
O významnejších aktivitách mest-
skej organizácie Správy telovýchov-
ných a rekreačných zariadení
(STaRZ) v tomto roku a o konkrét-
nych plánoch v roku budúcom sme
sa pozhovárali s riaditeľom STaRZ
Jozefom CHYNORANSKÝM.
- V prvom rade sme veľmi radi, že
Zimný štadión Ondreja Nepelu sa začal
rekonštruovať. Nová viacúčelová
aréna bude slúžiť nielen samotnému
šampionátu, ale okrem hokejistov ju
budú postupne využívať aj krasokorču-
liari a plánujeme v nej organizovať aj
kultúrne a spoločenské podujatia.
Zimný štadión O. Nepelu rekon-
štruujú, čo to znamená pre vás z
hľadiska ďalších plôch?
- Okrem našej ľadovej plochy, ktorá je
v Dúbravke na Harmincovej ulici sú v
rámci mesta k dispozícii ešte dve na
Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v

Ružinove. U nás na Harmincovej ulici
je zabezpečené aj verejné korčuľova-
nie, podobne ako aj v Ružinove. Tam
však štadión prevádzkuje Ružinovský
športový klub.
Ako je to s plánovanou rekonštruk-
ciou známych kúpeľov Delfín?
- V budúcom roku by sme chceli začať
s prvou etapou. Momentálne sme spra-
covali návrh rozpočtu, ktorý by sa mal
schvaľovať na decembrovom mest-
skom zastupiteľstve a uvidíme, koľko
financií na to dostaneme. Prvá etapa by
mala spočívať v rekonštrukcii techno-
lógií, čo sa verejnosti  zatiaľ veľmi
nedotkne. Druhá etapa sa bude týkať
stavebno-technických objektov.
Pokiaľ ide o plavárne, plánujete v
budúcom roku nejaké zmeny?

- Na plavárni sme v tomto roku na
výukovom bazéne zrekonštruovali
stropný podhľad i klimatizáciu. Na
veľkej plavárni zatiaľ neplánujeme
väčšie rekonštrukcie. Chceme trochu
zainvestovať do záležitostí, ktoré navo-
nok nie je vidno - konkrétne do techno-
lógií, ktoré chceme čiastočne rekon-
štruovať.
Novinky vraj čakajú cyklistov,
napríklad pokiaľ ide o nové trasy...
- Je pravdou, že pripravujeme nové
cyklotrasy. V budúcom roku vybuduje-
me novú na tzv. Dúbravskej radiále.
Ide o časť úseku od zimného štadióna
na Harmincovej ulici až po koniec
Dúbravky na Saratovskej ulici. Rovna-
ko chceme prepojiť Vrakuňu s Podu-
najskými Biskupicami. Dokončiť by
sme mali aj 3. etapu cyklotrasy na Vie-
denskej ceste, v okolí Nového mosta.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Nový župan

chce zastaviť

zadlžovanie

kraja 
BRATISLAVA
Novým bratislavským županom je
Pavol Frešo (KDH, OKS, SMK-
MKP, SDKÚ-DS), ktorý zvíťazil v
druhom kole volieb predsedu Brati-
slavského samosprávneho kraja, keď
získal 60,51 % hlasov (66 163).
Súčasný župan Vladimír Bajan
(nezávislý) získal 39,49 % hlasov (43
187). Ako vníma volebné víťazstvo a
aké budú prvé kroky nového župana,
na to sme sa spýtali Pavla FREŠA.
- V prvom rade ďakujem všetkým voli-
čom, ktorí prišli voliť a špeciálne tým,
ktorí ma podporili. Vnímam to ako pre-
svedčivé vyjadrenie  dôvery obyvate-
ľov kraja v rolu aktívneho župana.
Myslím si, že voliči pochopili toto
posolstvo správne.
Aké budú Vaše prvé konkrétne
kroky v novom úrade Bratislavské-
ho samosprávneho kraja?
- Dôkladne sa oboznámim so situáciou
na úrade. Chcem zastaviť zadlžovanie
župy a pripraviť plán úsporných opat-
rení, ktorého pilierom bude zníženie
výdavkov na chod úradu BSK. 
Na čo sa chcete najviac zamerať
počas celého štvorročného obdobia?
- Na priority z volebného programu a
to v každej z kľúčových oblastí. O pod-
robnostiach by som rád informoval až
po prevzatí úradu.
V čom budete iný ako predchádza?
- Budem chodiť viac medzi ľudí a viac
času chcem tráviť v teréne pri riešení
problémov. (brn)

Kollárovo

námestie chce

mesto prenajať
STARÉ MESTO
Bratislavská samospráva plánuje
prenajať pozemky  na Kollárovom
námestí. Podľa dostupných infor-
mácii má o tom mestské zastupiteľ-
stvo rozhodnúť na decembrovom
zasadnutí.
Mestskí poslanci by mali schvaľovať
podmienky verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na dlhodobý pre-
nájom pozemkov vo štvrtok 10.
decembra 2009. Nájom by mal byť
maximálne na 50 rokov a nájomca by
mal pod na námestím vybudovať a pre-
vádzkovať podzemnú garáž. 
Mali by tu vzniknúť aj obchodné pre-
vádzky, verejné toalety,  má sa tu revi-
talizovať  zeleň a vybudovať verejný
park. „Predpokladom prenájmu a dôle-
žitou podmienkou je práve zachovanie
parku na Kollárovom námestí,“ uvádza
magistrát v návrhu. (rob, brn)
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STARÉ MESTO
V Bratislave sa dá parkovať takmer
všade. Stačí, že niektorý priestor zos-
tane niekoľko dní voľný a niektorí
vodiči si ho okamžite privlastnia.
Bez akýchkoľvek zábran si z neho
urobia bezplatné parkovisko. 
Najnovším príkladom je priestor pred
budovou Slovenského národného
múzea na Vajanského nábreží. Na
divoké parkovanie niektorých vodičov
pred múzeom nás upozornil čitateľ
Peter Gálik.  Autá navyše stoja v bez-
prostrednej blízkosti Pomníka česko-
slovenskej štátnosti.
Motorové vozidlá na túto plochu jed-
noznačne nepatria, myslí si nielen P.

Gálik. Nejde totiž o parkovisko, ale o
verejné priestranstvo určené chodcom -
návštevníkom múzea a tým, ktorí chcú
navštíviť pomník. Ako sme sa opako-
vane presvedčili, naposledy v ponde-
lok 30. novembra 2009, pred Sloven-
ským národným múzeom pravidelne
parkuje asi desiatka motorových vozi-
diel.
Ako je to možné, sme sa spýtali hovor-
cu mestskej polície Petra Plevu. Ten
nás informoval, že „príslušný cestný
správny orgán vydal vozidlám stojacim
pred budovou Slovenského národného
múzea povolenie, ktoré ich oprávňujú
na týchto miestach zastaviť a stáť.“
Cestným správnym orgánom je v

tomto prípade hlavné mesto Bratislava.
Parkovanie teda povolili úradníci
magistrátu. Koľko a ktoré autá môžu
na ploche stáť, ani to, či polícia bude
vodičov áut bez povolenia aj sankcio-
novať, sme sa nedozvedeli. Pritom tu
parkujú aj vozidlá s mimobratislavský-
mi evidenčnými značkami.
Staromestská samospráva plánuje
dotvoriť Pomník československej štát-
nosti, keďže socha leva sa stala súčas-
ťou Pomníka M. R. Štefánika pred
novou budovou Slovenského národné-
ho divadla. Pomník na Vajanského
nábreží by mala v marci 2010 doplniť
socha prvého československého prezi-
denta T. G. Masaryka. (rob)

V okolí pomníka je divoké parkovisko
Plocha bývalého pamätníka je pre niektorých vodičov skvelým parkoviskom. FOTO - Robert Lattacher

Kúpele Delfín čaká rekonštrukcia

Blíži sa 

najväčšia 

tohtoročná

párty v meste
BRATISLAVA
Bratislava sa v posledných rokoch
bez väčších problémov zaradila
medzi tie veľké európske a svetové
mestá, v ktorých existuje spoločens-
ká tradícia veľkolepých osláv prícho-
du nového roku v uliciach mesta. 
Tieto oslavy začínali takmer z ničoho,
veď ešte do roku 1998 tu nebolo na čo
nadviazať. Odvtedy však organizátori
dokázali do ulíc historického centra pri-
lákať desaťtisíce Bratislavčanov a
návštevníkov hlavného mesta atraktív-
nym programom, v ktorom vždy účin-
kujú špičkoví reprezentanti aktuálnej
slovenskej popovej kultúry. 
Organizátori z kancelárie primátora a
občianskeho združenia Hlava 98 sľubu-
jú, že urobili všetko pre to, aby tohto-
ročné oslavy – napriek zložitej ekono-
mickej situácii - v ničom nezaostali za
predchádzajúcimi úspešnými ročníkmi. 
Centrom osláv bude opäť Hlavné
námestie s viachodinovým koncertom,
ktorý začne okolo 19.00 h a potrvá pri-
bližne do jednej hodiny po polnoci.
Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať
bratislavské silvestrovské stálice, ktoré
zároveň tvoria absolútnu špičku živých
koncertných vystúpení – populárne
skupiny Polemic, Hex a Para, a svoju
bratislavskú silvestrovskú premiéru si
odbavia hodinu pred polnocou aj Hor-
kýže Slíže.
Hviezdoslavovo námestie je svojou
rozlohou aj polohou predurčené na
veľkú diskotéku, ktorá bude tancuchti-
vých návštevníkov lákať od 22.00 h do
druhej hodiny po polnoci. Už od 16.00
h tu však bude detský program v poda-
ní Komediantov na káre a po nich budú
striedavo koncertovať Lojzo a Cigánski
Diabli, ktorí majú jedno určite spoloč-
né: Bude sa dať na nich výborne zatan-
covať.
Vyvrcholením tohtoročných silvestrov-
ských osláv bude samozrejme polnoč-
ný ohňostroj, ktorému bude predchá-
dzať pôsobivé odpočítavanie posled-
ných minút a sekúnd starého roka. 
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov.
Hlavné mesto SR Bratislava finančne
zabezpečuje organizáciu verejného
poriadku, vrátane posilnenej mestskej
dopravy, upratovania, zdravotnej a bez-
pečnostnej služby.
Na vlaňajších oslavách Silvestra, ktoré
znamenali aj rozlúčku so slovenskou
korunou,  organizátori privítali desaťti-
síce návštevníkov. V treskúcej zime
mal najväčší ohlas polnočný trištvrte-
hodinový program, ktorého súčasťou
boli svetelné efekty a deväťminútový
ohňostroj. (miv)



STARÉ MESTO
V súvislosti s výstavbou protipovod-
ňových múrov na nábreží Dunaja
nás čitateľ Lukáš Borčin upozornil
na prasklinu v jednom z nich. Týka-
la sa nedávno postaveného múrika
na Fajnorovom nábreží. 
„Krátko po dokončení múrika sa zača-
la blízko vjazdu na tamojšie parkovis-
ko na múriku tvoriť malá puklinka,
ktorá je po niekoľkých mesiacoch už
taká rozsiahla, že sa ťahá celým jeho
obvodom! Upozorňoval som na tento

stav aj dispečing povodia, avšak
odtiaľ sa mi ani nesnažili odpísať.
Myslím si, že puklina môže v prípade
záplav spôsobiť netesnosť múrika a
vplyvom vody pretekajúcej praskli-
nou sa môže ešte viac rozšíriť. Preto
by som chcel na tento stav upozorniť
a dúfam, že kompetentní zoberú tento
stav na vedomie,“ napísal Lukáš Bor-
čin.
Podľa námestníka Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, odštepný zá-
vod Bratislava, Petra Minárika uvede-

ná prasklina v žiadnom prípade nespô-
sobí problémy, keďže ide o železobetó-
novú konštrukciu. 
Ako prezradil, pri vjazde na parkovis-
ko na Fajnorovom nábreží je napríklad
tiež porucha, ktorú odstránia. „Niekto
tam narazil nákladným autom,“ uvie-
dol. 
Peter Minárik konštatoval, že na mú-
riku ide o povrchové pukliny a celý
protipovodňový múr navyše ešte natrú
jednotnou farbou, aby nebol dvojfareb-
ný alebo trojfarebný. (rob)

PETRŽALKA
Petržalské Námestie hraničiarov ešte
nedávno trápil problém parkujúcich
vozidiel. Tie sa dostávali takmer do
centra námestia, kde zaberali priesto-
ry pre chodcov, ale aj pre mamičky s
kočiarmi. Problém vyriešili až tri osa-
dené stĺpiky.
Jedna z nespokojných obyvateliek Marta
Horvátová nás nedávno tiež upozorňo-
vala na parkovanie áut. Ako napísala,
situácia sa tu stávala už takmer neúnos-
nou a komplikoval ju čoraz vyšší počet
odstavených vozidiel. 
„V poslednom čase sa tu už nedalo pre-
chádzať, s kočíkom som musela kľučko-
vať medzi autami parkujúcimi priamo
na námestí. Drzosť a arogantnosť týchto
vodičov presiahla hranice, dokonca
nenechávali ani priestor na prejdenie
kočíka,“ písala M. Horvátová. Podľa nej
parkovalo na námestí súčasne aj dvadsať
áut, pričom najhoršia situácia bola medzi
17.00 až 10.00 predpoludním. 
Hnevala sa však aj na mestských policaj-
tov, ktorých služobné vozidlá podľa nej
„často prefrčali okolo,“ no autá na
námestí si nevšímali. Políciu na to skúša-
la upozorniť, ale mestskí policajti údajne
reagovali na jej podnet nezáujmom.
Čitateľka ponúkala aj riešenie. Situácii
by vraj bolo pomohlo, keby sa na vjazd
do námestia dali napríklad kamenné
zábrany...
Ako sa však ukázalo, balvany nebolo
treba, stačilo použiť tri obyčajné stĺpiky
a námestie počas našej pondelkovej
návštevy vyzeralo znovu ako pešia zóna.
Prázdne chodníky, žiadne autá, chodci
mali k dispozícii znovu celý priestor. 
„Parkovanie je veľkým problémom.
Námestie a plochy určené pre peších

však nemožno využívať na bezhlavé
parkovanie,“ uviedol hovorca petržal-
skej samosprávy Ľ. . Andrassy. Zároveň
pripomenul, že podobný problém riešila

samospráva na Vlasteneckom námestí,
kde balvany tiež zabránili parkovaniu
vozidiel. (rob)

