
je fujarovo-vokálne sólo a netradičné
úpravy ľudových piesní. (dš)

Veľkonočný

koncert 

v rozhlase
HUDBA
Návštevníkov Malého koncertného
štúdia Slovenského rozhlasu čaká 8.
apríla 2009 o 19.00 h hudobný záži-
tok, predzvesť blížiacich sa sviatkov.
Na Veľkonočnom koncerte vystúpia
Solamente Naturali - umelecký vedúci
M. Valent, Spevácky zbor Technik, so
spevom sa predstaví H. Varga - Bach,
dirigovať bude I. Viskupová. Na pro-
grame je Ľ. Bernáth, G. de Machaut,
Solage / Bernáth. Predaj vstupeniek je
8. apríla 2009 od 14.00 h do 19.00 h v
pokladni Slovenského rozhlasu. (dš)

Divé maky

vystúpia 

v Univerzitke
HUDBA
Prechádzku Starým Mestom v ne-
deľné popoludnie 29. marca 2009
môžete spojiť s príjemným kultúr-
nym zážitkom. 
Na Barokovom nádvorí Univerzitnej
knižnice na Ventúrskej 11 vystúpia o
14.00 h talentované rómske deti zo šti-
pendijného programu Divé maky.
Môžete si vypočuť nádejných mladých
umelcov, ku ktorým patria speváčky A.
Kováčová a M. Horváthová, Cimbalov-
ka bratov Šivákovcov a husľoví virtuó-
zi P. Kuruc a K. Daniš. Vystúpenie
talentovaných detí, nádejných spevákov
a hudobníkov organizuje stredisko
UNESCO pri príležitosti Týždňa solida-
rity s ľuďmi bojujúcimi proti rasizmu a
rasovej diskriminácii. Podujatie uzatvá-
ra Týždeň slovenských knižníc v Uni-
verzitnej knižnici. Vstup je voľný. (dš)

Klára a Bára

menia svoj 

manželský život
DIVADLO
Celovečerné divadelné predstavenie
Klára a Bára ponúka pohľad na
život dvoch priateliek v neštandard-
nej situácii. Môžete ho vidieť 1. aprí-
la 2009 o 19.00 h v Dome kultúry
Dúbravka na Saratovskej 2/A.
Komediálny príbeh Kláry a Báry roz-
práva o tom, čo sa môže stať, keď jed-
nej z kamarátok po množstve kompro-
misov v manželstve prasknú nervy a
pokúsi sa radikálne zmeniť svoj man-
želský život. Zárukou kvalitného
divadelného zážitku sú už tradične v
Dome kultúry v Dúbravke vynikajúci
českí herci. Tentoraz Ivana Chýlková,
Eva Holubová, Ján Holík a Mojír
Maděrič. (dš)

ElleDanse 

uvádza Jablko 

v Petržalke 
TANEC
Alternatívne divadlo ElleDanse uve-
die 7. a 8. apríla 2009 o 20.00 h
tanečnú inscenáciu Jablko, ktorú
môžete vidieť v Dome kultúry
Zrkadlový háj.
Jablko je autorskou syntézou tanca,
hudby a hovoreného slova s využitím
prvkov fyzického divadla. Sleduje ďal-
šie aspekty archetypov muža a ženy v
zrkadle psychológie a mytológie.
Vytvára skladačku kozmickej hry pro-
tikladov, mozaiku jablka roztrúseného
naprieč dejinami. Sprievodcom šies-
tich postáv v súčasnosti, v antike i v
raji, bude sám Všemohúci. 
Účinkujú Csongor Kassai, Stanislava
Vlčeková, Andrej Petrovič, Magdaléna
Čaprdová, Emil Píš, Martina Lacová,
Ladislav Cmorej/Tomáš Nepšinský.
Tvorivý tím: Šárka Ondrišová, Lucia
Blašková, Jozef Vlk, Zuzana Hudeko-
vá, Marek Hollý, Róbert Polák. (dš)

