
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) zvýši od nového roku cenu za
odvedenie a čistenie odpadovej vody,
tzv. stočné, o 5 percent. Aké dôvody
k tomu vodárne viedli, sme sa spýta-
li generálneho riaditeľa BVS, a.s.,
Daniela GEMERANA.
- Úrad pre reguláciu sieťových odvet-
ví SR svojím rozhodnutím určil ceny
pre Bratislavskú vodárenskú spoloč-
nosť. Cena za výrobu a dodávku pit-
nej vody verejným vodovodom, tzv.
vodné, zostáva na úrovni roku 2009.
Cena za odvedenie a čistenie odpado-
vej vody verejnou kanalizáciou, tzv.
stočné, sa oproti tomuto roku zvyšuje
o 5 percent. Osobne predpokladám,
že za novým upravením ceny stočné-
ho je záväzok štátu, pre ktorý je
nevyhnutná ďalšia modernizácia čis-
tiarní odpadových vôd a s ňou súvi-
siace investície.

Kedy dôjde k reálnej fakturácii vyš-
ších cien? 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
po nadobudnutí účinnosti cenového
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví z 18. novembra 2009
má možnosť odvolať sa v lehote do 40
dní. Schválené nové ceny budú platné
až po tejto lehote. Začiatkom roku
2010 sa uskutoční následne celoploš-
ný odpočet stavu vodomerov a po
ňom už budú fakturované nové ceny
na rok 2010. 
Aké budú konkrétne jednotlivé nové
ceny?
- Maximálna cena za výrobu a dodáv-
ku pitnej vody verejným vodovodom
bude pre zákazníkov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti od nového

roku 0,8266 eur za kubický meter bez
dane z pridanej hodnoty a najvyššia
cena za odvedenie a čistenie kubického
metra odpadovej vody verejnou kanali-
záciou bude 0,8295 eura bez DPH.
Aký je rozdiel medzi dodávkou a
distribúciou a prečo sú tam iné
ceny?
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
priamo dodáva vodu pre väčšinu svo-
jich zákazníkov a do tohto procesu
nevstupuje nikto iný, ide o štandardné
vodné. Cena za distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom sa vzťahuje len
pre niektoré obecné vodárenské spo-
ločnosti (napr. Gajary, Stará Turá,
Chorvátsky Grob). To znamená, že my
vodu vyrobíme a následne ju dodáva-
me príslušnej vodárenskej spoločnosti,
ktorá ju potom ďalej predáva svojim
zákazníkom.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Požehnané
Vianoce všetkým
obyvateľom
tohto mesta
Vianoce sú za dverami a my opäť
chceme byť lepší, ako sme boli počas
uplynulého roka. Platí to pre tých, kto-
rí veria, že láska k najbližším sa meria
množstvom a hodnotou darčekov, kto-
rými ich prekvapia pod vianočným
stromčekom. Tí si sviatočnú pohodu
kúpia v nákupných centrách.
O čosi lepší chcú byť aj tí, ktorí Vianoce
vnímajú najmä ako oslavu narodenia
Božieho syna. Všetci sme totiž hriešni,
všetci robíme chyby. V zhone všedných
dní neraz zabúdame na najbližších, za-
nedbávame dobré, stávame sa ľahostaj-
ní k dianiu okolo nás. Aj preto sú Viano-
ce, ten čarovný okamih, keď sa svet na
chvíľu upokojí, každodenný zhon ustane
a spolu s najbližšími sa môžeme rado-
vať zo vzájomnej  lásky. Lebo o tú ide v
ľudskom živote predovšetkým.
Dovoľte preto, milí čitatelia, aby sme
Vám pod stromček zaželali more lásky,
aby pokoj a radosť, ktoré ovládnu naše
domácnosti, neopúšťali nás po celý rok,
aby sme nielen na Vianoce dokázali žia-
dať o odpustenie, ale vedeli aj odpú-
šťať. Aby sme dokázali sľuby, ktoré si
dáme pri svetle štedrovečernej sviece,
aj splniť. Nech sa nám všetkým pod Via-
nočným stromčekom splnia  tie najtaj-
nejšie želania, nech tí, ktorí stratili
cestu k sebe, opäť nájdu správny smer.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
všetkým ľuďom v tomto meste želajú

BRATISLAVSKÉ NOVINY

Vyhrajte lístky

na sviatočné

koncerty
BRATISLAVA
Na záver roka sme pre čitateľov
Bratislavských novín pripravili
súťaž o voľné vstupenky na sviatoč-
né koncerty  Slovenskej filharmónie.
V hre sú voľné vstupenky pre dve
osoby na Chrámový koncert v podaní
Slovenského komorného orchestra
Bohdana Warchala, ktorý bude v nede-
ľu 27. decembra 2009 o 15.00 h v
Dóme sv. Martina.
Ďalšie voľné vstupenky môžete vyhrať
na dva Novoročné koncerty Slovenskej
filharmónie, ktoré budú v piatok 1.
januára 2010 o 15.00 a o 19.00 h v his-
torickej budove SND.
Kliknite na www.banoviny.sk a zapoj-
te sa do súťaže o voľné lístky na niek-
torý z trojice sviatočných koncertov.
Súťažíme do nedele 20. decembra
2009, mená výhercov vyžrebujeme v
pondelok ráno. O spôsobe prevzatia
výhry budú traja šťastlivci informova-
ní e-mailom. (red)
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STARÉ MESTO
Na nábrežnej promenáde vysadili
mladé platany. Nahradili stromora-
die z javorov a platanov, ktoré v
posledných rokoch chradlo, pričom
viaceré jedince museli odstrániť pre
zlý zdravotný stav. Dôvodom na ich
vyrúbanie bolo aj budovanie proti-
povodňovej ochrany medzi Starým a
Novým mostom. 
„Nové platany majú obvod kmeňa 50
až 60 cm a dosahujú až trojmetrovú
výšku. Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto ich v rámci náhradnej výsadby
umiestnila popri múriku, v úseku od
propelera po Nový most. Platany sa
vybrali preto, lebo sú vhodné do mest-

ského prostredia a veľmi dobre ho
znášajú,“ informovala hovorkyňa sta-
romestskej samosprávy Alena Kopři-
vová.
Ako ďalej dodala, začalo sa aj s pláno-
vanou revitalizáciou parku pri budove
Osobného prístavu na Vajanského
nábreží. V súčasnosti sa v ňom budujú
závlahové nádrže, následne sa upravia
chodníky. Pribudnú nové stromy a
vymenia sa dreviny s nevyhovujúcim
zdravotným stavom.
Podľa  Aleny Kopřivovej je dohoda, že
mestská časť Staré Mesto zabezpečí aj
revitalizáciu parčíka nachádzajúceho
sa na nábreží Dunaja - pred budovou
miestneho úradu. Revitalizácia bude

spočívať vo vybudovaní zavlažovacie-
ho systému, osadení nového oplotenia
a úpravy povrchov chodníkov vnútri
parčíka. „V tohtoročnom rozpočte je na
to vyčlenených 100 000 eur. Montáž
zavlažovacieho systému však príde na
rad zrejme na budúci rok,“ prezradila
Alena Kopřivová. 
Podľa informácie vedúceho referátu
ochrany prírody samosprávy Starého
Mesta Marcela Rapoša bude v parčíku
v rámci náhradnej výsadby umiestne-
ných (najskôr sa s ňou však začne v
roku 2010) 31 nových stromov. Obno-
va drevín bude pokračovať ešte v roku
2011, o použitých drevinách však ešte
nerozhodli.  Dušan Blaško

Nábrežná promenáda bude zase krajšia
Park dnes pripomína stavenisko, na jar by už mal znovu lákať na prechádzky. FOTO - Robert Lattacher

Stočné ide hore, vodné zostáva rovnaké

Vianoce budú

asi bez snehu,

Silvester vyzerá

nádejnejšie
BRATISLAVA
Aké budú Vianoce? Biele, či zablate-
né? Podľa klimatológa Pavla Faška
zo Slovenského hydrometeorologic-
kého ústavu si prídu na svoje skôr
milovníci teplejšej verzie. Budúci týž-
deň má prísť oteplenie a vo štvrtok
24. decembra 2009 možno čakať
teploty nad nulou.
„Ozajstná  zima sa začala iba desať dní
pred Vianocami a mrazy potrvajú do
začiatku budúceho týždňa,“ prezradil
Pavel Faško. Netrpezliví čakatelia na
lyžovačku by sa preto nemali veľmi
tešiť. „Sneženie, ktoré sa očakáva, by
nemalo byť tento týždeň výdatné. Tesne
pred Vianocami sa navyše očakáva
oteplenie, keďže ho budú veľmi pravde-
podobne sprevádzať aj atmosférické
zrážky. Bratislava však má nízku nad-
morskú výšku, preto je riziko, že zrážky
môžu byť dažďové, alebo zmiešané s
hrozbou poľadovice,“ pokračoval
známy slovenský klimatológ.
Na Kolibe a na letisku od roku 1951 do
roku 2008 počas sedemnástich Štedrých
dní vôbec nemrzlo, čo je takmer tretina
z celkového počtu týchto sviatočných
dní. Na Kolibe bola za 58 rokov name-
raná na Štedrý deň najnižšia teplota v
roku 1962, -15,8 °C, naopak, najvyššia
teplota namerali v roku 1967, 12,6 °C.
Na letisku bola zase na Štedrý deň naj-
nižšia teplota nameraná v roku 1963, -
18,6 °C, najteplejšie v tento deň tam
bolo v roku 1967 a 1995, 12,8 °C. 
„Pravdepodobnosť, že v Bratislave
bude na Štedrý deň padať sneh a vytvo-
rí sa pri tom aspoň symbolická snehová
pokrývka, hrubá aspoň 1 centimeter, je
veľmi nízka, menej ako 20 percent. Od
roku 1951 bol v Bratislave najbohatší
Štedrý deň v roku 1981, na Kolibe vtedy
namerali 33 a na letisku 30 centimetrov
snehu,“ prezradil Pavel Faško brati-
slavské rekordy..
Podľa jeho slov, na Silvestra býva o
niečo priaznivejšia situácia. Na Kolibe v
ten deň nemrzlo od druhej polovice 20.
storočia iba desaťkrát, na letisku dva-
násťkrát. Na Kolibe bola pritom od roku
1951 najnižšia teplota nameraná na Sil-
vestra v roku 1996, -14,0 °C, na letisku
-16,5 °C. 
Najteplejší Silvester bol od roku 1951
na Kolibe v roku 2002, kedy tam teplo-
ta vystúpila na 12,1 °C, v tom istom
roku zaznamenali rekord aj na letisku,
kde namerali 14,3 °C. Najmrazivejšie
Silvestre v Bratislave boli v rokoch
1968, 1972, 1976, 1985, 1996 a 2005,
mimoriadne teplé sme zažili v rokoch
1978, 1986 a 2002. Na Silvestra je však
našťastie o niečo vyššia pravdepodob-
nosť výskytu snehovej pokrývky, na
Kolibe je to presne 50 %. (brn)