FOTO - M. Horvátová, R. Lattacher
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Chcú sa starať 

o priestor pri

svojich domoch
STARÉ MESTO
Problém zdevastovaných dvorov a
okolí jednotlivých domov nemusia
vždy riešiť len oficiálne úrady a
samosprávy. Sú lokality, kde si ich
katastrofálny stav zobrali do rúk
samotní občania.
Jedným z príkladov je zdevastované
prostredie dvora obkoleseného blokmi
domov na uliciach Šancová, Björnso-
nova a Povraznícka. Súčasný stav trápi
mnohých obyvateľov z vyše dvesto
tunajších bytov a aj preto sa asi štyrid-
siati vo štvrtok 26.  novembra 2009
stretli v Staromestskej sieni mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto
„Kristína Halásová a Peter Lukas tam
informovali, že vo februári 2009 zalo-
žili občianske združenie s názvom
Vnútroblok Slávia, ktoré má ambíciu
zmeniť nepriaznivú situáciu. Ako zdru-
ženie môžu obyvateľov zastupovať pri
rokovaniach, majú však šancu získať
financie, napr. 2 % dani z príjmov.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
dala pre tento vnútroblokový priestor
už dávnejšie urobiť projekt obnovy
zelene a skultúrnenia parkovania,“
informovala hovorkyňa Starého Mesta
Alena Kopřivová.
„Cieľom je, aby sme pod oknami ne-
mali len parkovisko, na ktorom stoja aj
desiatky cudzích áut. Nechceme, aby k
smetným kontajnerom v noci ktosi
navážal odpadky. Chceme, aby sa tu
mohli hrať naše deti, odpočívať senio-
ri, aby sme sa tu cítili príjemne a najmä
bezpečne,“ načrtla stručne víziu K.
Halásová. Prítomným dala k dispozícii
návrh projektu riešenia vnútrobloku.
Ráta sa s jeho prenajatím od mestskej
časti a následným uzatvorením, obno-
vou zelene, vybudovaním detského
ihriska, osadením lavičiek, zachova-
ním stromov, úpravou priestoru pre
kontajnery OLO a vybudovaním gará-
ží na báze zakladačov (nadzemné s pri-
bližne dvadsaťmiestnou kapacitou,
podzemné s asi štyridsaťmiestnou ka-
pacitou, 10 povrchových pohotovost-
ných parkovacích boxov).
Občianske združenie Vnútroblok Slá-
via (pomenovanie po kaviarni) má
zastrešovať domy (vchody) na Šanco-
vej č. 48, 50, 52, 54, 56, Björnsonovej
č. 7, 9, 13 a Povrazníckej č. 8, 10, 12,
14, 16, 18. (brn, stm)

Parkovanie na Námestí hraničiarov

vyriešili tri stĺpiky brániace vjazdu

Prvé autobusy

CapaCity prídu 

už budúci rok
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
podpísal zmluvu so spoločnosťou
Mercedes Benz Slovakia na dodávku
veľkokapacitných autobusov Capa-
City. Zmluvu podpísali na základe
výhry spoločnosti vo verejnej súťaži.
Podpísanie zmluvy potvrdil predseda
predstavenstva DPB Branislav Zahrad-
ník. Zmluvu podpísali 29. októbra
2009 na základe úspešného uzatvore-
nia verejnej súťaže. Na budúci rok by
mali do mesta prísť prvé autobusy,
zmluva je podpísaná na 25 vozidiel a
opcia platí na ďalších 15 kusov. Spolu
ide 40 vozidiel tohto typu, čo je výsle-
dok prvej opakovanej súťaže z troch
sľubovaných. 
Podľa Branislava Zahradníka druhé
výberové konanie pokračuje a komisia
vyhodnocuje ponuky. „Prišli štyri - od
spoločností Solaris, SOR, Volvo a Iris-
bus,“ uviedol. Dodal, že ide o súťaž na
ďalších sto kĺbových veľkokapacit-
ných autobusov. Termín verdiktu
komisie nevedel odhadnúť, predpokla-
dá, že to bude v najbližších dvoch týž-
dňoch.
Tretia verejná súťaž sa má týkať do-
dávky autobusov na plyn v počte do 60
kusov. Termín vyhlásenia by mal byť
známy po vyhlásení druhej súťaže. Tri
tendre majú nahradiť jeden veľký me-
dzinárodný tender, pôvodne na 240 au-
tobusov, ktorý musel dopravný podnik
na základe februárového rozhodnutia
Úradu pre verejné obstarávanie zrušiť. 
Dôvodom nariadenia úradu bolo nie-
koľko porušení zákona o verejnom
obstarávaní. Úrad prešetroval námiet-
ku spoločnosti Mercedes-Benz Slova-
kia, s.r.o., z dôvodu vylúčeniu z verej-
nej súťaže. Jednou z dôležitých pripo-
mienok zo strany úradu bolo, že v
súťažných podmienkach nebol presne
špecifikovaný počet autobusov na ply-
nový a naftový pohon. (rob)

Závodisko

pozýva na 

gazdovský dvor
PETRŽALKA
Petržalské Závodisko pozýva na Via-
nočný gazdovský dvor. Bude od 17.
do 20. decembra 2009 a ponúkne
široký sortiment kvalitných slo-
venských výrobkov.
Návštevníci v priestoroch areálu Závo-
diska na Starohájskej 29 sa môžu tešiť
napríklad na ukážky a predaj tradič-
ných mäsových špecialít, syry, med,
ovocie, ryby a ďalší vianočný sorti-
ment. 
Chýbať nebudú ani samotné vianočné
stromčeky, kde si každý bude môcť
vybrať podľa svojho gusta a svojich
predstáv.
Vianočný gazdovský dvor sa začína vo
štvrtok l7. decembra 2009 o l2.00 h,
každý deň, až do 20. decembra, sa bude
zatvárať o l9.00 h. (mm)

Prasklina na múriku nie je nebezpečná 

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

Projekt na 

RODINNÝ DOM
ZDARMA!

Objavte dve destinácie 
za cenu jednej spiatočnej letenky

 
Leťte s nami do vybraných destinácií a získajte od nás extra deň v Prahe, 

ktorý zahŕňa ubytovanie v cene vašej spiatočnej letenky.

 Ponuka je platná pre odlety z Bratislavy, Košíc a Žiliny do nasledovných destinácií:

Atény | Barcelona | Helsinky | Larnaca | Londýn | Kodaň | Paríž | Rím | Madrid | Miláno.

 
Pre rezervácie a viac informácií píšte prosím na bts@czechairlines.com 

alebo navštívte našu kanceláriu v Apollo II Business centre, Prievozká 4/B, blok C, 3.poschodie.

Hore je Námestie hraničiarov zaplnené parkujúcimi vozidlami, dole námes-
tie vhodné už aj na prechádzky a oddych.



BRATISLAVA
Množstvo obyvateľov, ale aj
návštevníkov hlavného mesta si
všimlo nefungujúce hodiny na veži
Starej radnice. Jeden čitateľ dokon-
ca opísal príbeh s turistami, ktorí
nechápavo krútili hlavou pri pohľa-
de na hodiny veže.
Bratislavské historické jadro je malé a
krásne, no domáci či zahraniční turisti
si tu neraz lámali hlavu nad tým, koľko
je vlastne hodín a či v Bratislave zastal
čas. Problémy s presnosťou či chodom
hodín na veži Starej radnice, alebo na
Michalskej veži pritom nie sú novin-
kou, ale chronickým nedostatkom, na
ktorý by si radní mali dať pozor. Z hľa-
diska turistického ruchu totiž aj táto
„maličkosť“ môže zavážiť pri posu-
dzovaní úrovne služieb v hlavnom
meste.
V stredu 25. novembra 2009 sme zisti-
li, že hodiny na radničnej veži stoja.
Všetky ručičky boli na dvanástke.  Aj
na Michalskej veži síce hodiny z jednej
strany fungovali správne, ale na strane
od Vodnej priekopy išli zle. Požiadali
sme preto o stanovisko Múzeum mesta
Bratislavy (MMB).    
Veža Starej radnice je podľa MMB ako
súčasť komplexu budov momentálne
odovzdaná stavebnej firme, ktorá
vykonáva generálnu rekonštrukciu
objektu. Práce sa týkajú okrem iného aj
kompletnej výmeny inžinierskych
sietí. „Z uvedeného dôvodu sú odsta-
vené všetky elektrické zariadenia, teda
aj vežové hodiny. Do chodu budú uve-

dené po ukončení prác,“ uvádza MMB. 
Na Michalskej veži došlo k niekoľkým
pokusom o nastavenie, no nepodarilo sa
vraj zladiť mechanizmus tak, aby sa
zjednotil čas na všetkých stranách veže. 
„Po obhliadke a konzultáciách s od-
bornou firmou sa zistilo, že hodinové
ručičky a záchytný mechanizmus sú
vydraté a zničené koróziou,“ uvádza
MMB. Podľa informácií múzea s naj-
väčšou pravdepodobnosťou bude
potrebná kompletná výmena mecha-
nizmu. „Presný rozsah poškodenia a
nutných prác je možné zistiť až pri
celkovej rekonštrukcii veže. Tá závisí
od finančného rozpočtu,“ dodalo

MMB. Nezávisle od tohto stanoviska
sme o deň neskôr - vo štvrtok - zistili,
že hodiny radničnej veži už idú. V uto-
rok 1. decembra 2009 ale opäť stáli!
Problémy so správnym chodom hodín
v centre mesta nemajú len spomínané
vežové hodiny. Správny čas napríklad
neukazujú ani hodiny na Starej tržnici
zo strany Námestia SNP alebo hodiny
na Kostole Milosrdných bratov na tom
istom námestí. 
Naopak, už roky vzorne fungujú hodi-
ny na Hviezdoslavovom námestí pri
Carltone, ktoré spravuje Komunitná
nadácia Bratislava. (rob)

FOTO -Robert Lattacher
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Hodiny na bratislavských vežiach stoja,

ak aj idú, tak ukazujú nesprávny čas

BRATISLAVA
Počas októbra a novembra pribudlo
v Bratislave 550 alejových stromov,
približne 1500 kríkov a 2000 trva-
liek. Náklady na revitalizáciu a nové
výsadby boli takmer 500 000 eur. 
„Magistrát chce aj pokračovať vo zvy-
šovaní kvality zelene na verejných
priestranstvách ich revitalizáciou a
novou  výsadbou,“ informovala hovor-
kyňa primátora Beatrice Szabóová. 
„Mesto zabezpečilo ozelenenie múru

na Staromestskej ulici výsadbou pavi-
niča. Formou založenia strešnej záhra-
dy sa upravil kruhový objazd pri vstu-
pe do lesoparku k Partizánskej lúke -
pred nemocnicou ministerstva obrany.
Ak sa táto forma zazelenenia osvedčí,
mesto uvažuje o jej využití aj na iných
plochách, keďže si vyžaduje len mini-
málnu údržbu bez potreby väčších
závlah,“ prezradila B. Szabóová.
Oddelenie mestskej zelene Bratislavy
po revitalizácii zelene Rybného námes-

tia, následne parčíka na Odborárskom
námestí pokračovalo revitalizáciou
vnútrobloku na Gemerskej ulici. Ukon-
čila sa aj výsadba alejových stromov v
stredovom páse na Patrónke, na Tomá-
šikovej ulici, pri Habánskom mlyne a
pri vchode do ZOO, na Nábreží arm.
gen. L. Svobodu, na Lamačskej ceste,
na Košickej, na Bosákovej, Jiráskovej
a Šustekovej. Vymenili aj 6 stromov
pred Starou tržnicou, keďže boli v
havarijnom stave. (brn)

Pribudlo 550 stromov a 1500 kríkov

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka PROFIT Konto

4,10 % p. a.
bez poplatkov a dodatočných podmienok

Kontakt Bratislava: 
pobočka Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

pobočka Digital Park, Einsteinova 25, tel.: 02/3226 6702-3

 

n riadenia bežného účtu

riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úr b

riadenie s minimálnym vkladom 1 000 EUR (30 126 SKK)* 

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 

Privatbanka PROFIT Konto sú hránené v súlade 

konom o hrane vkladov

Možnosť riadenia účtu Privatbanka PROFIT Konto  e  Internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKKINŠTALATÉRI 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

Deti z domovov 

môžu dostať 

aj váš darček
BRATISLAVA
Zoznam vianočných prianí napísa-
ných deťmi z detských domovov
stráži od 5. novembra 2009 zázračná
víla v hlavnej rotunde Polus City
Center. 
Každý, kto sa rozhodne splniť čo i len
jedno z vyše 3600 želaní, si tam môže
vybrať osobný list dieťaťa a zabezpe-
čiť mu vytúžený darček. Ten potom
odovzdá hosteske, ktorá si darček i
meno darcu (ak nechce ostať v anony-
mite) poznačí.
Projekt Vykúzlime čaro Vianoc je urče-
ný pre vyše 3600 detí z detských
domovov na Slovensku a v Bratislave
sa dotkne 188 detí zo štyroch domo-
vov. Keďže týmto deťom sa nie vždy
splní to, po čom túžia, organizátori pro-
jektu sa to pokúsili zmeniť. 
Zberné miesto pre darčeky sú v Poluse
v prevádzke denne od 5. novembra do
20. decembra 2009, od 11.00 h do
19.00 h Zoznam darcov i želaní je
umiestnený v obchodnom centre Polus,
ale aj na stránkach www.usmev.sk,
www.poluscitycenter.sk.
Vyvrcholením celého predvianočného
projektu bude 20. decembra 2009 v
Poluse benefičný koncert pod záštitou
občianskeho združenia Úsmev ako dar.
Počas večera odovzdajú darčeky všet-
kým prítomným deťom a zástupcom
detských domovov. (brn)

Vianočné trhy

budú prvý raz

aj na Kolibe
NOVÉ MESTO
Obľúbené miesto výletov a prechá-
dzok na Kolibe bude tento rok mies-
tom premiérového ročníka Vianoč-
ných trhov na Kolibe. Trhy budú v
priestoroch Lanového centra. 
Otvorenie trhov je naplánované na 12.
decembra o 12.00 h. Počas ďalších dní
budú otvorené každý pracovný deň od
14.00 do 22.00 h a počas víkendov od
11.00 do 22.00 h. Trhy sa skončia 23.
decembra 2009.
Návštevníci Vianočných trhov na Koli-
be môžu ochutnať množstvo tradič-
ných aj netradičných jedál a horúcich
nápojov s posedením v krytom stane.
Okrem jedla, trhy ponúknu aj stánky s
drobnými darčekmi, dekoráciami a
výrobkami tradičných remesiel.
Počas víkendov bude akciu dopĺňať
program ľudových tradícií, stavba per-
níkovej chalúpky so živou ježibabou,
karneval príšer, detské umelecké
vystúpenia, netradičné atrakcie, ako aj
tvorivé dielne. Počas trvania trhov
bude oficiálny pokus o prekonanie slo-
venského rekordu najväčšej stavby z
perníku. 
Organizátori pripravujú na Luciu čaro-
dejnícky deň plný zábavy. Na Kolibe
ožijú  čarodejnice, bosorky a príšery
všetkého druhu na verejnom karnevale
pod holým nebom. (rob)
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Podjazd pod

Hodžovým kričí

po revitalizácii
LIST ČITATEĽA
Každý deň jazdím autom cez Staro-
mestskú ulicu a podjazdom (mimoú-
rovňovou križovatkou) pod Miero-
vým (Hodžovým) námestí. 
Som veľmi rád, že sa Bratislava rekon-
štruuje, opravujú sa historické budovy,
námestia, cesty, chodníky... Samozrej-
me, výstavba niektorých nových budov
pôsobí niekedy ako päsť na oko. Večer-
ná atmosféra mesta je príjemná a ilu-
minácia Bratislavského hradu pôsobí
veľmi pekne a vkusne.
Bohužiaľ sa to nedá povedať o podjaz-
de pod námestí v blízkosti Grassalko-
vichovho paláca. Pri každom vjazde
mám pocit, že som vošiel do ošarpané-
ho protiatómového bunkra. Všade
betón a po pravej aj ľavej strane žľaby,
ktoré zostali po pôvodnom osvetlení
inštalovanom po bokoch stien.
Keďže podjazd je blízkosti Prezident-
ského paláca, určite by mal byť jeho
vzhľad adekvátny. Preto by som sa rád
opýtal, či sa bude realizovať revitalizá-
cia podjazdu formou obkladového
materiálu a vkusného osvetlenia.