DIVADLO
Hra Reinera Wernera Fassbindera,
ktorú napísal v roku 1964 ako devät-
násťročný, ...len kvapky na horúce
kamene..., nebola doteraz uvedená
na Slovensku, ani v Česku. 
Študenti 4. ročníka herectva a 5. roční-
ka réžie a dramaturgie na VŠMU si
trúfli text ponúknuť bratislavskému
divákovi a premiérovo hru uviedli na
Malej scéne VŠMU, Dostojevského
rad 7. A teraz môžu s napätím čakať na
ohlas. Hra totiž hovorí o najintímnej-
ších súčastiach a vnútorných pocitoch
človeka výsostne sexuálnym spôso-
bom, cez jeho sexuálnu identitu,
vzťahmi s mužmi či ženami.
Súhlasím síce s tvorcami, že text nie je

povrchný a banálny, pravdou však
zostáva, že na javisku sa odohrávajú
temer sexuálne orgie. Aj keď mi zostáva
záhadou, prečo mladí v súčasnosti sia-
hajú práve po takýchto témach, aby
vyslovili svoju generačnú výpoveď, je
pravda, že hry sa mladí herci a realizáto-
ri zmocnili s nadhľadom a humorom. 
Dej strháva ružové okuliare a zdá sa, že
svet treba vnímať cez množstvo mužov
či žien, ktoré nám prejde posteľou, lebo
aj láska možno nemá cenu. Aspoň taká
bola pravdepodobne skúsenosť mladé-
ho Fassbindera, keďže hra má úzku
súvislosť s jeho osobným životom,
dokonca by sme ju mohli označiť ako
autorovu autobiografiu. Fassbinder, rov-
nako ako hlavná postava hry Franz, hľa-

dal po celý život svoju identitu, či už
sexuálnu, mužskú alebo ľudskú. Možno
som si v tejto chvíli dala odpoveď na
otázku, prečo študenti siahajú práve po
takýchto textoch, sami sú vo fáze hľada-
nia. Prekvapuje ma však drsnosť, ktorá
sa v ich výbere prejavuje a túžba po
kráse a nehe je prezentovaná len v rovi-
ne nenaplnených nádejí. 
Fassbindera však uchopili do svojich
rúk citlivo a najmä vtipne a s pochope-
ním. Pod touto snahou je podpísaný
režisér predstavenia A. Korenči, prekla-
dateľka S. Waradzinová a v hlavných
postavách T. Vravník, M. Jánoš, K. Tót-
hová/R. Poláková, D. Matušová/Andrea
Vozárová. Hra je určená len dospelým
divákom. Dáša Šebanová

Len kvapky... na naše unavené čelá

VÝSTAVA
Šangri-la je krajina opojnej blaženos-
ti a večného blahobytu pod ľadovým
trónom himalájskych božstiev. V
týchto dňoch máte možnosť podľah-
núť kráse prírodnej scenérie na výsta-
ve s rovnomenným názvom, ktorú
otvorili v Slovenskom národnom mú-
zeu na Vajanského nábreží 2.
Členenie výstavy vychádza z knihy
Pavla Béma a Rudolfa Švaříčka Tretí
Everest, v ktorej popisujú svoju výpravu
na najvyššiu horu sveta. Ďalšie štyri
celky predstavujú krajiny ležiace na
svahoch Himalájí Indiu, Nepál, Tibet a
Bhután. Z horských nížin smeruje
návštevník cez odlišné vegetačné pásma
až do oblasti večného snehu a ľadu. Ďal-

šia časť podáva príbeh česko-slovenskej
Expedície Everest 2007 k vrcholu naj-
vyššej hory sveta. 
Výpravnosť výstavy je umocnená efek-
tívnymi prírodnými inštaláciami, auten-
tickou zvukovou kulisou, vôňami a
potôčikom. Počas výstavy sa múzeum
stáva domovom pre viacero živých
zvierat i rastlín. Zo skutočnej džungle
so živým krokodílom, hadmi a papagáj-
mi sa návštevník dostane do rušnej
indickej obchodnej ulice plnej rôznych
vôní a zvukov. Môžete tu uvidieť rituál-
ne pohreby, svätyňu, autentické chrá-
my, nebeské pohrebisko, obydlia s
nábytkom, textílie, bežné úžitkové
predmety, rikšu, originálny nomádsky
stan vyrobený z jačích chlpov a tiež