STARÉ MESTO
Priamo v historickej zóne Bratislavy,
na Dunajskej ulici, došlo nedávno k
zásadnému prerobeniu fasády jed-
ného z tamojších domov. Z krajské-
ho pamiatkového úradu nás však
informovali, že majitelia ich o to
vôbec nežiadali. 
Na zmenu fasády nás upozornil čitateľ
Radim Cmar. Podľa neho došlo k
úplnému potlačeniu historického výra-
zu budovy. Rekonštrukcia mala dodať
budove nový šat - no naopak, došlo
skôr k jej prekrytiu „o dve triedy hor-
šou architektúrou bez akejkoľvek ume-
leckej hodnoty“, napísal. Ako konšta-
toval Radim Cmar, ide o dom pravde-
podobne z roku 1915. „Je neuveriteľné,
čo všetko dokážeme v našom malom
historickom centre zničiť. Odstránenie
historickej fasády, zateplenie a nasade-
nie zjednodušenej repliky - toto je,
páni, dnešná realita,“ napísal rozhorče-
ný čitateľ. V závere listu sa pýta, či sa
dá vôbec niečo urobiť, aby sa také
rekonštrukcie už nerobili. „Alebo sme,
my Slováci už navždy odsúdení byť
štatistami drzosti, nekultúrnosti a hlú-
posti jednotlivcov a mestských inštitú-
cií“? 
Z krajského pamiatkového úradu nás
informovali, že majitelia budovy na
Dunajskej ulici 40 úrad o prerobenie
fasády nežiadali. Podľa úradu je to pri-
tom povinnosťou vlastníka, pretože
dom sa nachádza v pamiatkovej zóne.
Úrad ďalej informoval, že úprava
nehnuteľností v pamiatkovej zóne pod-
lieha stanovisku krajského pamiatko-
vého úradu. Úprava znamená vymaľo-
vanie, opravu omietky i fasády. Na-
priek tomu, že táto úprava nepodlieha
povoleniu stavebného úradu, zo záko-

na musí byť schválená pamiatkarmi, čo
sa však v tomto prípade nestalo. Vlast-
níkov bude preto pamiatkový úrad
sankcionovať. 
Staromestský stavebný úrad uviedol,
že Družstvo vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov z Dunajskej 40 ohlási-
lo vlani zámer urobiť na fasáde domu

smerom do dvora úpravy a udržiavacie
práce vrátane zateplenia. V tomto roku
informovalo o pokračovaní prác, a to
smerom do ulice. „Vzhľadom na to, že
objekt nie je kultúrnou pamiatkou,
nebol dôvod na spochybnenie záme-
ru,“ uviedol úrad. Robert Lattacher

FOTO - archív, Robert Lattacher

STARÉ MESTO
Keď Bratislavské noviny koncom
októbra upozornili na nelegálnu vel-
koplošnú reklamu na fasáde domu na
Špitálskej ulici 27, o necelé tri týždne
majiteľ nehnuteľnosti reklamnú pla-
chtu z domu odstránil. Stalo sa tak
len deň predtým, ako stavebný úrad
vykonal miestne zisťovanie porušenia
zákona. Blížili sa totiž župné voľby a
majiteľ budovy kandidoval do kraj-
ského parlamentu.
Budova na Špitálskej ulici 27 patrí spo-
ločnosti Slov inn, s.r.o., Bratislava. Jej
jediným spoločníkom a konateľom je
Ing. Martin Borguľa, čerstvý župný
poslanec za SMER-SD. Keďže župné
voľby sa skončili, pánovi poslancovi
nebránilo nič, aby na fasádu domu vrá-
til obrovskú reklamnú plachtu. Čo na
tom, že pri tom opäť porušil zákon. Na
umiestnenie stavby totiž podľa našich
informácií nemá stavebné povolenie ani
povolenie pamiatkarov. Za tie peniaze,
ktoré takto získa od inzerenta - ČSOB -
to predsa stojí za to. Aj za cenu poruše-
nia zákona!
Mladý smerácky poslanec Borguľa si
vie, zdá sa, veľmi dobre spočítať, čo sa
mu kedy oplatí. Pred voľbami nelegálnu
reklamu odstránil s ospravedlnením, že
si neuvedomil, že ju mal povolenú iba
na obdobie rekonštrukcie objektu. To
však bolo pred dvoma rokmi, tak kto by

si to mal pamätať. A keďže najbližšie
voľby, v ktorých bude chcieť možno
opäť kandidovať, budú až na budúci
rok, prečo by dobrý biznis s reklamou
na Špitálskej 27 nezopakoval.
Nie náhodou ide opäť o reklamu banky
ČSOB. Ako pred mesiacom upozornil
hlavný architekt mesta Bratislava Štefan
Šlachta, „je to aj svedectvo o kultúrnos-
ti inštitúcie, ktorá sa tu prezentuje. Nie-
len firmy, ktorá takúto reklamu zabez-
pečuje, ale aj majiteľa budovy, ktorý si
takto privyrába.“
V tomto prípade ide o tú istú bankovú
inštitúciu, ktorej reklamou boli pred
rokom oblepené fontány v pešej zóne.

Až pod tlakom verejnosti a mestských
poslancov bola reklama z fontán
odstránená. Zrejme nejde o náhodu, že
táto banka propaguje svoje služby v
Bratislave spôsobom urážajúcim histo-
rické cítenie obyvateľov mesta, využí-
vajúc pritom aj nelegálne umiestnený
reklamný nosič.
Je smutné zistenie, že len pár týždňov
po župných voľbách je novozvolený
poslanec je schopný opakovane porušiť
zákon. Je smutné, že tak robí možno aj
za peniaze, ktoré si Bratislavčania s
dôverou vložili do tejto komerčnej
banky. Marián Brezňanský

FOTO - Robert Lattacher
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Plesová sezóna

sa začína

už 9. januára
BRATISLAVA
Budúcoročná plesová sezóna sa
začne o niečo skôr ako obvykle -
otvárací ples sezóny Ples v opere
bude 9. januára 2010. Organizuje ho
opäť spoločnosť Orange a je len pre
pozvaných.
Už dnes sú známe aj termíny niekto-
rých ďalších bratislavských plesov. Ich
zoznam nájdete ako obvykle na web-
stránke www.bratislavskenoviny.sk v
zozname bratislavských plesov a bálov
Plesová sezóna 2010.
Napríklad Oravský ples bude 21.
januára 2010, Záhorácky bál bude 6.
februára 2010, Ples Ekonomickej uni-
verzity je naplánovaný na 12. februára
2010. Druhým vrcholom plesovej
sezóny v meste bude zrejme opäť Bra-
tislavský bál, ktorý má byť 13. februá-
ra 2010. Posledným termínom už ohlá-
seného plesu je 27. február 2010, keď
bude Jazdecký ples.
Ak by ste chceli nejaký ples v Bratisla-
ve spropagovať, môžete tak urobiť
bezplatne na webstránke Bratislav-
ských novín. (red)