Peter Vlach, Bratislava

Mesto by sme

mali očistiť 

od haraburdia
LIST ČITATEĽA
Dennodenne cestou do práce a z
práce zažívam dilemu. 
Keď vidím na tachometri môjho auta
päťdesiatku, takmer všetky autá ma
predbiehajú. Niektorí vodiči si dokon-
ca poklopkávajú po čele a dostal som
už aj slovnú „pochvalu“. Že mám ísť
maximálne päťdesiatkou mi prikazujú
okrem cestného zákona aj mnohé
dopravné značky. Dnes som si povedal
- spočítaj ich. 
Tak som ešte viac spomalil a rátam. V
úseku medzi križovatkou pri VÚB na
Mlynských nivách a Novým mostom
je devätnásť značiek s päťdesiatkou (na
strane k mestu jedenásť, na náprotivnej
osem). Okrem toho nám ďalšie značky
oznamujú začiatok a koniec Zóny 30.
Možno sú tam aj iné starožitnosti, ale
ja ich nemôžem študovať, potrebujem
sa v tej spleti dostať bezpečne do práce
a domov. Očistime naše mesto od tohto
haraburdia!

Karol Blavan, Staré Mesto

Napadnutie

psom nikoho

nezaujímalo
LIST ČITATEĽA
Som psičkárka a mám fenu weima-
ranera. Bývam na Dlhých dieloch a
chodievam s ňou na vychádzky do
lesa.
V auguste ma na prechádzke napadli
dva kaukazské ovčiaky. Nemali vôdzku,
ani náhubok a vyrútili sa na mňa a
môjho psa z domu číslo 92 na Dlhých
dieloch. Hneď, ako vybehli, začali trhať
môjho psa. Ich majiteľ z domu vyšiel a
zavolal na nich. Vôbec ho neposlúchali,
a keď sa k nim začal približovať, tak ušli
a voľne behali po sídlisku. 
Našťastie tam bol elektrikár, ktorý v
spomínanom dome opravoval elektric-
ké vedenie a ten mi rýchlo naložil psa
do auta. Spoza auta sa však zrazu pri-
blížil jeden z psov. Jeho majiteľ na mňa
kričal, aby som sa nehýbala, lebo
napadne aj mňa. Rýchlo som preto
nastúpila do elektrikárovho auta, ktorý
ma odviezol domov. Celý incident som
nahlásila na políciu. Povedali mi, že
keď pes nenapadol mňa, tak oni s tým
nič nemajú a spis musia postúpiť prie-
stupkovému oddeleniu. 
Z priestupkového oddelenia mi zase
prišlo vyjadrenie, že oni s tým nič
nemajú a vraj to mám postúpiť Miest-
nemu úradu v Karlovej Vsi. Odtiaľ to
však dali mestu, lebo ich sa to netýka.
Z mesta mi prišlo vyjadrenie, že nie je
to ani v ich kompetencii a odstupujú to
mestskej polícii. No a z mestskej polí-
cie mi prišlo, že oni s tým nič nemajú.
Vraj sa môžem obrátiť na súd. 
Jedna suseda mi povedala, že som piata
v poradí, ktorú tieto psy napadli. Môj
pes prišiel o prst na nohe a mal zrane-
nia, ktoré sa hojili dva mesiace, naprík-
lad povytrhané podkožie a jednu ranu
až k rebrám. O následkoch na psychike
ani nehovorím. 
Naše orgány zatvárajú oči nad problé-
mami a s bojovými psami sa nič nero-
bí. Kupujú si ich však majitelia, ktorý
ich nezvládajú a psy potom ubližujú
ostatným. Kedy sa to zmení? Až keď
zabijú pár ľudí? Alebo aj potom budú
kompetentní pred týmto problémom
zatvárať oči?

Daniela Michelčíková, Bratislava

Stánky na trhy

montovali 

asi dva týždne
LIST ČITATEĽA
Vianočné trhy už fungujú, ale Brati-
slavčania prechádzajúci centrom asi
dlho nezabudnú na tempo, akým sa
stavala táto drevená dedina. 
Jeden deň stánky len priviezli, na
druhý ich otočili, na tretí postavili, na
štvrtý spojili, jednoducho - trvalo to
vyše desať dní, kým boli pripravené na
návštevníkov a začali fungovať. 
To naozaj nevieme stánky postaviť za
dva-tri dni, aby námestie nevyzeralo
takmer dva týždne ako stavenisko? Je
problém, aby mesto počas krízy najalo
zopár šikovných robotníkov a tí v prie-
behu krátkeho času urobili prácu, ktorá
sa teraz zbytočne naťahovala.
Isté je, že keby sa takýmto tempom sta-
vali napríklad všetky bratislavské
mosty, tak sa ešte aj dnes do Petržalky
premávame ako Winnetou - na kanoe!

Ľubo Lipčák, Staré Mesto

Orientálny Fusion nie je pre každého
Do hotela Crown Plaza sme po
dlhšom čase zavítali po druhýkrát,
tentoraz aby sme spoznali kuchyňu
Restaurantu FUSION. Reštaurácia
sa nachádza na prízemí hotela zo
strany Obchodnej ulice, vstup je zo
zanedbaného priestoru stvárňujúce-
ho zabudnuté Forum Romanum.
Napriek tomu, že hotel a reštaurácia sú
v centre mesta, navštíviť Fusion nie je
vôbec jednoduché. Dôvodom sú pohyb-
livé otváracie hodiny reštaurácie, ktoré
sa napokon ustálili v pondelok až piatok
na 12.00-15.00 h a 18.00-22.00 h, cez
víkend je otvorená iba od 18.00 do
22.00 h. Reštaurácia ponúka najmä
jedlá z Malajzie, Thajska, Indie a Číny s
nádychom ľahkej európskej kuchyne.
Interiér nie je ničím výnimočný, napriek
tomu, že reštaurácia stavia na ázijskej
kuchyni, orientálny nádych má iba oble-
čenie čašníčok, ktoré majú akési čierne
kimoná. Všetko ostatné je európske a
príliš hotelovo neosobné.
Obmedzené otváracie hodiny zákonite
obmedzujú možnosti navštíviť reštaurá-
ciu. V čase našej obednej návštevy sme
boli v podniku jediní, asi po hodine pri-
šla len skupinka hotelových hostí.
Domáci sem nemajú dôvod zavítať a
zrejme ich tu ani veľmi nečakajú.
Jedálny lístok nie je príliš stabilný, v
ponuke sme totiž našli niečo úplne iné,
ako reštaurácia propaguje prostredníc-
tvom špecializovaného obedového
webu. Vlastnú webstránku Fusion

nemá, čo je zrejme ďalší dôkaz, že sa tu
orientuje najmä na hotelovú klientelu.
Návštevník z ulice sem jednoducho
nemá prečo vojsť.
Z teplých predjedál sme si dali Wok
kalamára na balinézsky spôsob s chilli
pastou, ananásom, citrónovou trávou,
zázvorom a zeleninou (10,50 €) a Jarnú
rolku plnenú kačicou, chrumkavý wan-
ton a sladký chilli dip Fusion platter
(11,00 €). Treba povedať, že jedlá boli
chutné, nádych európskej kuchyne bol
však výraznejší, ako by sme čakali.
Po teplých predjedlách sme si vybrali
Jemnú kukuricovú polievku z bazalkou
a chrumkavým baklažánom (4,90 €) a
Kyslo-pikantnú polievku s limetkovým
listom a čerstvými morskými plodmi
Tom Yum Goong (6,90 €). Tu treba
podotknúť, že jedlá v jedálnom lístku sú
označené piktogramami - vegetariáns-
ke, zdravé a pikantné. Polievku Tom
Yum Goong, ktorú ponúkajú aj s kurací-
mi kúskami, označili dvoma chilli
papričkami a bola veru čertovsky štipľa-
vá. Kukuricová polievka bola síce zdra-
vá, ale dosť nevýrazná.
Z hlavných jedál z mäsa sme ochutnali
Pekinské kačacie prsia so slivkovo-
vínovou omáčkou a zázvorom podáva-
né s jablkovo-škoricovou kapustou
(16,90 €). Z wok špecialít sme si dali
Hovädzie so sečuánskym korením opra-

žené na woku, s chilli, citrónovou trá-
vou, špargľou, bambusovými výhonka-
mi a aromatickou ryžou (18,50 €). 
V ponuke šéfkuchára Saravanana Guru-
samyho (zostal zrejme skrytý v kuchy-
ni) nie sú len jedlá orientálnej kuchyne,
pre domácich mäsožravcov ponúkajú aj
Grilovaný hovädzí filet so slaninovými
zelenými fazuľkami, Teľaciu kotletu v
horčicovom kruste, Chrumkavé kuracie
prsia podávané s wok zeleninou a ryžou
či Grilovaný bravčový filet s jablkom
preliatym medom  v cene od 11,90 do
21,50 €. Nechýba ponuka rýb, medzi
nimi aj filet zo žltoplutvého tuniaka.
Z dezertov sme si dali Zázvorovo-kar-
damónové créme brûlée s flambovanou
pomarančovou kôrou (6,90 €) a vanil-
kovú zmrzlinu s horúcim ovocím a šľa-
hačkou Hot Love (6,90 €).
Od reštaurácie Fusion sme čakali viac.
Oprávňovali nás k tomu najmä ceny
jedál, ktoré tu majú stále privysoké, a to
aj  napriek tomu, že ostatné reštaurácie
v centre mesta bojujú o zákazníka zlac-
nením. Vo Fusion si však zrejme z
nezáujmu zákazníkov ťažkú hlavu nero-
bia. Akoby zabúdali, že reštaurácia bez
hostí je smutná a prázdna stolička niko-
ho nepriláka. Ale o to tu asi fakt nejde,
pretože Fusion nie je pre každého.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Telefón zvonil pätnásť minút, a nič!
Advent - čas očakávania narodenia
zvláštneho dieťaťa. Mal by to byť čas
stíšenia a prípravy na Vianoce. Stíše-
nia - nie hektického zháňania výmy-
slov, upratovania a nervozity. 
Súčasný životný štýl je o pravom opaku.
Škaredá múdrosť hovorí, že rýchlo sa
ani pes nevys... No pripomeňte to dneš-
nému svetu. A tak sa firmy pretekajú vo
výrobe stále rýchlejších áut, spotrebičov
alebo komunikačných systémov. 
A na naháňaní času sa teda dá zarobiť.
Neveríte? Internet je dnes už bežná vec
(aj keď ja ho nepoužívam). Podaktorí
užívatelia pri ňom presedia hodiny, ale
prekáža im, ak nie je dostatočne rýchly.
A tak si u poskytovateľa služby za super
rýchly internet, v našom prípade UPC,
zaplatia, povedzme, 40 eur mesačne. Za
to by mali dostať rýchlosť 120 Mb/s -
po slovensky megabajtov za sekundu.
Za menšiu rýchlosť sa platí asi 13 eur na
mesiac. 
Rozdiel je teda na môj vkus pre posky-
tovateľa kráľovský, pretože ho neplatí

iba jeden užívateľ. Pomaly by ste chceli
vedieť, čo ma na veci zaujíma? Nuž
skutočnosť, že sľúbená superrýchlosť
akosi utiekla. Plnenie vyzerá úplne inak.
Počas menej atraktívnych hodín dňa -
ráno a predpoludním - je skutočná rých-
losť tak 10 percent zo sľubovanej, čiže
11 až 15 Mb/s. No večer, teda v čase,
keď internet používa veľký počet užíva-
teľov, klesne rýchlosť na 0,5 až 1,0
Mb/s - teda vlastne na jediné percento
zo sľubovanej (a zaplatenej) služby.
Poviete si: No a čo, nech užívateľ rekla-
muje. Ibaže chyba lávky je v tom, že
telefóny dotyčnej firmy doblba opakujú
obľúbenú hlášku o tom, aké číslo máte
stlačiť a na konci potom počuť iba
nekonečnú melódiu, až kým to volajúci
nevzdá. Raz som si povedala, že takúto
prax preverím. Telefón som držala vyše
pätnástich minút a - nič!
Žiadny operátor sa zrejme neuvoľnil a

ja som to nakoniec vzhľadom na účet za
telefón vzdala. Ak to zosumarizujem,
môžem to považovať za klamanie spot-
rebiteľa, predraženie produktu ako
hrom a veľmi nespotrebiteľský servis.
Mimochodom, to nekonečné „visenie“
na vyhrávacom telefóne nie je výsadou
iba UPC. Podobne to praktizujú aj iní
poskytovatelia služieb - najmä mono-
polných - na číslach určených na podá-
vanie sťažností. Že by náhoda? 
A čo by mohol urobiť spotrebiteľ?
Možno by bolo celkom dobré obšťast-
niť orgán platený za ochranu spotrebite-
ľov, t. j. Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Ak by jej inšpektori našli predraženie vo
výške vyše 20 eur v obchodnej sieti
alebo v reštauračnom zariadení, bola
by z toho pokuta ako hrom! Uznávam,
že je nepomerne jednoduchšie naháňať
napríklad mäsiara za to, že nemá vyve-
sený papier o zákaze fajčenia - aj keď
tam nikdy nikto nefajčil! Tak teda pra-
jem pekný advent!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Na Stromovej a