vnímať všetko materiálne, ale najmä
duchovné, čo súvisí s Indiou, Nepálom,
Tibetom a Bhutánom. 
To všetko aj vďaka tisícke originálnych
predmetov, temer 800 veľkoformáto-
vým fotografiám, ale aj prostredníc-
tvom filmových projekcií a unikátnych
stavieb. Výstava Šangri-la je výsled-
kom devätnásťročného pôsobenia ces-
tovateľa, dobrodruha, fotografa a horo-
lezca Rudolfa Švaříčka v oblasti Hima-
lájí, aktivít National Geographic v
Česku a na Slovensku, spolupráce Slo-
venského národného múzea a účasti
desiatok spolupracovníkov. Výstava
potrvá do 12. júla 2009 a má pokračo-
vanie na Letisku M. R. Štefánika v
Bratislave. (dš)

Šangri-la - prechádzka po Himalájach

Fassbinderovu hru zobrali herci citlivo, ale najmä s pochopením. FOTO - archív

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

BONUSY SUBARU
10 % zľava na originálne príslušenstvo
30 % zľava na motorový olej SHELL

BEZPLATNÁ JARNÁ KONTROLA, počas ktorej vykonáme 
9 zásadných kontrolných úkonov, sa týka vozidiel SUBARU, 
ale radi vyjdeme v ústrety aj majiteľom iných značiek.

Jarná BEZPLATNÁ servisná kontrola

Dohodnite si termín vašej JARNEJ KONTROLY s našim prijímacím technikom – mobil: 0903 208 102, tel.: 02/ 482 022 31. Tešíme sa na vás!

SUBARU BEZPLATNE
skontroluje vaše auto po zime!
v termíne od 23. 3. do 30. 4. 2009

v autorizovanom servise SUBARU 
na Rožňavskej 30/ A v Bratislave
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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

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

Spoľahlivé určenie 
otcovstva

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

Tel: 02/ 4524 1268

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

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

0905 234 615 � 4363 8184

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

Škola na 

Fedinovej ulici

ide do nájmu
PETRŽALKA
Záujemcovia o prenájom objektu
bývalej Materskej školy na Fedino-
vej ulici musia svoje projekty doru-
čiť miestnemu úradu najneskôr 15.
apríla 2009 do 12.00 h.
Petržalská samospráva ponúka objekt
formou verejnej obchodnej súťaže do
dlhodobého nájmu. „Prihlásiť sa mô-
žu fyzické i právnické osoby. Návrh
musí mať aj cenovú ponuku za nájom
objektu i priľahlého areálu, výšku
finančných prostriedkov určených na
rekonštrukciu budovy a ideový zá-
mer bezprostredne súvisiaci s činnos-
ťou zameranou na predškolskú,
školskú výchovou,“ informoval ho-
vorca petržalskej samosprávy Ľu-
bomír Andrassy.
Podľa jeho slov podmienky obchodnej
súťaže súvisia s rozhodnutím petržal-
ských poslancov, ktorí schválili návrh
na ďalšie využitie objektu bývalej
materskej škôlky. Rozhodujúcou pod-
mienkou limitujúcou prenájom budovy
na obdobie dvadsať až tridsať rokov je
preto aj to, že záujemca musí prevádz-
kovať školské zariadenie zaradené do
siete škôl. Samospráva očakáva, že
nový nájomca začne s jeho prevádzkou
najneskôr v septembri 2010. 
„Pri hodnotení projektov bude dôleži-
tá cenová ponuka (do štyridsiatich
percent), výška financií na rekon-
štrukciu objektu (do dvadsaťpäť per-
cent) a významnú váhu budú mať aj
odborné referencie žiadateľa (do pät-
násť percent),“ dodal Ľubomír An-
drassy. (mm)