Je po župných voľbách a novozvolený

poslanec Borguľa opäť porušuje zákon

Pri podozrivých

zbierkach sa

vždy treba pýtať
BRATISLAVA
Predvianočný čas býva obdobím, keď
sa dávajú peniaze na rôzne charita-
tívne akcie. Niektorí čitatelia nás však
upozornili, že v uliciach mesta sa
objavili skupinky ľudí, ktorí zbierajú
peniaze, no keď sa ich ľudí pýtali, na
čo konkrétne je zbierka určená, neve-
deli odpovedať.
„Keď sme vychádzali z Tesca, oslovili
nás dve asi osemnásťročné slečny, že
zbierajú na detskú onkológiu. Už sme
chceli prispieť nejakým eurom, keď
nám napadlo vypýtať si od nich nejaký
preukaz. Vysvitlo, že žiadny nemajú,
nemali dokonca ani občianske preuka-
zy, a keď sme sa ich spýtali, pre akú
nemocnicu vlastne vyberajú, len krútili
hlavami. Netvrdím, že to boli podvod-
níčky, ale už som sa nezbavila pocitu, že
tu niečo nesedí,“ napísala nám čitateľka
Vierka Lacková.
Podľa jej názoru by stálo za to, aby
ľudia vyberajúci peniaze mali svoje
stále miesto, ktoré by bolo označené, o
akú zbierku ide, odkedy dokedy zbierka
trvá a na čo sa peniaze využijú: „Takéto
miesta by mohli byť napríklad pred
Hlavnou poštou, pri Tescu, pred Polu-
som či Auparkom. Ľudia by si na ne
zvykli a vedeli by, že nejde o žiadnu
habaďúru,“ dodala Vierka Lacková.
„Vždy informujeme o termíne konania
zbierky, ale najmä o zabezpečovacích
prvkoch zbierky, čiže o tom, ako spoz-
nať „našich“ dobrovoľníkov. Každý,
kto je do zbierky zapojený, musí byť
označený tzv. identifikátorom dobro-
voľníka. Ten z bezpečnostného hľadiska
každý rok meníme,” informovala Eva
Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy
proti rakovine SR.
Aj ona však priznáva, že sa dozvedajú o
zbierkach, v ktorých nebýva všetko v
poriadku. „Neraz sa nám stalo, že zbie-
rajúci informovali, ako zbierajú na dets-
kú onkológiu pre Ligu proti rakovine.
Určite to nebýva pravdivá informácia,
keďže Liga proti rakovine má len jednu
zbierku a z nej zastrešuje všetky projek-
ty a podporu,“ upresnila Eva Kováčová. 
Podľa jej názoru akúkoľvek inú zbierku
v mene Ligy proti rakovine je potrebné
ohlásiť na polícii, prípadne priamo v
Lige proti rakovine. „Ich legálnosť je,
bohužiaľ, často ťažko rozlíšiť, preto sú
naozaj dôležité aj prezentačné a zabez-
pečovacie prvky organizátora, na ktoré
by mal v súčasnosti každý myslieť.
Žiadnym neoznačeným „dobrovoľní-
kom“ a do rôznych čudných škatuliek
by sa nemalo prispievať,“ zdôraznila
Eva Kováčová.
Každý dobrovoľník musí byť informo-
vaný, na akú zbierku sa zbiera, kto je jej
organizátorom a na aký účel peniaze
pôjdu. Nestačí uviesť detská onkológia
a podobne. „Je potrebné pýtať sa na
adresnosť prijímateľa a nebáť sa v prí-
pade podozrenia o nečestnosti zbierok
nahlásiť to polícii. Každá organizácia,
ktorá organizuje verejnú zbierku, by
mala mať minimálne internetovú strán-
ku,“ dodala Eva Kováčová. (db)

V historickej zóne na Dunajskej ulici

prerobili fasádu, o povolenie nežiadali

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

Spoločnosť Odvoz a likvidácia od-
padu oznamuje svojim cteným zá-
kazníkom, že odvoz zmesového
komunálneho (ZKO) a separova-
ného odpadu počas vianočných
sviatkov (24. 12., 25. 12., a 26. 12.
2009) sa bude vykonávať ako v
bežný pracovný týždeň podľa
harmonogramu.
Na Nový rok (1. 1. 2010 - piatok)
smetiari nepracujú. Piatkové a so-
botňajšie odvozy zmesového komu-
nálneho odpadu a separovaného od-
padu sa vykonajú v sobotu 2. 1.
2010. 
Keďže rok 2009 sa končí a rok 2010
sa začína nepárnym týždňom, ozna-
mujeme zákazníkom, ktorí majú
odvozy v párnych týždňoch, že
odvozy ZKO vykonáme až v dru-
hom týždni (11. 1. - 16. 1. 2010).
Pretože pre týchto zákazníkov bude
interval odvozu dlhší o jeden týždeň,
vykonáme odvoz ZKO aj z uzatvo-
rených vriec s odpadom do 10 kg,
uložených vedľa nádoby.
Zberné dvory na Bazovej ul. 6 a
Ivanskej ceste 22 počas vianočných
sviatkov a na Nový rok budú zatvo-
rené.
Upozorňujeme obyvateľov, že Spo-
ločnosť OLO, a.s. sa dištancuje od
prípadných vianočných a novoroč-
ných vinšovníkov, nie sú to zamest-
nanci OLO . 
V takýchto situáciách prosíme oby-
vateľov aby vyzvali vinšovníkov
odetých do firemných odevu, aby sa
legitimovali. 

Za pochopenie ďakujeme.



Mestská časť Bratislava-Staré Mes-
to pred týždňom podala na súd žalo-
bu proti spoločnosti PBS Park, a. s.,
ktorou sa domáha uloženia povin-
nosti zdržať sa neoprávneného uží-
vania parkovacích miest na komuni-
káciách 3. a 4. triedy v zóne s do-
pravným obmedzením a ich vydania
a odovzdania mestskej časti. O tejto
žalobe, o problémoch so statickou
dopravou v Starom Meste a mož-
ných riešeniach sme sa pozhovárali
so starostom Starého Mesta Andre-
jom PETREKOM.

~     ~     ~
V súvislosti s parkovaním v zóne s
dopravným obmedzením Starom
Meste, ste podali žalobu na spoloč-
nosť BPS Park, a.s. Prečo?
- Po nástupe novej staromestskej samo-
správy bolo našou ambíciou zmeniť
režim v zóne s dopravným obmedze-
ním, teda v tzv. parkovacej zóne.
Našou prioritou bolo odstrániť stĺpiky
a likvidácia dlhodobo prenajatých
vyhradených parkovacích miest, ktoré
slúžia najmä firmám so sídlom na
tomto území. Chceli sme tým zvýšiť
možnosť parkovania rezidentov, teda
obyvateľov Starého Mesta. Keďže môj
predchodca podpísal s BPS dvadsať-
ročnú nevýhodnú nájomnú zmluvu,
chceli sme sa najskôr dohodnúť na
zmenách zmluvy so zmluvným partne-
rom - BPS Park. Predložili sme im
návrh dodatku k zmluve, ktorý by nám
umožnil smerovať k novému doprav-
nému režimu. Spoločnosť BPS Park
tento návrh však neprijala. Keďže sme
v polovici tohto roka vyčerpali všetky
možnosti dohodnúť sa a zmluvný part-
ner na naše návrhy nepristúpil, podali
sme na BPS Park žalobu.
O aký druh žaloby ide? 
- BPS Park žalujeme pre neoprávnené
užívanie parkovacích miest. Žiadame,
aby vypratala a odovzdala Starému
Mestu všetky parkovacie miesta v zóne
s dopravným obmedzením. Aby pre-
stala tieto miesta užívať a vyberať za
ne poplatok, aby už na parkovacie
miesta neosádzala vodorovné, zvislé či
iné dopravné značenia. Súkromná spo-
ločnosť sa už ďalej nemá starať o
údržbu parkovacích miest. Chceme
ďalej dosiahnuť, aby žalovaná spoloč-
nosť BPS Park odstránila na vlastné
náklady na parkovacích miestach v
zóne s dopravným obmedzením kde
pôsobí, všetky dopravné značky a
zariadenia, stĺpiky, rampy a podobne.
Chceme tým dosiahnuť to, aby sme v
budúcom roku aj na tomto území par-
kovacej zóny Starého Mesta mohli
zaviesť rovnaký parkovací režim, aký
pripravujeme v ostatných lokalitách.
Začiatkom tohto roka podali žalobu
na neplatnosť zmluvy s parkovacou
spoločnosťou dvaja miestni poslanci
SDKÚ-DS. Prečo sa mestská časť k
tejto žalobe nepridala?
- Túto žalobu naši poslanci podali v
prvom rade proti BPS Park a v druhom
rade bola žalovaná aj mestská časť
Staré Mesto. Preto som výzve, aby sme
sa k žalobe pripojili, nemohol vyho-
vieť. Je nemysliteľné a neprijateľné,
aby som sa ako štatutár obce pripojil k
žalobe, ktorá smeruje proti mestskej
časti. Druhým dôvodom je to, že aj