Kresánkovej sú

nové obchody
BRATISLAVA
Vo štvrtok 3. decembra pribudli v
Bratislave nové obchody. Na Stro-
movej ulici na Kramároch a na Kre-
sánkovej ulici na Dlhých dieloch
otvorili dva obchody najmenšieho
formátu Tesco expres.
„Vychádzame z úspešného modelu
materskej spoločnosti vo Veľkej Britá-
nii. Ten je určený na každodenné rých-
le nákupy potravín pre obyvateľov,
ktorí  bývajú alebo pracujú v bezpro-
strednom susedstve. Prvý maloformá-
tový obchod svojho druhu bol na Slo-
vensku otvorený pred vyše rokom na
Komárnickej ulici v Bratislave - Ruži-
nove a stal sa  veľmi populárnym
nákupným miestom,“ informovala ma-
nažérka vonkajších vzťahov Oľga
Hrnčiarová.  
Tesco expres  na Stromovej ulici má
predajnú plochu 280 metrov štvorco-
vých, na Kresánkovej ulici 180 metrov
štvorcových, obchody ponúkajú od
2200 do 2700 druhov tovarov. Pri kon-
cipovaní sortimentu v nových obcho-
doch sa vychádzalo zo skúseností z
Tesco expresu na Komárnickej ulici. 
Tesco expresy budú otvorené sedem
dní v týždni od 6. do 22.00 h. Naraz v
nich môže nakupovať vyše sto zákaz-
níkov. K dispozícii sú štyri pokladne, v
predajniach je aj bankomat a výkup
fliaš pri pokladni. (mm)

Trasa z Karlovej Vsi do Devína stále

nemá ani jednu cestičku pre chodcov

Pod Kačínom vzniká nové táborisko 

DEVÍN
Staré cesty boli kľukaté, asi preto aj
zdĺhavé, lebo kvôli kravkám a koní-
kom obchádzali kopce a doliny. Pod-
vedome boli vedené akoby po vrstev-
niciach. Taký prípad platí aj pre
starú Devínsku cestu.
Od Zlatých schodov po Hájovňu cesta
dlhé storočia ustupovala k päte hory,
pretože v tom mieste bola jama zapla-
vovaná dunajským ramenom. Keď
cestu po vojne zmodernizovali ako tzv.
Slovanskú cestu, v tom mieste ju
vyrovnali tak, že od Zlatých schodov
po Hájovňu urobili násyp. Následkom
toho medzi horou a násypom počas
povodní vznikalo jazero. Zatápala ho
spodná voda Dunaja, lebo jej dno tvo-
ril štrk.
Už vtedy som tam zažil okraje ciest
ako chodníky pre chodcov a cyklistov.
Spomínam to preto, lebo za celé desať-
ročia sa už nič podobného neurobilo.
Cestná premávka sa pritom zniekoľko-
násobila. 
Bratislava má Devín nielen ako svoju
mestskú časť, ale aj ako historické
sídlo európskeho významu. Má teda
povinnosť starať sa o Devín tak, aby sa
stal turisticky príťažlivou a súčasne
trhovo výnosnou mestskou lokalitou.
V tejto súvislostí nemôžem obísť sku-
točnosť, že s Devínom sa dodnes zaob-
chádza takmer ako za totality. Tá, rov-

nako ako s Berlínom, urobila z Devína
železnú oponu. Možno aj preto, že v
suchom roku sa dal prebrodiť nielen
Dunaj, ale predovšetkým rieka Mora-
va, ktorá doň vteká práve v Devíne.
Hlavne preto totalita neinvestovala za
celých štyridsať rokov ani korunu.
Samozrejme, Devín vtedy nebol súčas-
ťou Bratislavy. Bola to cieľavedome
zanedbaná dedina. 
Keď sa dívame na cestu z Karlovej Vsi
v smere do Devína, zistíme, že nemá
ani jednu cestičku pre chodcov. Neho-
voriac už o kanalizácii a o rozvode ply-
nu. To sú skutočnosti, ktoré už do civi-
lizovanej Európy nepatria. Počas pos-
lednej povodne bola cesta v dĺžke nie-
koľkých kilometrov zaplavená. Mest-
skú dopravu odstavili a občania chodi-
li do Devína cez Dúbravku a Devínsku
Novú Ves. Pritom dočasne postačí, ak
okraj cesty zo strany Dunaja zdvihnú
násypom o šírke, ktorá dovolí vytvoriť
chodník pre bicyklistov a peších. Chrá-
niť by ho mohol betónový múr a do
násypu by sa mohlo vložiť plynovodné
potrubie a kanalizácia.
V priestore kameňolomu by sa jeho
úroveň dala znížiť o približne jedno
poschodie. Získal by sa stavebný mate-
riál a navždy by zmizol jediný kopec
na ceste. A - možno aj časť mestských
dlhov. Navyše by klesla spotreba
pohonných hmôt vozidiel, zjednoduši-

lo by sa nakladanie lodí a vznikli by
plochy či priestory napríklad na vybu-
dovanie devínskeho priemyselného
parku bez toho, aby sa niekde inde
zohyzdil areál Devína.
V samotnom Devíne treba nechať pre-
mávať iba prostriedky MHD a obsluhy
tamojších prevádzok. Prepravu do
Devínskej Novej Vsi a Rakúska, res-
pektíve do mesta, by bolo múdre viesť
po násype popod hrad. Aby to nerušilo
aktivity v jeho priestore, treba cestu
doslova „prilepiť“ k telesu brala,
zastrešiť a zastrešenie zatrávniť. A pre
tých návštevníkov, ktorí by chceli aj
spojenie s riekou, možno zastrešenie
cesty na dvoch miestach spojiť schodi-
skami a nábrežím. Z hradného návršia
navyše navrhujem lanovku na hrebeň
Kobyly. 
Devínska Kobyla a vôbec celý horský
masív, od Karlovej Vsi až do Devína,
skrýva ojedinelé fondy solárnej energie
v Bratislave. Sú vhodné na výstavbu
bytov. Tým, že Kobyla má západno-
východnú, na juhu sklonenú a od seve-
ru chránenú, orientáciu, ponúka priam
nebývalé možnosti využitia solárnych
kolektorov aj pre priľahlé sídliská v
Karlovej Vsi. To všetko je o to zaují-
mavejšie, ak si uvedomíme, že výstav-
ba takýchto zariadení je výdatne doto-
vaná komisiou Európskej únie.

Anton Sýkora

LAMAČ
V Bratislavskom lesoparku, v časti
známej pod názvom pod Kačínom,
robí v týchto dňoch organizácia
Mestské lesy revitalizáciu rekreačné-
ho zariadenia. 
Už značne zdevastované táborisko
dostane po dokončení úplne nový
vzhľad. Revitalizácia a celková rekon-
štrukcia rekreačného areálu Kačín sa

začala v októbri a potrvá do decembra
2009. Práce vykonávajú Mestské lesy
podľa projektu rekonštrukcie areálu
Kačín z ateliéru architekta Ivana Jari-
nu, ktorý je aj autorom drevených
doplnkov na Železnej studienke. 
Mobiliár akoby vyrastal z prírodného
prostredia - drevené prvky altánov a
sedení sú z červeného smreka a agátu,
upravené svetlým náterom. Oporný múr

a kamenne, bloky lavičiek či smetných
košov obložili prírodným kameňom.
Výtvarné prvky prírodného kameňa sú z
vápencových a travertínových skál.
Práce, ktoré sa uskutočnia v areáli Kačín
v roku 2009, vyjdú na 153 177 eur.
Detské ihrisko, drobné terénne a sadové
úpravy dokončia o pár mesiacov neskôr,
na jar 2010. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Ivan Jarina

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk

Účtovníctvo, mzdy, DPH, 
daňové priznanie

pre firmy a živnostníkov
tel: 0905 970 467

info@olicorp.sk www.olicorp.sk

Bratislava má 

Dobrovoľníkov

roka 2009
BRATISLAVA
V stredu 2. decembra 2009 vyhlásili
Bratislavských dobrovoľníkov roka
2009. Na ocenenie nominovali mimo-
vládne neziskové organizácie, verej-
né organizácie a skupiny občanov.
Ocenenia získali títo dobrovoľníci:
� V kategórii Dobrovoľníčka v sociál-
nych a zdravotníckych službách Jarmi-
la Žaškovská (Domov pre seniorov
Hestia)
� V kategórii Dobrovoľník v oblasti
vzdelávania Daniel Raučina (INEX
Slovakia)
� V kategórii Dobrovoľník pracujúci
s deťmi a mládežou Patrik Gálik
(Domka)
� V kategórii Dlhodobá dobrovoľníc-
ka pomoc organizácii Ondrej Székely
(Slovenský skauting, Domka)
� V kategórii Zahraničná dobrovoľ-
níčka roka Mila Odalovic (UNICEF)
� V kategórii Dobrovoľnícky projekt
projekt občianskeho združenia Jablon-
ka Praktické realizácie zdravých jed-
lých záhrad v školách a komunitách
� V kategórii Špeciálne ocenenie za
dobrovoľnícku pomoc tím mladých
dobrovoľníkov Young4BA (Komunit-
ná nadácia Bratislava). (brn)

•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
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Autá si kúpia,

netrápi ich však,

kde zaparkujú
AD: STĹPIKY NA ZASTÁVKE
OSADILI... (BN 40/2009)
Na zastávke MHD na Hodžovom
námestí pri hoteli Crown Plaza už
síce osadili stĺpiky, ale urobili tak
priamo do stredu chodníka. Problém
sa týka mnohých Bratislavčanov,
ktorí tu nastupujú do trolejbusov,
vystupujú, prípadne tadiaľ prechá-
dzajú. Z ich názorov vyberáme:

~     ~     ~
Parkovanie pri takom počte vozidiel
je už komplikované. Každý sa asi
bude musieť postarať o miesto na par-
kovanie svojho auta. Neviem, či je to
pravda, ale  v Japonsku musíte mať
najskôr miesto na parkovanie, až
potom si môžete kúpiť auto. Našiel
som zaujímavé riešenie individuálne-
ho parkovania na stránke parkbox. Pre
mnohých je to riešenie s parkovaním
na stiesnených dvoroch a preplnených
parkoviskách. Pre parkovanie na
Námestí SNP asi nie, ale napríklad na
Palisádoch....

~     ~     ~
Minimálne v Tokiu platí, že kto si chce
kúpiť auto, musí mať najprv potvrde-
nie, že je vlastníkom parkovacieho
miesta, alebo aspoň že ho má dlhodo-
bo prenajaté. Pokuty za parkovanie sú
tam skoro až likvidačné. U nás si rodi-
ny pokúpili druhé, niekedy aj tretie
auto a vôbec ich netrápi, kde to odsta-
via. Na sídliskách, samozrejme, na
trávnikoch, chodníkoch, v meste, kde
sa im podarí. Nebyť nelogického
zákona o legálnom parkovaní na chod-
níkoch, bolo by po probléme. Respek-
tíve, problém by mali tí, ktorí ho spô-
sobili - automobilisti - a oni sami by si
ho museli vyriešiť investíciou do pla-
teného parkovania.

~     ~     ~
Namiesto stĺpikov, klobúkov a iných
drahých nezmyslov stačí prijať pár
mestských policajtov, ktorí budú vyko-
návať svoju prácu. Mesto by na zábra-
nách ušetrilo veľmi veľa peňazí a na
pokutách by zarobilo na všetky sociál-
ne a iné programy. 

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Samospráva

hľadá strážcov

do Medickej
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta vypísala
verejné obstarávanie na stráženie
Medickej záhrady. Záhrada je strá-
žená od leta, ku koncu roka však
končí súčasnej súkromnej bezpeč-
nostnej službe (SBS) zmluva. 
„Strážnu službu sme tam dali po viace-
rých incidentoch. Napríklad pri jednom
ktosi rozbil vázy, vytrhal kvety aj
odpadkové koše,“ uviedla staromestská
hovorkyňa Alena Kopřivová. Súčasná
SBS končí 31. decembra 2009, preto
musia podľa nej vyhlásiť novú súťaž.
„Medická záhrada je strážená len cez
deň, na nonstop služby nemáme penia-
ze," konštatovala A. Kopřivová. Bez-
pečnostná služba dohliada podľa hovor-
kyne na to, aby bol v Medickej záhrade
poriadok, aby tam bezdomovci nevyli-
hovali a nepohoršovali návštevníkov,
aby sa tam nepil alkohol. Podľa A.
Kopřivovej po vyčíňaní vandalov uva-
žovali aj o osadení kamier. „Mestská
polícia sa však obáva, že by to nebolo
efektívne, pretože kamery by aj tak
neobsiahli celú záhradu,“ dodala.
Záujemcovia môžu svoje ponuky pred-
ložiť do 11. decembra 2009 do 10.00 h,
ponuky sa budú otvárať o hodinu
neskôr. Zmluva by mala byť uzavretá
na obdobie od 1. januára 2010 do 31.
decembra 2011. 
Objekt má dva vchody - zo Špitálskej
ulice a z Ul. 29. augusta. Čas stráženia
je určený rozhodnutím starostu mest-
skej časti. Od mája do októbra je
potrebné zabezpečiť stráženie dvoma
zamestnancami strážnej služby, od
novembra do apríla bude postačovať
jeden. (sita)