Po parketách do

Guinnessovej

knihy rekordov
RUŽINOV
Šliapnime na to spolu... Pod týmto
heslom bude 3. apríla 2009 v obchod-
no-zábavnom centre Avion na Iván-
skej ceste zaujímavé podujatie, v kto-
rom pôjde o zápis do Guinnessovej
knihy rekordov. 
Spoločnosť Parkett plus chce spolu s
návštevníkmi vytvoriť rekord v kate-
górii o najpošliapanejšiu parketu.
Každý kto chce pomôcť pri vytvorení
rekordu, môže prísť do Avionu medzi
11.00 a 17.00 h a riadiť sa pokynmi
organizátorov.
Popri pokuse o rekord sú pripravené aj
ďalšie akcie, pre účastníkov môže byť
lákadlom, že každý, kto prejde chodník
z parkiet viac ako dvadsaťkrát, pôjde
do žrebovania o zaujímavé ceny.
Podujatie o najpošliapanejšie parkety
doplní aj dražba rôznych výrobkov,
tovarov či služieb. Výťažok z nej sa
organizátori podujatia rozhodli veno-
vať Dobrému Anjelovi, od ktorého
poputujú peniaze tým, ktorí ich najviac
potrebujú. (mm)

Bývanie v mestských vilách projektu

Blížne Zamajerské zdôrazňuje súkromie
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Projekt mestských víl Blížne Zama-
jerské v Devínskej Novej Vsi má už
skolaudovaných a obývaných jede-
násť rodinných dvojdomov. V súčas-
nosti sú mestské vily vypredané na
85 percent.
K dispozícii sú aj štvorizbové mezone-
ty s rozlohou viac ako 110 štvorcových
metrov a balkón veľký 9,4 štvorcového
metra. V byte je aj klimatizácia, patrí k
nemu aj pivničná kobka a parkovacie
miesto. Každá štvorpodlažná mestská

vilka pozostáva zo šiestich bytov a
poskytuje komfortné bývanie s dôra-
zom na súkromie. Dokončenie celého
projektu je naplánované najneskôr do
konca apríla 2009. 
Projekt spoločnosti Dona Develop-
ment, s.r.o., je súčasťou mestskej časti
Devínska Nová Ves, z ktorej sa do
centra Bratislavy dá dostať vďaka diaľ-
ničnému obchvatu za pár minút. Cha-
rakter Devínskej Novej Vsi sa pritom
mení na turistický a rekreačný. Ráta sa
tu s vybudovaním a rekonštruovaním

medzinárodných cyklistických turistic-
kých trás, ktoré spájajú hrad Devín s
barokovým zámkom Schlosshof v
Rakúsku, ďalej smerom na Záhorie. Na
to sa bude napájať historická pešia
zóna budovaná v réžii miestnej samo-
správy, ktorá sprístupňuje a propaguje
všetky pozoruhodné miesta tejto mest-
skej časti. Turistom tak predstavia aj
doteraz menej známe archeologické
náleziská starých Rimanov, Slovanov a
avarského osídlenia. (brn)
VIZUALIZÁCIA - Dona Development

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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SOBOTA 28. marca
�8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutie zbera-
teľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�14.30 - Otecko nie je na zahodenie,hosť:
Divadlo Lokvar (ČR), pre deti od 3 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Drevený tato, detské interaktívne
predstavenie na motívy knihy Tomáša Jano-
vica, Divadlo Non.Garde, Prepoštská 4
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Roland Live,
spoločenský a tanečný večer pri hudbe 60. a
90. rokov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - Panopticon Or/End a Parable of
the Poppy, účinkuje: Silesian Dance Theat-
re, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - W. Shakespeare: Richard III.,
premiéra, horor, tragédia, romantika, komédia
o hlúposti, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - V. Patejdl, K. Hlávka, P. Rusko:
Fontána pre Zuzanu, muzikál, divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie
�19.30 - Karol Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rock´n´roll, premiéra, réžia: Karol Vosátko,
GunaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - René Lacko, koncert, Hlava XXII.,
Bazová 9
� 20.00 - Poľská vlna naživo, festival,
Trash story, inscenované čítanie za osobnej
účasti autorky M. Fertacz, Plazmatikon, kon-
cert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