keby bola táto žaloba úspešná, aby sa
mestská časť reálne a fakticky domoh-
la vydania parkovacích miest, bude
následne vyžadovať podanie ešte jed-
nej žaloby - a to takej, akú už teraz
podala sama mestská časť. Tretí a nie
menej dôležitý dôvod je, že v čase, keď
naši kolegovia poslanci podávali žalo-
bu, nemali sme ešte k dispozícii výsle-
dok právnej analýzy možných dôsled-
kov neplatnosti zmluvy a dosahov prí-
padného rozhodnutia o neplatnosti
zmluvy na mestskú časť. V čase poda-
nia ich žaloby sme ešte stále rokovali o
možnosti zmeny pôvodnej zmluvy s
BPS Park.
Aký je teda po podaní žaloby právny
stav, ako sa majú správať vodiči v
zóne s dopravným obmedzením?
- Tak ako doteraz sú vodiči povinní ria-
diť sa platným dopravným značením,
teda dopravnými značkami, ktoré sú v
zóne s dopravným obmedzením. Sa-
mozrejme, budeme robiť také kroky,
aby sme prostredníctvom dopravnej
komisie hlavného mesta dosiahli
zmenu dopravného značenia v tomto
území. Minimálne ide o odstránenie
stĺpikov.
Mestská polícia doteraz pri odťaho-
vaní áut neplatičov parkovaného a
zakladaní tzv. papúč asistovala pra-
covníkom BPS Park. Bude táto spo-
lupráca pokračovať?
- Pokiaľ vodič poruší dopravné znače-
nie, dopúšťa sa priestupku a sankcia
mestskej či štátnej polície je na mieste.
Okrem toho mestská polícia spolupra-
covala s BPS Park na základe rozhod-
nutia bývalého starostu mestskej časti z
roku 2006 na zabezpečenie dodržiava-
nia všeobecne záväzného nariadenia o
podmienkach státia v zóne s doprav-
ným obmedzením. Zrušením tohto
VZN stratila opodstatnenosť aj asisten-
cia mestskej polície. K ďalšej spolu-
práci by už dochádzať nemalo a mests-
ká polícia by nemala asistovať parko-
vacej spoločnosti pri vymáhaní jej
nárokov. Platí to na komunikáciách 3. a
4. triedy, ktoré má v správe mestská
časť. Ako je to na cestách 1. a 2. triedy,
ktoré spravuje hlavné mesto, to
neviem. To sa, samozrejme, netýka od-
ťahovania vozidiel, ktoré porušia
dopravné predpisy a tvoria prekážku v
zóne aj mimo zóny s dopravným
obmedzením.
BPS Park podľa žaloby využíva o
112 parkovacích miest viac, ako je v
zmluve uzatvorenej v roku 2005.
Bude mestská časť vymáhať tieto
neoprávnene zabraté miesta?
- Samozrejme, že parkovacie miesta,
ktoré vznikli počas platnosti zmluvy,
ale nie sú jej súčasťou, evidujeme. BPS
Park ich užíva neoprávnene a budeme
ich musieť prevziať do našej správy.
Už skôr sme vyzvali BPS Park, aby sa
zdržala užívania všetkých parkovacích
miest, teda aj tých, ktoré v zmluve
nemá. Podľa nás ich užíva bez právne-
ho titulu. Očakávame, že cestný správ-
ny orgán, teda hlavné mesto, prednost-
ne rozhodne o odstránení dopravných
značiek a zariadení na parkovacích
miestach, ktoré užíva BPS Park nad
rámec zmluvy. Tie by sme chceli
ponúknuť na parkovanie Staromešťa-
nom.

Aký bude osud tzv. rezidentských
kariet, ktoré pre Staromešťanov po
dohode s mestskou časťou vydáva
firma BPS Park?
- Doteraz sme nemohli ani nemôžeme
BPS Park donútiť, aby Staromešťanov
zvýhodňovala a vydávala im karty
rezidenta. Bolo a stále je to ich dobrá
vôľa. Našou snahou bude prostredníc-
tvom dopravnej komisie hlavného
mesta zlikvidovať stĺpiky a umožniť
parkovanie aj na tých miestach, kde
tomu bránia dopravné zábrany. Pred-
pokladom je aj zrušenie zvislého
dopravného značenia, ktoré je určujú-
cim prvkom pre vyhradené parkovanie.
V novom roku plánujete vytvárať
nové zóny s dopravným obmedze-
ním. Aká je predstava samosprávy o
parkovacom režime v týchto zó-
nach?
- V prvom rade tu chceme urobiť poria-
dok, aby autá neparkovali kade-tade,
ale iba na vyznačených parkovacích
miestach. Tie budú slúžiť prednostne
obyvateľom s trvalým bydliskom v
Starom Meste. Bude tu platiť princíp,
že kto skôr príde, bude môcť zaparko-
vať. Žiadneho Staromešťana teda
nebudeme zvýhodňovať ani znevýhod-
ňovať. Menšiu časť parkovacích miest
vyhradíme pre návštevníkov zóny.
Keď nám to umožní legislatíva, bude-
me parkovanie na týchto miestach spo-
platňovať. Prednostne by sa malo pla-
tiť prostredníctvom sms a doplnkovým
systémom budú parkovacie karty.
Okrem toho budú parkovacie boxy v
nevyhnutnom rozsahu vyhradené aj
pre verejné inštitúcie, zdravotnícke
zariadenia, školy, ale aj centrálne úrady
štátnej správy.
Na základe čoho budú môcť Staro-
mešťania využívať parkovacie boxy
v zónach s dopravným obmedze-
ním?
- Parkovacie miesta budú môcť Staro-
mešťania využívať na základe rezi-
dentskej karty, ktorú im vydá mestská
časť Staré Mesto. Zatiaľ nejdeme do

partnerstva so žiadnou firmou, budeme
to robiť sami. Pripomínam, že zóna s
dopravným obmedzením má vniesť do
dopravy poriadok, pretože jasne určí,
kde je možné zastavenie a státie moto-
rových vozidiel. Kým teraz sa parkuje
takpovediac hocikde, po zriadení novej
zóny bude možné parkovanie len na
vyznačených miestach. 
Koordinuje mestská časť zavedenie
nových zón s hlavným mestom,
ktoré spravuje cesty 1. a 2. triedy?
- Dopravná komisia nášho miestneho
zastupiteľstva a naše oddelenie dopra-
vy rokujú s prvým námestníkom pri-
mátora pre dopravu a odborníkmi s
magistrátu. Viceprimátor Milan Cílek
podporil zriadenie prvej novej zóny s
obmedzeným parkovaním ako pilotný
projekt. Ide o zónu ohraničenú ulicami
Karadžičova, Legionárska, Radlinské-
ho, Mickiewiczova, Ul. 29. augusta a
Mlynské nivy. Nový režim by tu mal
platiť aj na komunikáciách 1. a 3. trie-
dy. Nová zóna by mala byť jednotná a
nie rozdelená rôznymi zmluvami tak,
ako sa to robilo v minulosti.
Kedy plánujete začať už s konkrét-
nym vymedzovaním novej zóny?
- S prvou zónou chceme začať na jar,
len čo budem môcť osadiť zvislé a
namaľovať vodorovné dopravné znače-
nie. Dovtedy musíme verejne obstarať
dodávateľa týchto prác. Ďalšie dve zóny
chceme spustiť do septembra 2010.
Nový systém parkovania sa azda
najviac dotkne návštevníkov Staré-
ho Mesta. Akú alternatívu im ponú-
ka mestská časť?
- Tí ktorí prídu do centra mesta z iných
mestských častí alebo iných miest a
obcí, nech využívajú hromadné parko-
vacie garáže a mestskú hromadnú
dopravu. Konkrétne v prvej novej zóne
je hromadná garáž pod Námestím Mar-
tina Benku a zväčša je prázdna. A kva-
lita a komfort MHD sa aj nákupom
nových vozidiel stále zvyšuje.

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - Filip Malý
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Mesto plánuje

opäť prenajať

Starú tržnicu
STARÉ MESTO
Hlavné mesto chce prenajať Starú
tržnicu na Námestí SNP na 52 rokov.
Z návrhu obchodných podmienok
verejnej súťaže vyplýva, že v nej už
neráta s klasickým predajom trhov-
níckych výrobkov.
V účele nájmu návrhu verejnej obchod-
nej súťaže na prenájom Starej tržnice
mesto uvádza, že má dôjsť k jej rekon-
štrukcii a prevádzkovaní ako obchodnej
galérie s predajňou potravín v suteréne.
Majú tam byť obchody len s potravinár-
skymi výrobkami a produktmi. Chýbať
nemá oblečenie, módne doplnky, knihy,
nosiče s audiovizuálnym obsahom a
poskytovanie pohostinských služieb
vyššieho štandardu. Je možné v nej aj
organizovanie kultúrnych, spoločen-
ských a podobných podujatí. 
Mestská rada odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť podmienky
obchodnej verejnej súťaže. Obsah sú-
ťažného návrhu musí obsahovať naprík-
lad aj ponuku ročného nájomného,
predbežnú cenovú kalkuláciu nákladov
na rekonštrukciu, architektonickú štúdiu
rešpektujúcu historické prvky národnej
kultúrnej pamiatky, či preukázanie
finančných zdrojov. 
Nájomca má budovu Starej tržnice zre-
konštruovať najneskôr do dvoch rokov
od účinnosti nájomnej zmluvy. Nájom-
né počas rekonštrukcie navrhlo mesto
vo výške 3 eurá na štvorcový meter za
rok za 5121 štvorcových metrov neby-
tových priestorov. Po uplynutí tejto
doby má nájomné zodpovedať víťazné-
mu návrhu. Kritériami súťažných
návrhov majú byť architektonická štú-
dia rekonštrukcie, výška nájomného a
výška vloženej investície. 
Mesto v dôvodovej správe pripomína,
že tržnicu nebolo v minulosti možné
plnohodnotne využiť. V suteréne boli
nevyhovujúce klimatické podmienky,
chýbalo vhodné vetranie a klimatizácia.
Na poschodí bolo využívanie priestorov
obmedzené veľkou plochou zasklenia.
Na mieste Starej tržnice pôvodne stála
bašta, ktorá od 15. storočia patrila k
mestskému opevneniu. V roku 1910
tam postavili prvú bratislavskú krytú
tržnicu, ktorá slúžila až do roku 1960.
Potom sa táto technická pamiatka roky
ničila, po rekonštrukcii od roku 1999
opäť fungovala ako tržnica. (rob)