Petržalská samospráva chce erotický

salón v Sade J. Kráľa o polnoci zavrieť

Železničnú stanicu Nové Mesto má

záujem obnovovať iba jeden investor

PETRŽALKA
Bratislavská Petržalka začala správ-
ne konanie proti prevádzkovateľovi
erotického salónu Messalina Club v
Sade Janka Kráľa. Jeho výsledkom
by malo byť skrátenie času pre-
vádzky zariadenia. To je v súčasnos-
ti otvorené od 19.00 do 6.00 h. Roz-
hodnutie bývalého starostu Antona
Doktorova ktoré ešte stále platí, je
na čas neurčitý. 
Súčasná samospráva chce otvárací čas
skrátiť do 24.00 h. „Opierame sa o
sťažnosti občanov a postoj mestskej
časti. Podľa nás takéto zariadenie do
Sadu Janka Kráľa nepatrí,“ povedal
hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy. 
Do úvahy sa podľa neho berie aj výsle-
dok právnej analýzy. Podľa nej nie je
možné retrospektívne meniť pre-
vádzkové hodiny zariadenia zmenou
všeobecne záväzného nariadenia. „To
môžeme urobiť len do budúcnosti,“
doplnil Ľubomír Andrassy. 
Na otázku, kedy by k tomu mohlo
dôjsť, hovorca petržalskej samospráve
uviedol: „Definitívna zmena prevádz-
kového času bude v platnosti až po
správnom konaní a potvrdení rozhod-
nutia samosprávy súdom. Ak by sa
majiteľ proti nášmu rozhodnutiu odvo-
lal, bude rozhodovať súd. Samospráva

obhajuje verejný záujem v lokalite, do
ktorej ročne investuje nemalé verejné
zdroje, a preto je len prirodzené, že
chce hovoriť aj do toho, aké prevádzky,
za akých podmienok budú vo verej-
nom parku pôsobiť.“ 
V najbližších dňoch sa predpokladá
stretnutie vedenia mestskej časti a
majiteľa prevádzky. Na rokovaní by sa
mohla zúčastniť aj občianska iniciatíva
Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa.
Mestská časť je presvedčená, že „má
čo do tejto témy hovoriť“. Argumentu-
je tým, že sa stará o park, investuje tisí-
ce eur na jeho obnovu a pripravuje
druhú etapu revitalizácie za 1,7 milió-
nov eur. Ľubomír Andrassy však zdô-
raznil, že pri tejto citlivej téme sa
nechce samospráva rozhodovať rýchlo
a bezhlavo. Taktiež nechce svojimi
krokmi zaťažiť do budúcnosti rozpočet
petržalskej mestskej časti.
Hovorca petržalskej samosprávy tak
reagoval na to, že prevádzkovateľ zaria-
denia sa môže odvolať proti rozhodnu-
tiu samosprávy, údajne sa mu nepozdá-
va a považuje to za zásah do slobodné-
ho podnikania. „Ak sa odvolá, počkáme
si na rozhodnutie súdu. Pokiaľ neroz-
hodne, nebudeme nič podnikať,“ kon-
štatoval Ľubomír Andrassy. V opačnom
prípade by sa totiž mohol majiteľ salóna
domáhať majetkovej ujmy. 

Skrátenie prevádzkových hodín je
podľa hovorcu petržalskej samosprávy
posledným krokom, ktorý môže mest-
ská časť v tejto veci ešte urobiť. Pred-
tým už však osadila dopravné značky
pre zákaz parkovania pod Novým mos-
tom a obmedzila vjazd do sadu na
minimum. Odkúpenie budovy mestská
časť nepredpokladá, nemá na to penia-
ze. Túto iniciatívu by však mohli podľa
Ľubomíra Andrassyho predložiť petr-
žalskí poslanci mestského zastupiteľ-
stva. 
Hovorca iniciatívy a zároveň mestský
poslanec Oliver Kríž sa tohto plánuje
ujať. V diskusii o návrhu rozpočtu
hlavného mesta na rok 2010 chce
navrhnúť finančnú položku 500 000
eur ako rezervu na odkúpenie nehnu-
teľnosti a malo by to byť zaradené
medzi kapitálové priority. „Okrem
vysťahovania zariadenia by mesto
získalo zaujímavú nehnuteľnosť,“
argumentuje Oliver Kríž. 
Na otázku, či by určitou sumou prispe-
la aj samotná petržalská samospráva,
odpovedal jej hovorca záporne: „Petr-
žalská samospráva nemá v rozpočte
finančné prostriedky na to, aby odkúpi-
la danú nehnuteľnosť. Je to problém,
ktorý musí riešiť mesto (v minulosti
mesto budovu predalo),“ tvrdí Ľubo-
mír Andrassy. (sita, mm)

Ďakujem
všetkým svojim voličom a priaznivcom, ktorí mi v oboch kolách dali svoj hlas. S veľkým rešpektom mám však v úcte aj tých voličov, ktorí sa 
rozhodli dať svoj hlas inému kandidátovi.

V tejto chvíli musí byť pre všetkých obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja rozhodujúce, aby si náš región úspešne poradil 
s dôsledkami  ekonomickej a finančnej krízy a naplno využil svoj úžasný ekonomický, najmä však ľudský potenciál.

Svojmu nástupcovi odovzdávam Bratislavský kraj vo veľmi dobrej „kondícii“ a ako jeho obyvateľ budem aj naďalej robiť všetko pre to, aby som
prispel k hľadaniu správnych riešení pri jeho ďalšom rozvoji. 

Županovi a poslancom krajského zastupiteľstva želám veľa múdrych a pre obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja  
prospešných rozhodnutí.

 Vladimír Bajan

NOVÉ MESTO
Železnice Slovenskej republiky v
rámci projektu Moderná stanica,
ktorého cieľom je obnova vybra-
ných železničných staníc so súkrom-
nými partnermi, ponúkli v Bratisla-
ve na obnovu Železničnú stanicu
(ŽST) Nové Mesto.
Do 17. septembra 2009, keď bol
konečný termín na podanie prihlášok,
sa o súkromné partnerstvo na obnove
ŽST Nové Mesto prihlásil jeden
záujemca. Podľa Železníc SR (ŽSR) sa
v súčasnosti prihlášky vyhodnocujú,

pretože spolu s mestami Prievidza,
Trenčín a Žilina ich evidujú osem. Ter-
mín stanovenia predkladania súťaž-
ných návrhov je 7. december 2009 a
vyhodnotenie a podpísanie zmlúv s
investormi sa očakáva koncom
decembra alebo začiatkom januára
2010.
Cieľom projektu je okrem iného pri-
spieť k zvýšeniu kultúry cestovania,
komfortu a bezpečnosti cestujúcej
verejnosti a návštevníkov železničných
staníc. Ďalej ide aj o zabezpečenie
revitalizácie a modernizáciu železnič-

ných staníc, a tým ich priblíženie
európskemu štandardu v oblasti kom-
fortu poskytovaných služieb. Súkrom-
ní partneri by sa v rámci projektu
Moderná stanica mali zaviazať, že
obnovia železničné staníc prostredníc-
tvom investícií a ako protihodnotu za
vynaložené investície získajú od ŽSR
právo dlhodobo užívať komerčné prie-
story v rámci revitalizovanej stanice. V
závislosti od úspechu projektu by sa
tento model obnovy staníc mohol v
budúcnosti uplatniť aj pri ďalších
železničných staniciach. (rob)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Petržalka chce

motivovať, aby

bol poriadok
PETRŽALKA
Petržalka bude aj v roku 2010 moti-
vovať ľudí pri udržiavaní poriadku
okolo kontajnerových stojísk. Poslan-
ci schválili 100 000 eur z rozpočtu na
budovanie, rozširovanie, uzamykanie
a zastrešovanie týchto miest. 
Záujemcovia tak môžu aj naďalej žia-
dať samosprávu o účelovú dotáciu. Pri
budovaní nových alebo rozširovaní
existujúcich stojísk môže byť odsúhla-
sená dotácia do 60 % z vynaložených
nákladov, maximálne však 2656 €. V
prípade uzamykania a zastrešovania
môže dotácia dosiahnuť 50 % z týchto
nákladov, maximálne však 830 €.
Miestnym organizáciám, ktoré zriaďu-
je mestská časť, môže samospráva
poskytnúť dotáciu vo výške 100 %
vynaložených nákladov. Náklady však
nemôžu prekročiť 3300 eur.
Podľa hovorcu mestskej časti Ľubomí-
ra Andrassyho miestna samospráva
očakáva, že žiadateľov bude v budú-
com roku viac ako v roku 2009. Pred-
časom sa totiž podarilo vyriešiť jednu z
problematických podmienok žiadostí,
teda mať vzťah k pozemku. Hlavné
mesto vyhovelo približne 60 petržal-
ským záujemcom a pozemok by im na
tento účel malo prenajať. 
Miestne zastupiteľstvo zároveň žiada
mestské zastupiteľstvo, aby do nájom-
ných zmlúv zapracovalo dve podmien-
ky. Prvou, že nájomca pozemku zod-
povedá výlučne za čistotu a poriadok
na prenajatom pozemku, teda nie aj v
jeho okolí, ako to navrhuje mesto.
Podľa druhej musí nájomca za nereš-
pektovanie pravidiel a neplnenie si
povinností zaplatiť zmluvnú pokutu. 
Mestskej časti ako dôsledok značnej
výstavby na jej území chýba okolo 95
kontajnerových stojísk. (sita)

Námestia a chodníky sa pomaly menia

na parkoviská, zeleň a chodci ustupujú
RUŽINOV
Na redakciu Bratislavských novín sa
obrátil čitateľ Ondrej Mlynarčík,
ktorý poukázal na novú situáciu v
parkovaní na Daxnerovom námestí.
Donedávna tu autá mohli stáť len po
stranách tohto námestia. Dnes je to
už inak.
„Tento týždeň dokončili prerobenie a
ako to vyzerá, za obeť padli takmer dva
chodníky,“ píše. Podľa čitateľa chod-
ník v strede námestia, ktorý obklopoval
zeleň, zrušili úplne „a to do takej
miery, že lavičky, ktoré sú pri ňom osa-
dené, sú prakticky nepoužiteľné, iba že
by si človek chcel vyložiť nohy na
priamo pred nimi zaparkované autá,“
tvrdí. Podľa čitateľa zostal chodník na
okraji námestia čiastočne zachovaný.
Pochybuje však, že tam zostalo záko-
nom stanovených 1,5 metra. 
„Chápem, že je nutné nejakým spôso-
bom riešiť aj situáciu statickej dopravy
v meste, no pochybujem, že riešením
by malo byť úplné rušenie chodníkov.
Nemyslím si, že by Bratislava mala
toľko zelene, aby si mohla dovoliť
takto decimovať jej význam. Skôr by
som bol očakával, že by sa parčík v
strede námestia trochu upravil,“ dodal
čitateľ.
Z miestneho ružinovského úradu nám
napísali, že investor nadstavby obytné-

ho domu na rohu ulíc Rastislavova s
Koceľovou ulicou predložil projekt,
ktorým bolo rozšírenie legálnych par-
kovacích miest. Vodorovné a zvislé
dopravné značenie podľa hovorcu sta-
rostu Ružinova Maroša Smoleca odsú-
hlasila magistrátna komisia. V zmysle
zákona musí podľa neho vodič
dodržiavať vodorovné značenie, preto
„mestská časť Ružinov upovedomila
mestskú políciu na vyvodenie sankcií
proti vodičom, ktorí neponechávajú 1,5
metra pre chodcov a vozidlo majú
zaparkované mimo vymedzeného prie-
storu vyznačeného parkovacieho mies-
ta,“ informoval M. Smolec. 

Ďalej konštatoval, že zelená plocha v
strede Daxnerovho námestia nie je par-
číkom, pretože cez ňu nejdú chodníky
pre peších. „Po jednej strane vnútorné-
ho obvodu sa vyznačili parkovacie
miesta, pričom po vonkajšom obvode
na strane obytných domov chodníky
zostali,“ uviedol. Ako dodal, domi-
nantné trasy chodníkov na Kvetnej,
Kulíškovej a Viktorínovej sú na strane
zelene zachované. Je tam možné
umiestniť aj ochranné zábradlie, asi
10-20 cm dovnútra parkovacieho mies-
ta. Ich inštaláciu vraj mestská časť zva-
žuje. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Mestská polícia nemôže kontrolovať

parkovanie na súkromnom pozemku
PETRŽALKA
Nad čudným parkovaním neďaleko
autosalónu na Panónskej ceste krú-
tia hlavami viacerí obyvatelia blíz-
kych domov. Nepáči sa to ani nášmu
čitateľovi Michalovi Gemeranovi,
ktorý poukázal nielen na parkovanie
áut na trávniku, ale aj na nečinnosť
mestskej polície.
Tá podľa jeho názoru toleruje parkova-
nie áut dodávateľov stavby nového
autosalóna na Panónskej ceste na tráv-
niku. „Autá stoja medzi zjazdom z nad-
jazdu po pravý odbočovací pás sme-

rom k obchodnému centru Danubia
časťou vozidla, niektoré aj celou šírkou
vozidla na trávniku, ktorý sa nachádza
pri obrubníku,“ opisuje situáciu. Zaují-
ma ho, či vozidlá majú špeciálne povo-
lenie oproti bežným obyvateľom Petr-
žalky, „ktorých zákonnosť parkovania
na poddimenzovaných parkoviskách
na sídliskách mestská polícia pravidel-
ne kontroluje“.
Z mestskej polície sme dostali vyjadre-
nie, podľa ktorého mestskí policajti
tieto prípady nemôžu riešiť, pretože
parkujú na súkromných pozemkoch

patriacich firmám Kia a Nissan.
Hovorca Petržalky Ľubomír Andrassy
nám po preverení oznámil, „že platná
legislatíva neumožňuje miestnej samo-
správe vstupovať do pravidiel využíva-
nia súkromného objektu, pozemku“. 
Potvrdil, že v tomto prípade nemôže
zasahovať ani mestská polícia. Mohla
by tak urobiť iba na základe podnetu
vlastníka pozemku. „Sankcie za poru-
šenie zákazu parkovania na tráve
môžeme uplatniť len v prípade verej-
ných pozemkov - priestranstiev,“ dodal
Ľ. Andrassy. (rob)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zabuchli ste si auto?AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 24 
24 hodín (3,50  EUR)  Viac ako dva milióny predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: smslistok@dpb.sk

vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 2

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.