NEDEĽA 29. marca
� 10.00 a 14.30 - Otecko nie je na zahode-
nie,hosť: Divadlo Lokvar (ČR), tri rozprávky
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Vodník Čľupko, Divadlo Vešiak,
rozprávky v Gullfose, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
�10.30 - Nedeľné matiné, Fórum mladých
talentov, Slovak Tasto duo, I. Trangošová, kla-
vír, M. Matejčík, akordeón, program: P. Zagar,
I. Zeljenka, M. Novák, I. Parík, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
�10.30 - Organový koncert, v rámci cyklu
Organové koncerty pod Pyramídou, pro-
gram: J. S. Bach, M. Sawa, M. Surzyński, F.
Liszt, účinkujú: J. Malanowicz (Poľsko)
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Červená čiapočka, muzikálové
divadlo Alkana, DK Dúbravka, Saratovská
2/A

�14.00 - Koncert Divých makov, pri príle-
žitosti Medzinárodného týždňa solidarity s
ľuďmi bojujúcimi proti rasovej diskriminá-
cii, vystúpenie talentovaných rómskych detí,
Barokové nádvorie Univerzitnej knižnice
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Mil-
ton +, DK Lúky, Vigľašská 1
�16.00 a 18.30 - Večerírskeho tanca, účin-
kuje: Tanečná skupina Avalon, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
�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
� 16.30 - Snehulienka a štyria trpaslíci,
detská divadelná scéna, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 18.00 - Nebuďme zvery, prezentačno-
diskusný podvečer, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP12
�18.00 - Mexiko - od Aztékov po dnešok,
slovo a hudba, rozprávanie Jany Bakytovej,
latinskoamerická gitara Rolanda Altamirana,
Lesná škola, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Richard III.,
horor, tragédia, romantika, komédia o hlú-
posti, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - V. Patejdl, K. Hlávka, P. Rusko:
Fontána pre Zuzanu, slovenský muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
�19.30 - Karol Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rock´n´roll, réžia: Karol Vosátko, GunaGU,
Františkánske námestie 7

PONDELOK 30. marca
�19.00 - PerOlov Enquist: Noc lesbičiek,
...freudovská komédia..., Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Al Foster (USA), koncert, Brati-
slavský Jazz Club 28, Eli Degibri-saxofón,
Xavier Davis-klavír, Doug Weiss-kontrabas,
Al Foster-bicie, Spoločenská sála PKO
� 19.00 - Woody Allen: Boh, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
�19.00 - Top Ten v hudbe a literatúre 80.
rokov, večer s M. Hatalom a jeho hosťami:
(J. Burianová, J. Hubinská, M. Kellenberger,
M. Leščák) Kafe Scherz, Partizánska 2, Pali-
sády
�19.00 - Ja a Hollywood, Teátro Wűsten-
rot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Fragile, koncert - a capella, vokál-
na interpretácia svetových rock-pop-džez
hitov, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Y. Reza: Boh masakra, komédia
najhranejšej súčasnej autorky, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta 10

� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rock´n ŕoll, GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Hlbinné porušenie epidermy,
CityZen, tanec, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP12

UTOROK 31. marca
�19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Woody Allen: Boh, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
�19.00 - R. Cooney, T. Hilton: Ešte jeden
do partie, bláznivá komédia, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Podvodníci, 3. diel humoristicko -
hudobného príspevku pre sociálne slabšie
skupiny intelektuálov, účinkujú: Milan Mar-
kovič a Ady Hajdu a hostia, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rock´n´roll, GunaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12
�20.00 - Ida Kelarová, Jazz Famelia, kon-
cert, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Pohoda_FM Live: Billy Bar-
man, koncert, Rádio FM, Komorné štúdio
SRo, Mýtna 1