Staré Mesto žaluje BPS Park, chce

urobiť poriadok s parkovaním

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk
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Vozidlá MHD

nie sú na prvý

pohľad odlíšené
LIST ČITATEĽA
Mám síce auto, ale vzhľadom na
vysoké ceny pohonných hmôt, pro-
blematické parkovanie a zápchy v
špičkách dávam prednosť doprav-
ným prostriedkom mestskej hromad-
nej dopravy. A práve v nich sa stretá-
vam s reklamou, ktorá vyvoláva - nie-
len u mňa - zmiešané pocity.
Všade vo svete, aspoň v početných mes-
tách Európy, Ázie a Ameriky, kde som
bol, poznať na prvý pohľad dopravné
prostriedky mestskej hromadnej dopra-
vy. Pre dopravné podniky a pre verej-
nosť v týchto mestách je to samozrej-
mosťou. Nie tak v Bratislave. Skoro
všetky autobusy a električky vyzerajú
skôr ako podnikové dodávkové vozidlá,
firemné zájazdové autobusy či cirkuso-
vé maringotky. Niektoré majú dokonca
aj pomaľované okná, takže vyzerajú ako
sťahovacie autá alebo vozidlá na dopra-
vu pretekárskych koní.
Inde majú mestské dopravné podniky
určitú hrdosť na svoje služby verejnosti
a dbajú na to, aby ich vozidlá bolo
poznať na prvý pohľad. Nie som proti
reklame, ale mala by spĺňať určité vlast-
nosti. Mohla by byť na doskách pozdĺž
horného okraja vozidiel, prípadne aj na
bokoch v obmedzenom poli, ktorý
zachováva typicky farebný vzor
dopravného podniku.
Nastúpim do električky (autobusu, tro-
lejbusu) a niečo tvrdé ma nepríjemne
ťukne do hlavy - umelohmotné držadlo
s reklamou. V duchu nadávam na blbca,
ktorý účinnosť reklamy vidí v jej dotie-
ravosti, ba dokonca v drzosti. Horšie
obmedzenie, priam znemožnenie
výhľadu predstavujú reklamy, ktoré
zaberajú prakticky celé zadné okno.
Mnohí cestujúci pritom potrebujú pre-
stupovať a chcú vidieť, či ich prípoj nie
je za nimi. 
Pri všetkej drzej a vtieravej reklame sú
vo vozidlách nevyužité priestory, ktoré
v iných mestách (ale kedysi aj u nás)
využívajú na reklamu. Taký priestor je
vonku, nad horným okrajom vozidiel,
dnu je to priestor nad oknami - v niekto-
rých sú dokonca na tento účel vyhrade-
né rámy, no bývajú nevyužité.
Ešte slovíčko k informovanosti. Ozna-
čenie vozidiel sa zmodernizovalo elek-
tronickým označením za oknom niekde
blízko predných dverí a vpredu. Dobre
viditeľné je však iba v noci, alebo za
tmavých daždivých dní. Počas slneč-
ných dní sa v okne odráža slnečné svet-
lo, alebo odraz domov v okolí, ale rela-
tívne slabé písmo označujúce číslo linky
často takmer nevidieť. O nič lepšie nie
sú ani elektronické písmená vo vozid-
lách označujúce päť nasledujúcich
zastávok. 
Dopravné podmienky sú v zasklených
rámoch na všetkých väčších zastávkach.
Nebýva to však pre verejnosť, ale pre
splnenie zákona. Kto už má čas sa na
zastávke skloniť a čítať mnohostranový
text komplikovaných podmienok...
Nehovoriac o veľkosti písma, ktoré je
vhodné na pokojné čítanie doma alebo v
kancelárii. 
Nakoniec ešte niečo na usmiatie. Keď
sa autobusy po zmene vracajú do garáže
a neberú cestujúcich majú nápis Služob-
ná jazda. Keď vozia cestujúcich, vtedy
to asi býva Súkromná jazda, keďže tá je
opakom služobnej...

Ľ. Cemedo, Staré Mesto

Popolníky tam

sú, tak sa na

zastávke fajčí
LIST ČITATEĽA
Zákony sú na to, aby sa porušovali.
Príkladom ich nerešpektovania je
zastávka na Šafárikovom námestí. 
Nielenže sa tam fajčí, ale nie sú odstrá-
nené ani popolníky. Všetci si potom
myslia, že keď je tam popolník, tak sa
tam môže aj fajčiť. Magistrát na to
kašle, dopravnému podniku to nepreká-
ža a policajti tu chodia ako slepci. 
Tak, čo s tým robiť? Kto má dýchať ten
smrad? Karol Singhoffer, Bratislava

Električková

doprava vôbec

nie je rýchla
LIST ČITATEĽA
Na Námestí Ľudovíta Štúra majú
autá prednosť pred električkami.
Deň čo deň je zastávka zapchaná autami
a električky smerom do Karlovej Vsi
čakajú asi 100 metrov pred ňou. Musia
totiž počkať, kým autá dostanú súčasne
s električkami zelenú, ale keďže tam je
zelená „až“ 10 sekúnd, električky to
nestihnú a čakajú pekne tri minúty... 
To všetko je spôsobené aj tým, že autá
tam nemajú vlastný pruh. Primátor sľu-
boval preferenciu električiek, no nie je
to tak a najbližšie dva roky ani nebude.
„Ďakujeme“ preto mestu a dopravnému
podniku za „rýchlu“ električkovú
dopravu. Maťo Kohan, Bratislava

Zlý čas ukazujú

aj hodiny nad

ich predajňou 
LIST ČITATEĽA
K článku o hodinách na bratislav-
ských vežiach (BN 41/2009), ktoré ak
aj idú, tak ukazujú nesprávny čas, sa
mi žiada niečo dodať.
Čo už považujem za takisto nepochopi-
teľné je prípad hodín nad predajňou
Sheron na Krížnej ulici. Z jednej strany
(od mesta) ukazujú úplne nezmyselný
čas, z druhej strany sa líši ich údaj od
správneho času o niekoľko minút. 
Ak už ani renomovanej firme, predáva-
júcej kvalitné hodinky, nezáleží na tom,
že jej vývesný štít im robí negatívnu
reklamu, tak sa nemožno čudovať ani
ostatným majiteľom verejne prístup-
ných hodín. Pavel Sura, Bratislava

Pius iba steaky z biedy nevytiahnu
V parteri obytného domu medzi
Cyprichovou, Hubeného ulicou a
Peknou cestou je od marca nová reš-
taurácia Restaurant Grill PIUS. Rov-
naký názov má aj vedľajšia piváreň s
herňou, prevádzkovatelia oboch pod-
nikov sú však rozdielni. Ako sme
neskôr vypátrali, Pius je krstné meno
jedného zo spolumajiteľov pivárne.
Reštaurácia sa nachádza v Krasňanoch v
obkľúčení obytných domov, preto má
určite vysoký potenciál. Žiaľ, ako sme sa
presvedčili pri opakovaných návštevách,
Pius ho nevie využiť naplno.
Interiér je zariadený moderne. Na dreve-
ných stoloch sú prehodené oranžové
štóly, v čase obedných menu sú doplne-
né o reklamné prestieranie. Vo výklade
sú naaranžované vázy s konármi, okolo
sú sviečky, ktoré ešte nehoreli. Na sto-
loch sú soľné lampy so sviečkami, ktoré
naopak vyhoreli. Pre detaily tu zrejme
nemajú zmysel, alebo možno ani chuť.
Pri pohľade do jedálneho lístka nás
ohromilo množstvo ponúkaných jedál,
po lepšom preskúmaní sme zistili, že
väčšinu z nich tvoria steaky z kuracieho
mäsa, bravčového karé a hovädzej svieč-
kovice. Okrem toho nechýbajú tradičné
černohorské rezne (kurací aj bravčový),
soté v zemiakovej placke (kuracie aj
bravčové), ani najväčší hriech sloven-
ských kuchárov tzv. Gordon Blue. Ako
sme už opakovane upozorňovali, má ísť
nepochybne o Cordon Bleu (v preklade
modrá stuha), čo je variant viedenského

rezňa plneného syrom a šunkou pome-
novaný podľa najväčšej kuchárskej
školy na svete Le Cordon Bleu. Žiaľ, aj
Pius sa touto negramotnosťou zaradil do
zástupu bratislavských reštaurácií, kde
vytrvalo ponúkajú akéhosi Modrého
Gordona - tu navyše vo dvoch varian-
toch - kurací aj bravčový.
Nechajme však Gordona na pokoji, z
polievok sme ochutnali všetky - Kurací
vývar s pečeňovými haluškami a zeleni-
nou (1,50 €), Cesnakovú polievku s kru-
tónmi a syrom (1,50 €), Domácu kapust-
nicu s klobásou a hubami (1,90 €) aj s
kyslou smotanou (2,10 €). Vo všetkých
polievkach sme objavili kúsky sušenej
mrkvy, čo je neklamným znakom ďal-
šieho gastronomického barbarstva - kľú-
čovou ingredienciou je vegeta, či jej
podobná zmes korenia a sušenej zeleni-
ny. V cesnakovej polievke sme navyše
objavili kus umelohmotného uzáveru, čo
by slabšie žalúdky zrejme neustáli.
S nádejou sme si objednali jednu zo
Špecialít kuchyne - Labužnícke prekva-
penie (mäso troch farieb - kuracie brav-
čové, sviečkovica) s oblohou (6,20 €) a
opekanými zemiakmi (1,30 €). Bez pre-
háňania, najlepšie boli tie zemiaky. Všet-
ky tri rezne boli totiž akési príliš odleža-
né a podozrivo rozpadávajúce sa. Evi-
dentne neboli najčerstvejšie. Aj tu sme
objavili kúsky sušenej mrkvy, takže