Posledná letná

terasa stála dva

týždne načierno
STARÉ MESTO
Poslednou letnou terasou na území
Starého Mesta bola terasa reštaurá-
cie Pressburg na Michalskej 4. Tá
síce mala povolenie na otvorenie aj
po zatvorení ostatných prevádzok,
ale výnimka platila iba do polovice
novembra 2009. Terasa však stála na
svojom mieste aj minulý týždeň.
„Letná terasa reštaurácie Pressburg
mala povolenie na svoju prevádzku do
15. novembra 2009. Po tomto termíne
mal dať žiadateľ, ktorým je spoločnosť
Progastro, stoly, stoličky a ostatné
zariadenie z verejnej komunikácie preč.
Keďže sa tak nestalo, mestská časť
začala proti nemu priestupkové kona-
nie. Súčasne mu vyrúbi daň za zaujatie
verejného priestranstva počnúc 16.
novembrom až do 25. novembra 2009,
keďže zástupca spoločnosti Progastro
prisľúbil, že 26. novembra dá podestu
vypratať.“ informovala hovorkyňa Sta-
rého Mesta Alena Kopřivová.
Podľa jej slov zástupca spomínanej
spoločnosti na prvé upozornenie, že
porušuje všeobecné záväzné nariade-
nie o pešej zóne a zmluvu podpísanú s
mestskou časťou, reagoval slovami, že
je chorý. „Tento dôvod nie je možné
uznať, v reštaurácii Pressburg je predsa
prítomný personál, ktorý mal na jeho
pokyn odstrániť predmety z podesty,“
dodala Alena Kopřivová.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
časť podest odviezla ešte pred 15.
novembrom, keďže viacerí prevádzko-
vatelia nemali záujem mať letné záhra-
dy otvorené do tohto hraničného termí-
nu. Vo štvrtok 26. novembra 2009
odviezli do skladu aj dve posledné.
Spomínanú letnú terasu na Michalskej
definitívne rozobrali v piatok 27. no-
vembra 2009. (mm)
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RUŽINOV
NA PAPRAĎOVEJ ULICI sa stal
zločin, ktorý otriasol hlavným mestom.
Na jednom tunajšom parkovisku
neznámy páchateľ zastrelil štyridsať-
dvaročnú ženu. Išlo o lekárku, ktorá
ordinovala v blízkom dome a práve
odchádzala zo služby. Všetko nasved-
čuje, že išlo o naozajstnú popravu, pre-
tože vrah pristúpil, napriek tomu, že
bola na ulici, k žene a zblízka ju strelil
do hlavy. Bezprostredne po čine sa roz-
behol do blízkeho parku, kde sa jeho
stopa stratila. Polícia síce nasadila aj
psov, ale tí nič neobjavili. Nenašla sa
ani vraždiaca zbraň, polícia zaistila len
vystrelenú nábojnicu. Polícia na dva
dni zadržala exmanžela zavraždenej, v
jeho dome neskôr vykonala aj pre-
hliadku, ale potom ho prepustila.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BODROCKEJ ULICI sa strieľa-
lo. Krátko po obede zaregistrovali na
policajnej linke 158 oznam o streľbe v
obytnom dome. Polícia v ňom našla
dvoch zranených mužov, ktorých
okamžite previezli do nemocnice. Je-
den mal poranený hrudník a dolné kon-
čatiny, druhého trafili do brucha. Stav
postrelených bol vážny, po páchateľovi
alebo páchateľoch polícia pátra. 

PETRŽALKA
NA ULICI M. C. SKLODOWSKEJ
sa vo večernom autobuse prebudil päť-
desiatročný muž. Prebudenie však bolo
nepríjemné, pretože zistil, že počas
spánku ho niekto obral o peňaženku aj
s dokladmi. Prišiel o ne zrejme počas
jazdy v autobuse, ako, to už si nepamä-
tal.

KARLOVA VES
NA BAGAROVEJ ULICI prepadli
banku. Krátko po zotmení, o 17.00 h,
vošiel do pobočky banky neznámy
páchateľ a pod hrozbou použitia zbra-
ne žiadal peniaze. Pracovníčka poboč-
ky mu z obáv o život odovzdala asi
7000 eur. Muž ich zobral, schoval do
igelitky a ušiel na neznáme miesto.
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý me-
ral asi 165 cm a mal zrejme chybu reči.

DÚBRAVKA
NA ULICI ĽUDOVÍTA ZÚBKA
musela zasahovať polícia. Privolali ju
pracovníci taxi služby, ktorý mali pro-
blémy s tridsaťročným Bratislavča-
nom. Ten po odvezení zvratkami zne-
čistil vnútro taxíka a navyše odmietal
zaplatiť. Policajti muža zadržali a pred-
viedli na oddelenie. (mm)

Na zarastenom

dvore sme 

hrávali divadlo
Ani po neustálych prenasledova-
niach a naháňačkách bykovicou v
Čižmaričovej tanečnej sále sme sa
nevzdávali hereckých ambícií,
nezmenila sa chuť vystupovať,
naopak, náš kultúrny rozlet dostal
podobu ochotníčenia.
Javiskom aj hľadiskom sa stal prie-
stranný, nízkou trávou, skorocelom i
sedmokráskami zarastený dvor na
Dunajskej 41. Celé naše ochotníčenie
však malo dva háčiky: Prvý spočíval
v tom, že vo všedné dni na všetkých
šnúrach, poťahaných husto vedľa
seba, od plota k plotu, po celom
dvore, visela vypraná bielizeň obyva-
teľov domu (v tom čase v ňom žilo 32
ľudí).
Behanie pomedzi a popod šnúry s bie-
lizňou bolo vždy sprevádzané hromže-
ním a jačavým krikom susediek. Vtedy
sme hrávali pod bránou, na ulici, či na
Jakubáku v parčíku. Detské ihrisko
ešte nestálo. Druhý háčik, čakanie na
pekné, nedeľné počasie, pretože v ten
deň bolo pranie vylúčené a my sme
mohli hrať.
Rozkošatený, rozkvitnutý šípkový ker
v pozadí dvora tvoril nádhernú kulisu,
oponou boli dve deky, pripnuté
„knupflami“ (štipcami) na šnúre. Rek-
vizity ako napríklad korunky, hviezdy,
mesiačiky potiahnuté staniolom od
čokolády, rôzne kúsky záclonoviny,
krepový papier, mašličky, zrkadlo,
vyštrbený hrebeň i starý rúž na pery, to
všetko bolo starostlivo uložené v ška-
tuliach a poskrývané v tajných skrý-
šach našej šopy, vždy pripravené na
vystúpenie. 
Obecenstvo tvorili deti z okolitých
domov a nie zriedkakedy prišli aj
dospelí. Podmienkou bolo síce priniesť
si šamrlík, ale kto ho nemal, mohol
pohodlne sedieť v tráve. Vstup voľný.
Repertoár zložený z detských hier, zo
skrátených rozprávok, básničiek, rieka-
nok, ale aj nami, „ochotníčkami“,
vymyslenými skečmi. Do účinkovania
sme zapájali aj vďačných malých divá-
kov rôznymi vstupmi do hry. 
Raz sme hrali predstavenie, ktoré
poznajú aj dnešné deti „Ruženka bola
ľúbezná princezná“. Réžiu aj úlohu
princa mala Irena, Ruženku obsadila
Alicou, pretože mala závideniahodné
zlaté kučery skoro až po pás. Mne pri-
delila zápornú postavu - zlú vílu, hoci
som veľmi túžila byť Ruženkou.
Dôvodom neobsadenia bola moja
„bubi frizúra“ (nakrátko ostrihané
vlasy s ofinkou cez čelo). 
Pochytila ma neuveriteľná ľútosť,
závisť i zlosť. Schmatla som Alicu za
vlasy a šticovala som ju z celej sily,
nedbajúc na jej vreskot. Zasiahla reži-
sérka Irena a ja, odutá, urazená, išla
som sa vyplakať do šopy. Divadlo hrali
bezo mňa, zlú vílu úspešne predviedla
Médina z nášho dvora.
Potom sa niekoľko dní ozývalo z jed-
nej strany chodníka na druhý: „Alica,
palica“, Ica, Cica veverica!“, vyplazo-
vali sme si navzájom jazyky až po
koreň, ukazovali sme si „dlhé nosy“ a
strúhali „mrkvičku“.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

(Pokračovanie nabudúce)

Názov Tulip House Hotel je zavádzajúci
Terajšia Štúrova (pôvodne Barosova)
ulica vznikla v posledných rokoch 19.
storočia narovnaním a rozšírením
úzkej a zakrivenej cesty, ktorá viedla
od Laurinskej brány k brehu Dunaja
a k Landererovmu palácu. Landere-
rov palác bol už od začiatku 19. sto-
ročia kasárňou. Na brehu Dunaja
neďaleko paláca stáli od druhej polo-
vice 18. storočia mestské jatky, mies-
to, kde mäsiari porážali dobytok. 
Situácia sa zásadne zmenila pred
rokom 1890, keď sa rozhodlo postaviť
na Dunaji stály železný most, terajší
Starý most. S tým súviselo vybudova-
nie zodpovedajúceho predmostia a jeho
prepojenia s centrom mesta. Most
dostal meno cisára a kráľa Františka
Jozefa, novovzniknuté priestranstvo
pred ním pomenovali v roku 1904
Námestím kráľa Ondreja III., ktorý v
roku 1291 obnovil mestu stratené privi-
légiá. Je to terajšie Šafárikovo námes-
tie. S terajším Námestím SNP ho spoji-
li práve ulicou, ktorá dnes nesie meno
Ľudovíta Štúra. 
Počas druhej svetovej vojny zasiahli
bomby mnohé objekty v blízkosti Štú-
rovej ulice. Zanikla kasáreň v bývalom
Landererovom paláci, zásah dostali
obytné domy na Tallerovej ulici, budo-
va Slovenského múzea, domy na
Grösslingovej ulici aj dolný koniec
Námestia SNP pri vyústení Špitálskej.
Akoby zázrakom sa zachoval celý rad
domov na západnej strane Štúrovej
ulice. Ostali ušetrené aj od prestavieb a
zvyšovaní, takže si dodnes zachovali
tvár, akú mali na začiatku 20. storočia.
Medzi nimi stojí jeden nedávno precíz-
ne rekonštruovaný vynikajúci šľachtic-
ký palác (csákyovský) a niekoľko prí-
kladne upravených secesných domov. 
Je tam aj najvýraznejší bratislavský
objekt zo secesie (Štúrova 10). Pôvod-

ne obytný dom s viacerými obchodmi
na prízemí, sa stal pred pár rokmi hote-
lom. Zvetrané omietky a dekorácie
fasád počas rekonštrukcie nahradili
presnými kópiami pôvodných, ktoré sú
často lepšie než bol originál. 
Od päťdesiatych rokov bola v obchod-
nom priestore na nároží domu umiest-
nená kaviareň Tulipán. Jej interiér v
slohu socialistického realizmu sa po-
stupne devastoval, až nakoniec bol z
bývalej exkluzívnej kaviarne nevábny
zafajčený a pomerne špinavý lokál. Nie
je známe, kto a prečo pomenoval kavia-
reň. Nie je ani jasné, prečo sa aj terajší
hotel volá Tulip House Hotel. 
Ak by si bol totiž autor tohoto pomeno-
vania dôkladne prezrel fasádu budovy,
zistil by, že sa na nej už od roku 1905
nachádza množstvo ruží, leknínov a
iných popínavých rastlín. Blízkosť
Dunaja hádam inšpirovala architekta
Schillera a štukatéra, ktorý na fasáde

pracoval, aby tam umiestnili aj pár
reliéfov s vodným vtáctvom. No po
tulipánoch ani stopy. 
Ruže v košoch a na girlandách sú naj-
výraznejším motívom fasády. Možno to
súviselo so zaniknutým zájazdným hos-
tincom a neskorším hotelom „U zlatej
ruže“, ktorý stával na blízkej Ružovej
(teraz Jesenského) ulici. V hoteli noco-
val počas svojej inkognito návštevy
Prešporka aj sám cisár a kráľ Jozef II.
Ulica sa nevolala Ružovou podľa farby
(ako napríklad Biela), ale podľa kvetu
ruže, ktorý sa pozlátený skvel na výves-
nej tabuli hotela (Rosengasse). 
Ruže na fasáde domu na Štúrovej 10
mohli byť aj pripomenutím blížiaceho
sa výročia narodenia svätej Alžbety
Uhorskej (Durínskej), o ktorej sa vtedy
verilo (a niektorí to ešte aj dnes veria),
že sa narodila na Bratislavskom hrade
(1207). 
Názov hotela Tulip House Hotel je ďal-
ším prejavom nepochopenia histórie
nášho mesta. Štefan Holčík

FOTO - archív autora

Vianočný punč Cafe Grande
fľaša bieleho vína
350 ml rumu
šťava z troch pomarančov
šťava z jedného citróna
100 g cukru
2 klinčeky
trocha škorice

www.sherlock.sk
Akcia platí k vybraným 
modelom dverí do 18.12.2009.