STREDA 1. apríla
� 10.00 - N. Erdman: Mrázik, hudobno-
tanečná rozprávka, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 14.00 - Vynášanie kiselice a prinášanie
letečka, tradičné ľudové zvyky s deťmi ŠD
pri ZŠ v MČ BNM, Kuchajda
�14.00 - Morena do vody hodená, alebo ví-
tanie jari, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
�14.00 - Vrabec Čin a vrana Krá, poduja-
tie ku Dňu vtáctva, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Likvidácia reholí a kláštorov v
rokoch 1950-1952, z prednáškového cyklu
Slovenské dejiny v 20. storočí, Seminárna
sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Záhorácky kabaret zo Senice,
hostia: M. Vášáryová, Záhorácke divadlo,
Café Scherz, Palisády, Partizánska 2
�19.00 - Klára a Bára, divadelné predsta-
venie, hrajú: I. Chýlková, E. Holubová, J.
Holík a M. Maděrič, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A

�19.00 - Y. Reza: Boh masakra, komédia,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Silvia Fourporation, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Jon Rose (Au), Kapela snů
(SK/CZ), koncert, svetoznáma postava
austrálskej scény improvizovanej hudby, A4
Nultý priestor, Námestie SNP12 

ŠTVRTOK 2. apríla
� 9.30 a 12.30 - The picture of Dorian
Grey Anglické divadlo, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1
�10.00 - Rozprávka o Červenej čiapočke,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
�10.00 - Maľované vajíčka, tvorivé dielne,
Klub 22, Jiráskova 3
�16.00 - Klub Patchwork, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 18.00 - Hovory o zdraví, Klub 22, Jirá-
skova 3
� 19.00 - Jiří Suchý: Elektrická bomba,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Rafael Spregelburd: Buenos
Aires, hostia: Divadlo El Patrón Vázquez,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil,
rock´n´roll, GunaGU, Františkánske ná-
mestie 7

PIATOK 3. apríla
� 10.00 - Cirkus Hop, kreatívne podujatie
pre deti MŠ, M klub Rovniankova 3
�10.00 - Na našom dvore, kreatívne dopo-
ludnie pre deti MŠ, Klub 22, Jiráskova 3
�14.30 a 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodrá-
ma, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
��19.00 - Music Club, Arccus + hosť, art
rock, DK Lúky, Vigľašská 1

VÝSTAVY
�Juraj Kollár: Infúzia, nositeľ ceny Zdru-
ženia historikov moderného výtvarného
umenia na výstave Umenie 2007, SVÚ,
Dostojevského rad 2, potrvá do 5. apríla
�Košický zlatý poklad zo 17. storočia na
Bratislavskom hrade, Bašta Luginsland,
Bratislavský hrad, potrvá do 31. augusta
�Matej Longauera otec, vystavujú Matej
a Ľubomír Longauer, Galéria PF 01, Panen-
ská 29, potrvá do 17. apríla
�Svet očami detí III, cyklus výstav výtvar-
ných prác v spolupráci so ZŠ Dubová,
CDLaV, Gaštanová 19, potrvá do 30. apríla
� Soňa Macejáková: Z tvorby, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21, potrvá do 28. marca
� Insita z Kovačice a Padiny, Galéria
Typo&Ars na Roľnícka 349, Vajnory

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

vyjdú opäť o týždeň
2. apríla 2009

Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, tel. 02/49 29 44 84, servis.cjd.tuhovska@motor-car.sk, www.motor-car.sk

KAŽDÝ kto vlastní  Chrysler, Jeep alebo Dodge  si môže u nás v dňoch
od 1. 4.  do 30. 4. 2009 skontrolovať  BEZPLATNE svoje vozidlo.

Prehliadka zahŕňa minimálne: • diagnostiku vozidla
 • nastavenie svetiel
 • vizuálnu kontrolu celého vozidla

Získajte ZĽAVU navyše:
na dodatočné práce (20%) a materiál (10%)

Tel. 02/ 49 29 44 84

KAŽDÝ kto vlastní Chrysler Jeep alebo Dodge si môže u nás v dňoochh

Jar s Chryslerom

O b j e d n a j t e  s a  e š t e  d n e s  n a  j a r n ú  p r e h l i a d k u  a  z í s k a j t e  Z Ľ A V U  n a v y š e !

Dodge Journey

Chrysler 300C

Jeep Cherokee