vegetu dáva Pius asi do každého jedla.
Oblohu tvorila halda nakrájanej kapusty,
čo je ďalším príznakom chabej fantázie
kuchára. Tá nechýbala na žiadnom
tanieri s hlavným jedlom, na väčšine z
nich zostala aj po konzumácii.
Z bezmäsitých jedál sme si chceli dať
Sombrero mrzutého Mexičana (5,00 €).
Na otázku, čo je to za jedlo, sa nám čaš-
níčka priznala, že netuší, pretože to si tu
ešte nikto neobjednal. Nechceli sme
riskovať a tak sme si nechali poradiť -
najviac idú steaky. Ochutnali sme Grilo-
vaný steak z karé s grilovanou oravskou
slaninou a volským okom (6,50 €), ktorý
bol prekvapujúco veľmi chutný. Rovna-
ko sme nemali žiadne výhrady k hovä-
dziemu Steaku s oravskou slaninou a
volským okom (11,50 €) - v oboch prí-
padoch bolo mäso čerstvé a steaky
správne prepečené. Ochutnali sme aj
Vykostené kuracie stehná na grile (5,90
€) - jedinú výhradu sme mali k tomu, že
išlo o vykostené stehno, nie stehná.
Reštaurácia Pius s takýmto prístupom
zrejme dlho v Krasňanoch nevydrží. Ne-
našli sme jediný dôvod, prečo by naprík-
lad obyvatelia z okolitých domov nema-
li doma variť a dať prednosť obedu či
večeri v reštaurácii pod ich oknami. Je to
drahé a navyše odfláknuté.
Naše hodnotenie: ��

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Balíčky vedia niekedy poriadne sklamať
Neviem ako vy, ale ja nemám rada
takzvané „balíčky“. Moja nechuť
pochádza z čias totality, keď sa ako
novinka objavilo vo veľkých samoob-
sluhách tzv. balíčkované mäso.
Pracovala som vtedy v kontrole potravi-
nárskych výrobkov a s novým zázra-
kom sme mali poriadne veľa práce. Na
oko vyzeralo to balíčkované mäso
náramne a spotrebitelia boli spočiatku
nadšení. Ich nadšenie sa však čoskoro
začalo akosi vytrácať. To vtedy, keď zis-
tili, že v peknom balíčku našli po rozba-
lení dobre ukrytý kus menej vábnej,
často mierne zapáchajúcej „fľaksne“. 
V snahe o bezvyškové spracovanie
suroviny výrobca do stredu pridal aj to,
čo mal podľa správnosti dať do kafilé-
rie. Že tak mohol znehodnotiť aj kvalit-
né mäso, to už zrejme nezvážil. Koniec-
koncov zažila som to raz pri príprave
chlebíčkov. Jednej z malých pomocní-
čok spadla na zem uhorka. Dieťa sa
vynašlo a ja som sa nestačila čudovať,
čo robí. Ono tú spadnutú uhorku nevy-

radilo, ale poctivo ju postupne kládlo na
všetky chlebíčky. 
Na otázku, čo to robí, som dostala odpo-
veď, že nechce nikoho poškodiť a tak sa
spravodlivo „dotýka“ všetkých chlebíč-
kov. Pre pravdu musím priznať, že jej
mama pracovala v mikrobiologickom
laboratóriu, kde sa tzv. očkovalo, čo jej
konanie vlastne podmienilo. Podobnosť
čiste náhodná, nemyslíte? Moja nechuť
k balíčkom má teda veľmi starý koreň. 
Potom, po revolúcii tie bolestivé ekono-
mické balíčky, ktoré nám vlády servíro-
vali, moju nechuť ešte zvýšili. Nako-
niec, aj v súčasností ma vedia riadne
naštvať praktiky bánk či poskytovate-
ľov komunikačných prostriedkov. Vyro-
bia rôzne balíčky - zdanlivo veľmi
výhodné, ale výhoda je v skutočnosti
pre užívateľa otázna, zato určite drahšia!
No - vlastne som chcela písať o blížia-
cich sa Vianociach. V obchodoch na nás

útočia výhodné a ešte výhodnejšie
balíčky! Česť výnimkám, ale skoro
všetky balíčky, ktoré som si lepšie pre-
zrela, obsahovali aj poriadne „ležiaky“.
Ak si teda chcete uľahčiť kupovanie
darčeka tým, že kúpite zvodne zabalený
balíček, pre istotu si prezrite jeho obsah.
Oplatí sa zamerať aj na dátum spotreby
- ak sa dá zistiť. 
Je zaručene nemilé dostať pod stromček
napríklad potravinový kôš, kde sa ukrý-
va drahý panenský olivový olej, ktorého
dátum spotreby sa končí 28. decembra!
Zvážte preto, či naozaj potrebujete a
chcete všetko, čo v balíčku je - v opač-
nom prípade je určite lepšie kúpiť sólo
výrobky a dať si trochu námahy s pek-
ným zabalením! 
Nakoniec, chcete urobiť radosť vašim
blízkym - a nie podporiť snahu obchodu
zbaviť sa aspoň časti ležiakov. Keďže je
to môj posledný článok pred Vianoca-
mi, prajem všetkým čitateľom krásne a
pokojné prežitie sviatkov. 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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V Devíne 

revitalizujú

okolie kostola
DEVÍN
Okolie dominanty centra Devína,
ktorým je devínsky kostol, sa v týchto
dňoch vďaka revitalizácii mení.
Mestská časť si objednala výsadbu
stromov, kríkov a došlo aj k parkovej
úpravy plôch v predpolí kostola.
Projekt revitalizácie okolia kostola
financuje mestská časť a vypracovať ho
dalo občianske združenie Za krajší
Devín začiatkom minulého roku. K ma-
lým zmenám a úpravám muselo dôjsť z
dôvodu pripomienok Krajského pamiat-
kového úradu v Bratislave, ktorý žiadal
nezakrývať priečelie kostola stromami.
Výhrady mal aj k niektorým druhom
kríkov.
Návrh revitalizácie ráta s výsadbu pia-
tich javorov poľných popri Štítovej ulici
a s viac ako sto kusmi kríkov rôzneho
druhu. Tie budú dopĺňať menšie ihlična-
té dreviny a okrasnú višňu. Sediacu
sochu Rastislava premiestnia a jej pod-
stavec zbúrajú. V ďalšej etape sa zre-
konštruuje prístupový chodník od scho-
dov a vybuduje sa bezbariérový prístup.
Celkové náklady na revitalizáciu vráta-
ne zavlažovacieho systému sú vyčíslené
na takmer 8500 eur. (rob, brn)

Svah nad

Devínskou 

cestou opravili 
DEVÍN
Svah nad Devínskou cestou je už v
poriadku. Mesto sa ho rozhodlo opra-
viť po tom, ako začal eróziou praskať
a objavovali sa lokálne trhliny.
„Vybudovaná bola konštrukcia (gabió-
nová stena), ktorá má dĺžku 10 metrov a
výšku 13 metrov. Konštrukcia pozostá-
va z betónovej dosky a zo 69 kusov drô-
tených gabiónov (košov), ktoré sú
naplnené kameňmi,“ informovala Mária
Račková z bratislavského magistrátu. 
Náklady na opravu dosiahli 138 000 eur.
S opravou sa začalo 18. novembra,
pôvodne mala byť ukončená do 22.
decembra. (sita, brn)

Andrej Šeban: V osemdesiatych rokoch

sme netušili, čo je málo ľudí na koncerte
BRATISLAVA
Históriu 34 bratislavských rocko-
vých skupín ponúka publikácia Bra-
tislavský nárez, ktorú v pondelok 14.
decembra 2009 pokrstili v bratislav-
skom klube Randal. „Je to príbeh
stratenej generácie,“ hovorí jeden z
autorov knihy Dalibor Vašica. Ob-
sah knihy sa sústreďuje na obdobie
bratislavskej rockovej scény od za-
čiatku osemdesiatych rokov až po
Nežnú revolúciu. Jedným z úspeš-
ných protagonistov toho obdobia je
hudobník, ktorý má čo povedať aj
dnes - Andrej ŠEBAN.