RÝCHLO A KVALITNE

v BA 
5 pracovných dní od 

objednávky (pri vybraných 
povrchoch dverí).
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Hlavné námestie 3
Bratislava - Staré Mesto



FUTBAL
V najvyššej futbalovej súťaži sa
schyľuje k zimnému spánku. Do
konca jesene zostáva posledné kolo,
v tom predposlednom sa viac darilo
slovanistom ako Petržalčanom. 
Belasí privítali na Pasienkoch Prešov a
konečne zabrali podľa predstáv. Víťaz-
stvo 3:1 sa však nerodilo ľahko. Domá-
ci najskôr nedokázali využiť žiadnu z
množstva šancí, keď sa im to podarilo
a viedli 2:0, hostia znížili a znovu bolo
o čo bojovať. „Vedeli sme, že to bude
ťažký zápas a sme radi, že sme ho
nakoniec zvládli,“ priznal strelec
dvoch gólov Pavol Masaryk, ktorý sa z
deviatimi úspešnými zásahmi dostal na
čelo corgoňligových kanonierov.
Výhra určite potešila aj trénera Micha-
la Hippa: „Prešov je húževnatý súper,
pred zápasom ho navyše povzbudilo
víťazstvo nad Nitrou v predchádzajú-
com kole. Nastúpili sme v zlepenej
zostave, traja hráči ešte nedávno ležali
v posteli. Góly sme mohli streliť už v
prvom polčase. Boli sme v ňom aktív-
ni, mali sme niekoľko šancí, ale do
siete sme netrafili. Podarilo sa to až po

prestávke a vzápätí sme dali na 2:0.
Hostia síce potom znížili, ale záver
sme už zvládli, aj keď nám v ňom ubú-
dali sily. Všetkým hráčom sa musím
poďakovať za obetavosť a nasadenie.“
Slovan v záverečnom jesennom kole
cestuje do Dubnice.
Petržalka mohla v prípade dobrého
výsledku pomôcť svojim susedom z
Tehelného poľa. Nestalo sa, no zveren-

ci Petra Fiebera v niektorých momen-
toch pôsobili pod Dubňom veľmi
dobre a pokojne mohli pomýšľať na
nejaký bodový zisk. „Škoda, že sme
nestrelili gól, boli by sme spokojnejší.
Aj tak sa však chcem hráčom poďako-
vať za bojovnosť a nasadenie,“ pove-
dal Peter Fieber. Petržalka zakončí je-
seň na Pasienkoch, v sobotu 5. de-
cembra o 15.30 h hostí Trnavu. (mm)

Aj Slovan čaká,

čo bude s Ligou

majstrov
HOKEJ
Ešte nedávno sa zdalo, že hokejová
Liga majstrov sa vráti na európske
klziská. Nič však nevyjde podľa
plánu. Problémy sú, samozrejme, s
financiami. 
Po tom, ako z projektu vycúval ukra-
jinský podnikateľ a šéf priemyselného
zväzu Donbas Sergej Taruta, ktorý mal
byť hlavným sponzorom, zostáva pre-
zidentovi Medzinárodnej hokejovej
federácie (IIHF) Renému Faselovi už
len jediná nádej - prezident Kontinen-
tálnej hokejovej ligy (KHL) a šéf kon-
cernu Gazprom Alexander Medvedev.
Švajčiarsky hokejový funkcionár
musel priznať v rozhovore pre ruský
denník Sovietskij Express, že na ambi-
ciózny projekt klubovej európskej
súťaže chýbajú peniaze: „Naše plány
dostali trhlinu. Z projektu odstúpil
ukrajinský podnikateľ, ktorý mal byť
hlavným investorom. No ešte nie je
všetko stratené, budeme bojovať až do
konca, kým je nejaká nádej.“ 
Ak sa vedeniu svetového hokeja nepo-
darí nájsť do konca roka peniaze na
Ligu majstrov, projekt opäť odložia na
neurčito. „Sme morálne pripravení na
to, že náš projekt skrachuje. No bolo by
to pre nás veľké rozčarovanie,“ pripus-
til René Fasel.
Situácia zaujíma aj hokejistov brati-
slavského Slovana, pretože sú v hre o
účasť v budúcom ročníku Ligy maj-
strov. Či už po prípadnom zisku titulu
alebo ako možný najlepší tím po
základnej skupine... (brn, sita)

16BRATISLAVSKÉ NOVINY 41/2009

Slovan vyradil

Myjavu, čaká

ho B. Bystrica
FUTBAL
Ak chcú futbalisti ŠK Slovan hrať
vo finále Slovenského pohára, musia
vyradiť Duklu Banská Bystrica.
Rozhodol o tom žreb, ktorý rozdelil
posledné kvarteto na dvojice Slovan
- Dukla a Dunajská Streda - Trnava.
Druhý bratislavský zástupca - Petr-
žalka - skončil svoje pohárové účin-
kovanie vo štvrťfinále.
Belasí mali istotu semifinále už po
prvom zápase. V Myjave vyhrali 3:0 a
odveta bola len nutnou formalitou.
Šancu preto dostali aj niektorí mladí
hráči. Ten, kto aj napriek kombinova-
nej zostave čakal slovanistický uragán,
musel byť poriadne zaskočený. Nič
podobné sa nekonalo a hoci domácim
nemožno uprieť snahu, takmer 500
divákov sa gólu nedočkalo.
„Na stretnutie nastúpilo niekoľko mla-
dých hráčov, čo vyplynulo aj z nutnos-
ti, pretože nás trápia zranenia. Prejavi-
lo sa to však na súhre, navyše chýbala
kvalita v ofenzíve, keďže mladí boli
nervózni. Napriek tomu väčšinou uká-
zali dobrý výkon, chýbali len góly,“
priznal tréner Michal Hipp. Kormidel-
ník Slovana pochválil aj súpera: „Podal
dobrý výkon. Aj keď sa hralo prakticky
na jednu bránku, disciplinovanou obra-
nou nám nedovolil streliť žiadny gól.“
Petržalka síce cestovala do Trnavy s
jednogólovým náskokom, ale bolo
jasné, že ak chce myslieť na postup,
musí nejaký ten gól streliť aj vonku. To
sa jej však nepodarilo a tri inkasované
góly rozhodli o jasnom postupe Sparta-
ka. Tréner Peter Fieber však nebol
sklamaný: „Výsledok je zavádzajúci,
pretože to nebola až taká jasná záleži-
tosť. Zápas bol zaujímavý, domácich
sme potrápili, ale keďže sme vypadli,
určite nemôžeme byť spokojní.“
Aj jarné semifinále sa bude hrať, rov-
nako ako štvrťfinále, na dva zápasy.
Prvé stretnutia sú na programe v utorok
6. a v stredu 7. apríla 2010, odvety o
dva týždne neskôr - v utorok 20. a v
stredu 21. apríla 2010. Finále už bude
len na jeden duel, jeho termín ani dejis-
ko ešte nie sú známe. (db)

Petržalka belasým nepomohla, Žiline

nedokázala doma zobrať žiadne body

HOKEJ
Prišlo aj na Slovan. Po dramatickom
súboji v Trenčíne, kde belasí skve-
lým obratom dokázali svoju extrali-
govú suverenitu, prišiel domáci duel
s Banskou Bystricou a prvá ruži-
novská prehra v novom ročníku.
Na stretnutie Slovana v Trenčíne
možno mať viac pohľadov, ale jedno sa
zápasu nedá uprieť - bol zaujímavý a
kto premeškal niektorú tretinu, ten asi
nepochopil, o čom to bolo... V prvej
časti hral len Trenčín a Bratislavčania
mu robili celkom slušných sparring-
partnerov. V druhej tretine sa úlohy
vymenili. Úlohu tých nešikovnejších
prebrali Trenčania a slovanisti ukázali,
prečo v tomto ročníku vládnu sloven-
skému hokeju. Až posledná dvadsať-

minútovka bola vlastne taká normálna
a zverenci Antonína Stavjaňu v nej roz-
hodli o svojom víťazstve 6:4.
„Na začiatku zápasu sme boli zrejme
ešte v autobuse,“ priznal hosťujúci
asistent Róbert Pukalovič a pokračo-
val: „Naši hráči si mysleli, že posledný
tím tabuľky sa zdolá aj sám a podľa
toho začali. Trenčiansky úvod bol
navyše excelentný. V druhej tretine
sme urobili niekoľko korektúr. Zostavu
sme upravili na tri päťky a keď sa nám
podarilo vyrovnať, cítili sme, že môže-
me aj vyhrať, pretože súpera dostane-
me pod tlak a tam začne robiť chyby.
To sa aj stalo a jeho zaváhania sme
dokázali využiť.“
Nedeľňajší šláger potvrdil, že Slovanu
aj Banskej Bystrici súčasné obdobie

žičí a diváci videli na slovenské pome-
ry nadpriemerný hokej. Hostia ťažili zo
skúseností svojich najväčších opôr,
ktorým sa v Ružinove neroztriasli ko-
lená. Bystričania ako vôbec prví v
tomto ročníku vyhrali v Ružinove a
svoju šnúru stretnutí bez prehry natiah-
li na desať. Prehra 3:4 však nevyvolala
veľké sklamanie ani medzi slovanista-
mi. Bolo jasné, že raz to musí prísť a
navyše v nedeľu to bol hokej, ktorému
chýbal naozaj iba lepší výsledok. 
„Nebolo to prvý raz, čo sme nastúpili s
očakávaním, že súper sa zdolá sám.
Utvrdil nás v tom aj vedúci gól, ktorý
mužstvo až príliš upokojil. Hostia si
výhru zaslúžili, my sme sa presvedčili,
že odohrať len desať minút nestačí,“
priznal Róbert Pukalovič. (mm)

Ružinov je dobytý, ako prví vyhrali na

ružinovskom ľade Banskobystričania

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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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

Jedným z najlepších hráčov bratislavského Slovana proti Prešovu bol Erik
Grendel (vpredu v modrom). FOTO - SITA
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Eva Liptáková

vystavuje 

na Konventnej
VÝSTAVA
V INFOCEN SEK EU na Konvent-
nej 1 otvorili výstavu maliarky Evy
Liptákovej s názvom Insita.
Farbičky, tempery, fixky a ceruzky.
Energia maliarskeho náčinia vtiahla
talentovanú kresliarku do života v
marci 1970. V útlom detstve to bol len
nekonečný obdiv a až posadnutosť far-
bami a farebným svetom. Potom prišiel
čas organizovaného výtvarného preja-
vu. Priťahovaná neviditeľnou magic-
kou silou k prírode a zvieratám vedela,
že najvďačnejčím motívom na stvárne-
nie je pre ňu živočíšny svet, najčastej-
šie kone a psy. 
Neskôr objavila čaro techniky podmaľ-
by na skle. V tomto smere dosiahla naj-
väčšie majstrovstvo. Eva Liptáková pri
svojej tvorbe používa grafit, pastelky
alebo olej, ako podklad obľubuje kar-
tón, sololit, plátno. Výstava je v INFO-
CEN SEK EU na Konventnej 1 pre-
zentovaná do 22. decembra 2009. (dš) 

Dvadsať 

pohľadov pre

onkológiu
HUDBA
V Koncertnej sieni Dvorany Hudob-
nej a tanečnej fakulty VŠMU na Zo-
chovej ulici 1 sa 16. decembra 2009 o
19.00 h uskutoční benefičný koncert
pre kliniku detskej onkológie. 
Popredná slovenská klaviristka Nora
Skuta uvedie diela francúzskeho
hudobného skladateľa Oliviera Mes-
siaena Dvadsať pohľadov na Dieťa
Ježiša. Olivier Eugčne Prosper Charles
Messiaen (1908 - 1992) bol francúzsky
hudobný skladateľ, organista, pedagóg
a ornitológ. Jeho skladby zásadne
ovplyvnila jeho hlboká viera, záujem o
exotiku a vtáčí spev.
Messiaen sa narodil v roku 1908.
Jeho matka Cécile Sauvage sa veno-
vala poézii a otec Pierre Messiaen bol
prekladateľom z angličtiny (okrem
iného preložil diela Shakespeara).
Každá z dvadsiatich skladieb má
svoje charakteristické oblasti, no
celým cyklom prenikajú štyri témy:
Boh; mystická láska; Hviezda a Kríž;
svornosť. Nora Skuta je vyhľadáva-
nou interpretkou v oblasti súčasnej
hudby. Zúčastnila sa na mnohých uni-
kátnych projektoch, pravidelne vystu-
puje na stredoeurópskych medziná-
rodných festivaloch.
Koncert s vianočnou témou podporia
svojimi duchovnými príhovormi aj
ThDr. Marián Červený, PhD., farár
rímsko katolíckej farnosti sv. Martina
a doc. ThDr. Ján Grešo, farár cirkev-
ného zboru evanjelickej cirkvi a. v.
Bratislava. (dš)

Donskí kozáci

predvedú

Vianočný spev 
HUDBA
V tretiu adventnú nedeľu, 13. de-
cembra 2009, o 17.00 a 20.00 h, za-
spieva vo Veľkom evanjelickom kos-
tole na Panenskej ulici benefičný
koncert pre kliniku detskej onkoló-
gie Veľký zbor donských kozákov.
Kozáci si tentorazt prizvali ako hostí
výborného mladého tenoristu Otokara
Kleina a detský spevácky zbor Canens
s umeleckým vedúcim Gabrielom
Rovňákom.
Program koncertu je zostavený z viace-
rých blokov - zaznejú nádherné pravo-
slávne spevy (Sviatyj Bože, Otče naš,
Tebe poem, Kol slaven naš a ďalšie),
známe ruské ľudové piesne (Mesjac na
nebe, Karobuška, Dušečka, Volga,
Volga, Večerný zvon), záver koncertu
sa bude niesť v adventnej - predvianoč-
nej nálade, ktorú naplnia aj Otokar
Klein (Ave Maria, Panis angelicus) a
detský spevácky zbor Canens (Oh,
holy night, Adeste fideles) a spoločná
Tichá noc, svätá noc. (dš)

Sisa Sklovská

zaspieva 

v Istropolise
HUDBA
Vianočný koncert s hudobným zo-
skupením The Hope Gospel Singers
a hosťami Sisou Sklovskou a Ottom
Kollmannom sa uskutoční 9. de-
cembra 2009 o 19.00 h vo Veľkej sále
Domu odborov (Istropolis) na Tr-
navskom mýte 1.
Vianočné koledy zaspievajú v sprievo-
de Komorného orchestra KaKaO a
bandu, spoluúčinkovať bude spevácky
zbor Technik (Jesus Oh What a Won-
derful Child, Gloria, Christ is Chri-
stmas a ďalšie). Happy Day zaznie v
interpretácii Sisy Sklovskej, ku ktorej
sa pripojí aj Otto Kollmann (Joyful,
His name will shine). Na koncerte
budete počuť aj ďalšie piesne, ktoré
vytvoria vianočnú atmosféru.
Sisa Sklovská vyštudovala VŠMU,
operný spev. Zaraďuje sa k najvýraz-
nejším osobnostiam v štýle crossover.
Počas svojej kariéry stvárnila množ-
stvo postáv v muzikáloch a operách.
Okrem Slovenska a Česka vystupovala
aj v Belgicku, Maďarsku, Dánsku,
Nemecku, Nórsku, Egypte či USA. 
Spevák Otto Kollmann je finalista tele-
víznej súťaže Elán je Elán, ktorý zažia-
ril aj v rockovej opere Matúš Čák Tren-
čiansky. (dš)

BRATISLAVA
Konzervatórium v Bratislave vznik-
lo v roku 1919, keď na prvom zasad-
nutí jednoty Hudobných stavov na
Slovensku prvý raz zarezonovala
myšlienka vybudovať inštitúciu vy-
chovávajúcu profesionálnych umel-
cov. Súčasný názov získala škola v
roku 2002, keď prešla pod samo-
správu Bratislavského kraja. Deväť-
desiate výročie založenia si pripomí-
na množstvom koncertov, ale aj
umeleckou komunikáciou so slávny-
mi absolventmi. Jedným z nich je
generálny riaditeľ Slovenskej filhar-
mónie klavirista Marián LAPŠAN-
SKÝ, s ktorým sme sa pri tejto príle-
žitosti pozhovárali.

~     ~     ~
V roku 1962 ste nastúpili na brati-
slavské Konzervatórium, ktoré ste
absolvovali v roku 1968 s ocenením
Najlepší absolvent klavírneho odbo-
ru. Ako si spomínate na tieto roky?
- Do Bratislavy som prišiel ako
pätnásťročný z malého mestečka Tiso-
vec. V tom čase som sa venoval dvom
hudobným nástrojom husliam a klaví-
ru, definitívne som sa rozhodol pre kla-
vír. Na Konzervatóriu som sa prvýkrát
dostal do kontaktu so skutočne profe-
sionálnou výučbou, kde sa už na poslu-
cháčov kládli vyššie nároky a dostával
som aj komplexnejšie hudobné vzdela-
nie. Mal som inšpiratívnych spolužia-
kov, jedným z nich bol Marián Varga,
ďalej Magdaléna Hájossyiová, Edita
Grúberová či Peter Michalica. Od za-
čiatku som sa začal venovať aj komor-
nej hudbe. Príprava na hudobnú dráhu
teda bola komplexná, mal som nielen
klaviristickú prípravu, ktorá dominova-
la, ale aj celkové hudobné vzdelanie. To
je cieľom vzdelávania na Konzervató-
riu dodnes. 
Každú školu tvoria osobnosti, iste
boli také aj na Konzervatóriu.
- V škole sme mali silné inšpiratívne
príklady. Neviem, ako je to so študent-
mi dnes, na koncertoch ich často neví-
dam, ale my sme boli v našich časoch
takmer na každom koncerte,- a ak nie
tam, sedeli sme v opere. Nebol to pre
nás ekonomický problém, lístky boli
lacné, niekedy sme sa dostali na vystú-
penie aj zadarmo. Mali sme teda obrov-
ský prehľad o domácej hudobnej scéne,
začiatkom šesťdesiatych rokov začali k
nám chodiť aj zahraniční umelci.
Zahraničná hudobná scéna nás fascino-
vala. Chodili sme na koncerty aj mimo
Bratislavy, spomínam si na Sviatoslava
Richtera, ktorý s obľubou koncertoval v
menších mestách. Navštívili sme jeho
koncert v Nitre, po vystúpení prišiel
medzi nás, sedemnásťročných študen-
tov, a debatoval s nami pri káve viac
ako hodinu, kým nám nešiel vlak. 
Po dvadsiatich rokoch umeleckej
praxe ste sa sám postavili za katedru

a stali ste sa pedagógom. Ako ste vní-
mali túto zmenu, hľadeli ste s väčším
pochopením na svojich učiteľov?
- Učiteľom sa nikto nestane zo dňa na
deň. Človek si musí hľadať vzťah k
mladým ľuďom, musí v sebe nájsť urči-
tú dávku trpezlivosti, schopnosti analy-
zovať problém a hovoriť o ňom. Našiel
som už u seba množstvo chýb, ktoré
som vyčítal študentom. Odkedy učím
hrať, aj lepšie hrám. Úlohou každého
pedagóga je vytvoriť si zo svojho vzťa-
hu k študentom určitú sebareflexiu. K
poslucháčom treba pristupovať indivi-
duálne, pretože každý je celkom odliš-
ná osobnosť. Nemá zmysel im nalinaj-
kovať určitý spôsob interpretácie,
musia si ho nájsť sami. Až vtedy je pre-
svedčivá. Pedagóg ich môže len usmer-
ňovať, zviesť z nesprávnej cesty, urých-
liť proces výchovy interpreta a priazni-
vo ho ovplyvniť. Rozumieť hudbe sa
musí naučiť každý sám.
Dá sa hudbe rozumieť?
- Hudba sa dá prijímať bez toho, aby
sme študovali jej zákonitosti, to však
platí len pre publikum. Aj poslucháč,
keď sa opakovane vracia k hudbe, začí-
na jej rozumieť, dešifruje jej zákonitos-
ti a postupy. Rozlišujeme publikum
nové, viac vzdelané, pripravené... Brati-
slavské publikum je vyslovene pripra-
vené.
Keď sa obzriete späť a sám už
poznáte pedagogickú činnosť, ako
hodnotíte prácu vašich pedagógov na
Konzervatóriu?
- Zo spätného pohľadu by som možno
kládol aj väčšie nároky na niektorých
pedagógov. Aj vtedy boli na Konzerva-
tóriu osobnosti, ktoré presahovali úro-
veň školy. Spomeniem napríklad pánov
profesorov Praganta a Vrteľa. Mojím
profesorom bol Roman Rychlo. Čo sa
týka hlasových pedagógov, tí vychova-
li celú plejádu speváckych osobností.
Najväčšieho svojho pedagóga som
zažil na štúdiu, ktoré bolo časovo naj-

kratšie. Dvakrát na majstrovských kur-
zoch v Zürichu u klaviristu Gézu Anda.
Dal mi také silné a trvalé impulzy, že z
nich žijem dodnes. Niekedy nie je dôle-
žitý dlhoročný styk s učiteľom, veľký
interpret vám aj v krátkom časovom
období povie viac ako iný za niekoľko
rokov. 
Slovenská filharmónia, ktorej ste od
roku 2004 generálnym riaditeľom,
oslavuje tento rok 60. výročie vzniku.
Pri tejto príležitosti ste odohrali dva
výnimočné koncerty, ďalšie budú
nasledovať. Ako budete oslavovať?
- Na poste riaditeľa Slovenskej filhar-
mónie sa vystriedalo málo interpretov,
väčšinou to boli skladatelia, ekonómo-
via či muzikológovia. Ja ako interpre-
tačný umelec viac rozumiem potrebám
interpretov, ľahšie sa mi s nimi komuni-
kuje o umeleckých otázkach. Väčší
dôraz kladiem na výber hosťujúcich
umeleckých telies, dirigentov a inter-
pretov, ktorí u nás zanechávajú svoju
stopu a sú vychovávateľmi orchestra.
Orchester začal byť viac žiadaný, cestu-
jeme do zahraničia a pripravujeme
nahrávky, ktoré sú vysoko cenené. V
období krízy, keď mnohé orchestre
vypadávajú z tradičných destinácií, ako
je napr. Japonsko, veľký konzument
vážnej hudby, Slovenská filharmónia sa
tam neochvejne drží. V tejto sezóne pri-
pravujeme už desiate veľké turné do
tejto krajiny. Na mojom poste sa mi lep-
šie pracuje, keď mám ako klavirista
medzinárodný kredit. Ľahšie sa mi nad-
väzujú pracovné kontakty, lebo ma
akceptujú ako umelca, som pre nich
vierohodný partner. Aj preto sa snažím
udržiavať ako klavirista a keďže som
maximalista, je to často náročné. Kon-
certy, ktoré mám, sú sledované a veľmi
mi záleží, aby vždy dopadli dobre.
Pomáha mi to v práci manažéra a uspo-
kojuje ma to ako človeka.

Zhovárala sa Dáša Šebanová  
FOTO - archív

Koncertný umelec Marián Lapšanský 

tvrdí: Odkedy učím hrať, hrám lepšie

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Jazykové kurzy JANUÁR 2010

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

Zápis od 1.12.2009

Zapíš sa a vyhraj Londýn.

viac na www.aveducation.sk

-solárne kolektory k bytu

-nízke prevádzkové náklady
-malý počet bytov v dome

NOVOSTAVBA KARLOVA VES

www.karlovka.sk

PREDAJ BYTOV: 0905 205 255

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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SOBOTA 5. decembra
� 9.00 - 12.00 - Šperky ako umenie, tvo-
rivá dielňa zameraná na tvorbu originál-
nych šperkov, CC centrum, Jiráskova š
� 14.00 - Veľká cesta z Arktosu, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Kto sa nehrá z kola von, det-
ské interaktívne predstavenia na motívy
knihy T. Janovica, divadlo Non. Garde,
kaviareň EX CAFÉ, Prepoštská 4 
� 16.00 - Vianoce s Kobylkou, Veľká
sála Istra centra, Hradištná 43, Devínska
Nová Ves
� 16.00 - Wabi Daněk, ikona českej fol-
kovej a country scény, Hviezdoslavovo
námestie
� 18.30 - Folk-blues session 09, IX. roč-
ník festivalu, účinkujú: Ado Juráček Band,
Jednofázové Kvasenie, Turtev, Železňák,
Gadbois Trio (SR, USA), Kŕdeľ Divých
Adamov, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, komé-
dia najhranejšej súčasnej autorky, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Rok po... vystúpenie folklórne-
ho súboru Dopravár, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 20.00 - Next festival, dni inšpiratívnej
hudby bez žánrového obmedzenia, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 6. decembra
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Ukáž
Mikuláš - divadlo Bum-bác, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 3
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: J.
Brahms, G. Ligeti, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 14.30 - Veľká cesta z Arktosu, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - B. Dubasová, Bystrík, koncert,
Hviezdoslavovo námestie

� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Gin Tonic, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, rozprávka s pesničkami pre
deti od 4 rokov, divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 17.00 - Technik Akademik, jubilejný

koncert k 5. výročiu založenia speváckeho
zboru, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Jaromír Nohavica, koncert,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 19.30 - La3no Cubano a hostia v DK
Lúky Live, DK Lúky, Vigľašská 1

PONDELOK 7. decembra
� 17.45 - G. Puccini: Madama Butterf-
ly, Repríza predstavenia Metropolitnej
opery New York, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 18.00 - Der Entfesselte Globus (Od-
pútaný glóbus), čítanie a diskusia, Ilja
Trojanow (Viedeň), Katedra germanistiky,
FiF UK, Gondova 2, miestnosť 236
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - J. Bielik, A. Korenči: Malá
morská víla, premiéra, rozprávka na
motívy slávneho príbehu Hansa Christia-
na Andersena s pôvodnými piesňami, pre
deti od 4 rokov, divadlo a.ha, Školská 14

UTOROK 8. decembra
� 8.45 a 11.00 - Veľká cesta z Arktosu,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Slnovrat, vianočný koncert,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
poviedky Cirkus a divadelnej hry Dvaja
od J. Barča-Ivana, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - Karol Vosátko a kol: Sex,
mobil, rock´n´roll, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 

STREDA 9. decembra
� 10.00 a 14.00 - Soľ nad zlato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v atelié-
ri, pestrý mix výtvarných štýlov a zaují-
mavých aktivít pre deti, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 14.00 - Múzy muzikálu, zábavný pro-
gram, hrajú: Veronika Hatala a Andrea
Kiráľová, CDLaV, Gaštanová 19
� 16.00 - M. Figuli: Mámivý dúšok,
prezentácia výberu z najznámejších próz k
100. výročiu narodenia autorky, Seminár-
na sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 17.00 - P. Strauss: Súborné dielo, pre-
zentácia celoživotného diela slovenského
spisovateľa a lekára, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 18.00 - Bengt Ahlfors: Ale, ale pani
plukovníková, divadelný súbor Forbína
pri Základnej umeleckej škole v DNV,

Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - Hex, koncert, predkapely: Kasi-
nos, Tormentor, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Mendelssohn v Pálffyho palá-
ci, Moyzesovo kvarteto, Ronald Šebesta -
klarinet, Slovenské kvarteto, Pálffyho
palác, Zámocká ulica
� 19.00 - M. Kundera: Ptákovina, hos-
ťovanie Činoherního klubu Praha, účinku-
jú: J. Dulava, O. Vetchý, L. Žáčková, M.
Procházková, J. Břežková a ďalší, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Adventný koncert Církevní
konzervatoře Opava, program: C. Mon-
teverdi, J. S. Bach, W. A. Mozart, J.
Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy a
ďalší, Jezuitský kostol Najsvätejšieho
Spasiteľa, Hlavné námestie
� 19.00 - Jaromír Nohavica, koncert,
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
Divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, 1. pre-
miéra, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

ŠTVRTOK 10. decembra
� 9.00 a 11.00 - Soľ nad zlato, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 13.00 - The importance of
being earnest, anglické divadlo, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom!,
informačné podujatie pre seniorov, Klub
22, Jiráskova 3
� 14.00 do 17.00 - Vôňa Vianoc, ukážky
zdobenia medovníkov a výroby oplátok,
Knižnica Istra Centra, Istrijská 6, Devíns-
ka Nová Ves
� 19.00 - Jiří Suchý, Ivan Vyskočil:
Faust, Margaréta, slúžka a ja, divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.00 - Rabíndranáth - Thákur, život
a dielo významného bengálskeho umelca
a filozofa, Hudobný salón Zichyho paláca,
Ventúrska 9
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma
súčasnej izraelskej autorky, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Háčkované Post Scriptum
Milanovi Rúfusovi, poetický večer veno-

vaný významnej osobnosti slovenskej lite-
ratúry, Prednášková sála Univerzitnej
knižnice, Ventúrska 11
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
Divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 19.30 - Tanečný dom a koncert world
music skupiny Banda, výuka ľudových
tancov: čardáš Topoľčany,cigánsky čardáš
z Parchovian, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 20.00 - Kino podľa J. B. Kladiva, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 11. decembra
� 9.00 a 11.00 - Soľ nad zlato,Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 a 12.00 - The importance of
being earnest, anglické divadlo, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 16.00 - 22.00 - Nu dance fest 2009, fes-
tival súčasného tanca a pohybového divad-
la, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12 
� 17.00 - Pressburger musiker, melódie
z operiet, evergreeny, populárne skladby,
Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - Koncert Rádio_FM, Baláž a
Hubinák, Komorné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Music Club, Signature
(rock/funk), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Salón u Liszta: Rodinné Via-
noce, M. Hurajová, generálna riaditeľka
BCP, E. Huraj, lekár, vedec, L. Rózsa -
Hurajová, herečka, speváčka, O. Rózsa,
hudobník, hostiteľ večera: S. Bachleda,
publicista, Prednášková sála Univerzitnej
knižnice, Ventúrska 11

VÝSTAVY
� Július Nemčík, 100 rokov, výber diel z
rodinnej zbierky, výstava pri príležitosti
100. výročia narodenia akademického
maliara, Via Galéria, Michalská 12
� Kristína Hečková: Dessins, T Gallery,
Panská 24, potrvá do 21. januára
� Fero Lipták: Bolo ako nebude (člo-
vek v ohrození), Galéria Michalský dvor,
Michalská 3, potrvá do 17. januára
� Rotary benefičná aukcia výtvarných
diel, predaukčná výstava dražených diel,
od 8. do 9. decembra, 10. decembra o
19.00 h. - aukcia, Galéria Z, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� Bariéry, výstava fotografií, bariéry
očami ľudí so zdravotným postihnutím,
budova AV Mobilita - chránená dielňa, M.
Sch. Trnavského 14, Dúbravka

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

vyjdú opäť o týždeň
10. decembra 2009