~     ~     ~
Na čo si spomeniete, keď sa povie
hudobná Bratislava osemdesiatych
rokov?
- Pre mňa to bolo veľmi silné a pekné
obdobie, pretože fungovala kapela
Demikát. Bola to skupina, ktorá hrala z
90 percent pôvodný repertoár a z veľkej
časti som ho skladal ja. Darilo sa nám,
netušili sme, že môže existovať aj niečo
také, ako málo ľudí na koncerte. Naše
koncerty boli beznádejne vypredané a
my sme to považovali za bežnú vec.
Hudobná scéna s tzv. amatérskymi
kapelami bola veľmi pestrá a Bratislava
dýchala touto atmosférou. Väčšina
kapiel mala slovenské názvy a spievala
po slovensky. Mnohé z textov pôsobia
sviežo a aktuálne aj dnes. V našej tvor-
be bol aj kus rebélie, skôr nevedomej
ako cielenej. Pocit, že robíme niečo, čo
sa vymyká z rámca oficiálne akcepto-
vanej umeleckej činnosti, bol fajn.
Vtipné bolo aj to, že sme síce mali
vypredané, ale na každý koncert sme sa
skladali od 300 do 500 korún, zaplatili
sme si aparatúru, odohrali sme koncert
a dodnes neviem, kam išli peniaze zo
vstupného. Bolo to veľmi silné, hrali
sme „o dušu spasenú“. 
Spomínate si na atmosféru vtedaj-
ších koncertov?
- Bola to prvá koncertná atmosféra,
ktorú som poznal a bola fantastická.
Plné sály, veľký ohlas, výborné reak-
cie, silné aplauzy. Neskôr, keď som sa
stretol aj s inými reakciami, bol som
prekvapený. Z dnešného pohľadu

môžem povedať, že som nezažil lepší
pocit, ako keď sme hrali s Demikátom
vo vypredanom PKO. Istú rolu tam,
samozrejme, hral aj náš vek a mladosť.
Všetko bolo prvýkrát. Rád na to spo-
mínam. 
Zostalo niečo z tej doby v hudobnej
branži aj dnes?
- Dnes som iný človek. Z hudobnej
cesty som neuhol, kráčam ďalej svojím
smerom. Vnímam súčasnú mladú
scénu, ktorá je oficiálne vynášaná do
neba. Miestami som prekvapený sla-
bou úrovňou interpretov a autorov. Je
prekvapujúce, že v čase, keď je možné
povedať čokoľvek, tie deti nehovoria
nič. S výnimkou raperov, ktorí sa sna-
žia popísať život tak, ako ho žijú. Chví-
ľu im to ide, keď sa dostanú do televí-
zií a rádií, zmäknú. V textovej zložke
by som ešte videl nejaké vzrušenie,
hudobná zložka je na veľmi nízkej až
komickej úrovni. Nikomu to však
neprekáža. Dnes stačí, keď hrá bubno-
vý automat a niekto do toho povie svoj
príbeh, čo je ešte lepší prípad. Je to pre

mňa prekvapenie, čakal som, že to
bude inak.
Považujete hudobnú generáciu osem-
desiatych rokov za stratenú?
- Nie. To sa nedá povedať o žiadnej
generácii, že je stratená. Žiadna nemô-
že povedať, že je super šťastná, že ju
nepohltili existenčné alebo ľudské pro-
blémy. Je to jedna z generácií, ktorá sa
vyvinula práve tak. Netreba plakať a
ľutovať sa. Treba ísť ďalej a robiť
naplno to, čo človek cíti a čo ho napĺňa.
Niekedy som to tak videl aj ja, ale dnes
sa mi to zdá smiešne. Boli generácie,
ktoré to mali oveľa ťažšie a vytvorili
neuveriteľné umelecké hodnoty.
Čo tvorí v súčasnosti náplň vášho
profesionálneho života?
- Stále na sebe pracujem, koľko mi to
umožňuje fyzická kondícia. Dokonču-
jem sólové CD, ktoré nadväzuje na CD
Sklony, pripravujeme projekt, ktorý
uzrie svetlo sveta na Novej scéne
začiatkom marca a koncertujem.

Zhovárala sa Dagmar Škařupová
FOTO - Richard Kohler

Lekári, zubári

aj lekárnici sú

v pohotovosti
BRATISLAVA
Obyvateľom Bratislavy poslúži
počas sviatkov v prípade nutnosti
niekoľko všeobecných aj špeciál-
nych pohotovostí a lekárni. 
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP)
pre dospelých na Strečnianskej 13 bude
v prevádzke od 19.00 do 7.00 h, počas
sobôt, nedelí a dní pracovného pokoja
nepretržite. LSPP na Ružinovskej 10
bude v prevádzke bude od 19.00 do
7.00 h, počas sobôt, nedelí a dní pra-
covného pokoja nepretržite. LSPP pre
deti a dorast na Limbovej 1 bude v pre-
vádzke od 19.00 do 7.00 h, počas
sobôt, nedelí a dní pracovného pokoja
nepretržite.
Návštevná lekárska služba prvej
pomoci bude od 18.00 do 7.00 h, v
sobotu, nedeľu a dni pracovného voľna
nepretržite.
Stomatologická lekárska služba prvej
pomoci Denta Group na Drieňovej 38
bude v prevádzke od pondelka do
štvrtka v čase od 18.30 do 7.00 h, v pia-
tok od 18.30 do 7.00 h, v sobotu, nede-
ľu a  počas voľna to bude nepretržite. 
K dispozícii bude aj zubná pohotovosť
na Kresánkovej 20. Prevádzka v pra-
covné dni od 18.00 do 23.00 h, v sobo-
tu a nedeľu od 7.00 do 22.00 h. 
Nepretržitú službu bude mať Univer-
zitná lekáreň na Ružinovskej 12, leká-
reň Pokrok na Račianskom mýte 1/A.
Lekárne Limba, Balsamum, Kramáre,
Arborea, Pharmacentrum a Sun Phar-
ma budú otvorené v pondelok až piatok
do 22.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov od 8.00 do 22.00 h, lekárne sa
striedajú podľa rozpisu. Lekáreň pod
Manderlou na Námestí SNP 20 bude v
pondelok až piatok otvorená od 7.30
do 20.00 h, v sobotu, nedeľu a počas
sviatkov od 7.30 do 19.00 h. Lekáreň
Vitalita v Líščom údolí bude v ponde-
lok až piatok otvorená od 7.00 do
20.00 h, v sobotu, nedeľu a sviatok od
8.00 do 20.00 h. Lekáreň 24, s.r.o. na
Strečnianskej ulici bude otvorená v
pondelok až piatok od 7.00 do 21.00 h,
v sobotu, nedeľu a sviatok od 8.00 do
21.00 h. (mm)

Ivanská cesta 26, Bratislava (diaľnica D1, exit Letisko)
otváracia doba: 7 dní v týždni od 10:00 do 20:00

www.nabytokgalan.sk
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Chodník je už

podľa názvu 

na chodenie
AD: NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ
SA STÁLE PARKUJE (BN 42/2009)
Parkovanie v Bratislave, ale najmä v
Starom Meste, býva vďačnou témou
nielen pre vodičov, ale aj peších. Aj
preto sa okolo článku, v ktorom sa
spomínalo parkovanie na Kolláro-
vom námestí, rozpútala živá diskusia.

~     ~     ~
Nerozumiem tomu rozhorčeniu, zákon
predsa hovorí, že na chodníku sa môže
parkovať, ak chodcom zostane aspoň
1,5 metra. Podľa fotografie je podľa
mňa zjavné, že zostalo o dosť viac ako
1,5 metra. Trochu tolerancie a ohľadupl-
nosti aj voči vodičom by nezaškodilo.
Niekde zaparkovať musia a v tomto prí-
pade neprekážajú, tak o čo ide?

~     ~     ~
Ide o chodník, nie o parkovisko. Chod-
ník, ako už názov naznačuje, je od toho,
aby sa po ňom chodilo. Keby bola legi-
slatíva postavená tak, že na chodníku
musí zostať len 15 centimetrov, tak by
to bolo tiež o.k.? Ide o princíp. 

~     ~     ~
Stále sa parkuje aj pod Novým mos-
tom, hoci sa mestská polícia dušovala
že čaká na dopravné značky, aby mohla
pokutovať. Značky tam už sú, papuče
však nie sú na žiadnom aute! V tomto
meste sa kašle na chodcov, invalidov,
(starcov a matky s kočíkmi ani nespo-
mínam)...! Kedy naposledy opravovali
chodníky či parky, riešia iba cesty,
naliali do nich milióny eur. Viac rečí
ako skutkov, bohužiaľ, dennodenná
realita v Bratislave!

~     ~     ~
Chce to systémové riešenie. Keď to
takto pôjde ďalej, môžeme obohnať
každý chodník v meste stĺpikmi v snahe
zabrániť parkovaniu. Tento systém
nemá hlavu a pätu. Predsa nie je nor-
málne, aby platilo pravidlo: Tam, kde to
nie je zakázané, je parkovanie povolené
(pričom v Bratislave sa dá skôr povedať
- tam, kde to nie je fyzicky nemožné).
Možno by nebolo od veci začať požado-
vať mýto za vjazd do mesta, ako to majú
poniektoré iné metropoly.

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Petržalčania

budú parkovať

lacnejšie
PETRŽALKA
Petržalská samospráva oznámila, že
v budúcom roku bude záujemca o
vyhradené parkovanie pre motorové
vozidla platiť nižší poplatok, miest-
nu daň. 
„Doterajšia sadzba dane za zaujatie
verejného priestranstva sa totiž zníži z
0,13 eur/m2 a deň na 0,09 eur/m2 a deň.
Ročná miestna daň v roku 2009 bola
približne 625 eur, predpokladaná daň
na rok 2010 je asi 430 eur. Zníženie
miestnej dane o takmer tretinu navrhu-
jú miestni poslanci na základe doteraj-
ších skúseností, využívania projektu
vyhradeného parkovania zo strany
verejnosti,“ informoval hovorca samo-
správy Ľubomír Andrassy.
Petržalská samospráva podľa jeho
slov očakáva, že táto zmena zvýši
záujem o vyhradené parkovanie pri-
bližne o 500 nových žiadostí a príjmy
rozpočtu sa vďaka väčšiemu záujmu
zvýšia o 160 000 eur. 
„Za 18 mesiacov od spustenia projek-
tu sme prenajali 288 parkovacích
miest. Počas roka 2009 boli prijaté dve
zmeny, ktoré rozšírili okruh žiadateľov
aj na majiteľov motorových vozidiel
kategórie N1 (v I. etape len kategória
M1) a žiadateľ už nemusí byť len
vlastníkom vozidla, môže používať
služobné auto na súkromné účely.
Vďaka tejto zmene sa za šesť mesia-
cov tohto roka zvýšil počet vyhrade-
ných parkovacích státí o 124. Dosiaľ
bol najväčší záujem zaznamenaný v
lokalite Dvory, kde je vyznačených 79
vyhradených miest. Poslanci vyčlenili
na projekt 1600 z 18 000 existujúcich
parkovacích miest,“ prezradil Ľubo-
mír Andrassy.
Miestny úrad dočasne prerušil vydáva-
nie rozhodnutí o vyhradení parkovacie-
ho miesta, pretože pre nevyhovujúce
poveternostné podmienky nie je možné
do konca marca maľovať dopravne
značenie. Samospráva bude teraz
sumarizovať doručené žiadosti, posúdi
žiadateľov z hľadiska dodržania plat-
ných zásad, nové rozhodnutia však
vydá až v roku 2010. (mm)

Park na Kollárovom námestí plánuje

mesto prenajať až na päťdesiat rokov

Aktivisti nesúhlasia s prenájmom 

Kollárovho námestia, ani s garážou

STARÉ MESTO
Mesto plánuje prenajať plochu
parku na Kollárovom námestí a v
týchto dňoch zverejnilo podmienky
verejnej obchodnej súťaže i jednotli-
vé stanoviska k nájmu. 
Magistrát chce prenajať plochu na
maximálne 50 rokov, s tým, že nájomca
pod ním vybuduje podzemné parkova-
cie garáže, toalety, revitalizuje zeleň a
vybuduje verejný mestský park. 
V stanovisku jednotlivých oddelení
magistrátu, napríklad oddelenia mest-
skej zelene, sa konštatuje, že zeleň v
parku je v súčasnosti v najproduktívnej-
šom veku. V prípade uskutočnenia
zámeru žiada, aby vrstva zeminy na
streche garáže mala minimálnu hrúbku
dva metre a boli tam vysadené stromy s
obvodom minimálne 25 centimetrov,
aby strešná zeleň bola adekvátnou
náhradou.
V podmienkach Obchodnej verejnej
súťaže, ktoré mesto predložilo na roko-
vanie mestského zastupiteľstva, sa
okrem iného uvádza, že kritériami hod-
notenia súťažných návrhov sú architek-
tonické a technické riešenie podzemnej
garáže, architektonické riešenie revitali-
zácie parku a výška nájomného. V prí-
pade schválenia mestskými poslancami

je lehota na podávanie súťažných
návrhov od 4. januára 2010 do 31.
marca 2010. Výsledky súťaže by chcelo
mesto zverejniť najneskôr do 15. apríla
2010. Celková plocha prenajímaného
pozemku na Kollárovom námestí je
7499 štvorcových metrov. 
Nájomné je navrhnuté na 11 eur na
štvorcový meter ročne, maximálne však
počas dvoch rokov. Po ich uplynutí má

nájomné zodpovedať ponuke víťazného
návrhu. 
Vecné bremeno spočívajúce v povin-
nosti mesta strpieť stavbu podzemných
garáží bude zriadené za odplatu, jej
výška má byť stanovená na základe zna-
leckého posudku nie staršieho ako tri
mesiace pred uzatvorením zmluvy o
zriadení vecného bremena. (rob)

FOTO - Robert Lattacher 
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ZERO Bratislava: Staré Grunty 16, 841 04 Bratislava – tel.: 02/4820 7311 
ZERO B. Bystrica: Bakossova 56, 974 01 B. Bystrica – tel.: 048/4154 808

Na Troskách 25 (Europa SC), 974 01 B. Bystrica – tel.: 048/4154 808
ZERO Košice: Hutnícka 22, 044 01 Košice – tel.: 055/6335 098

www.zero.sk
obchod@zero.sk

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo,
Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, a Xeon Inside sú ochrannými známkami
výrobku/služieb spoločnosti Intel Corporation, v Spojených Štátoch a ostatných krajinách.

  Konverzný kurz: 
1 €= 30,1260 SKK

Štvorjadrový procesor: Intel® Core™ i5 750
Chladič procesora: CoolerMaster Hyper TX3
Základná doska: Intel® P55WB
Operačná pamäť: 4 GB DDR3 1333 Kingston
Pevný disk: 500GB, 7200rpm, 16MB cache, SATAII
Grafická karta: ATI Radeon HD5750 1GB
Optická mechanika: DVD+/-RW Samsung
Čítačka kariet: all-in-1
Zvuková karta: Intel® HDA
Sieťová karta: integrovaná 10/100/1000
Skrinka: CoolerMaster Elite 334 so zdrojom Fortron 500W
Porty: 2x eSATA, 8xUSB, GLAN, IEEE1394, 

5.1 audio, S/PDIF

Príslušenstvo: USB klávesnica, USB optická myš, 
 podložka

Záruka: 36 mesiacov

BRATISLAVA
Návrh magistrátu na prenájom
pozemkov na Kollárovom námestí
odmieta občianska iniciatíva Brati-
slava otvorene. Aktivisti upozorňujú,
že prípadnou revitalizáciou parku a
vybudovaním podzemných parkova-
cích garáži sa nepomôže mestskej
zeleni a len pribudnú ďalšie autá v
samotnom centre Bratislavy.
Ako uvádza Matej Vagač z občianskej
iniciatívy, aktivisti vyzývajú poslancov,
aby návrh prenájmu námestia zamietli.
Podľa aktivistov park teraz využívajú
motoristi aj nemotoristi. V prípade vyrú-
bania kvalitnej mestskej zelene však pri-

budne náhrada, ktorá „bude v lepšom
prípade iba vegetovať na betónovej stre-
che (v horšom prípade zahynie), na ten-
kej a biologicky nevhodnej vrstve zemi-
ny, ktorú bude treba stále zavlažovať.
Nebude sa tam dať zasadiť žiadny
strom, iba ak jeho karikatúry“.
Aktivisti ďalej pripomínajú, že mesto a
občania opäť stratia majetok, keďže
síce pôjde o nájom na 50 rokov, ale tiež
na „večné časy“, čím by sa vraj zopako-
val scenár z predaja pozemkov pod
PKO či v Podhradí. Neveria ani sľu-
bom, čo všetko občania prenájmom
získajú, keďže v mnohých prípadoch sa
až po uzatvorení zmluvy zistilo, že sa

nedá vymáhať či vypovedať. Podľa
nich sa prenájom javí ako podvod voči
územnému plánu, ktorý by mal platiť
pre všetkých. Budovanie podzemných
garáží navyše zvýši podiel individuál-
nej automobilovej dopravy na území
Starého Mesta a ešte viac zahltí obsluž-
né komunikácie. „Čím viac garáží, tým
viac áut,“ tvrdia aktivisti.
Iniciatíva Bratislava otvorene preto
vyzýva, aby poslanci mestského zastu-
piteľstva odmietli prenájom parku a
stavbu podzemných garáži a aby mesto
predložilo na verejnú diskusiu návrh
parkovacej politiky na roky 2010 až
2020. (mm)



Generálny 

pardon získal

400 000 eur
PETRŽALKA
Tretí generálny pardon petržalskej
samosprávy využilo do konca novem-
bra 2009 až 58 žiadateľov. V 43 prí-
padoch miestny úrad žiadosti vyhovel
a nájomcom odpustil poplatky z
omeškania za neuhradené nájomné. 
V polovici roku 2009 evidoval petržal-
ský úrad 297 neplatičov v obecných, ná-
jomných bytoch a ich dlh voči samo-
správe sa priblížil k dvom miliónom eur.
Mestská časť preto v júli vyhlásila gene-
rálny pardon, ktorý vytvoril priestor pre
neplatičov, aby jednorazovo splatili
dlžnú sumu a zároveň sa zrušili zdĺhavé
a finančne náročné súdne vymáhania
existujúcich pohľadávok. 
V pätnástich prípadoch ešte pokračuje
preverovanie predložených dokladov o
zaplatení celej dlžnej sumy, istiny. Príj-
my verejného rozpočtu sa vďaka par-
donu zvýšili o sumu 400 000 eur. 
Petržalka má 799 nájomných bytov, v
roku 2009 poskytla „novú“ strechu nad
hlavou 24 žiadateľom. (brn)

Ľadové medvede

sa pripravujú 

na január
BRATISLAVA
Otužilci - bratislavské Ľadové med-
vede organizujú v nedeľu 3. januára
2010 tradičnú novoročnú plavbu
Dunajom, ktorá každý rok láka nie-
len plavcov, ale aj divákov. 
Nástup otužilcov na plavbu bude o
14.00 h na dunajskom nábreží oproti
súsošiu štúrovcov, vstup do vody je
nad Novým mostom. Prihlášky treba
poslať najneskôr do 30. decembra
2009. Prezentácia bude v reštaurácii
Prazdroj na Mostovej ulici 8.
Trate pre odvážnych merajú 100 a
1000 metrov, povedú v toku Dunaja,
popri ľavom brehu. Tento rok však
nebude plavba cez tok. Štartovné je 9
eur. Od 12.00 do 13.00 h bude prezen-
tácia štartujúcich , o 13.50 h nástup, od
14.05 h presun na štart. (mm)

Bratislavčania

môžu športovať

aj cez sviatky
BRATISLAVA
Bratislavčania, ktorí budú mať dosť
vyvaľovania sa na gauči, si môžu
počas vianočných sviatkov aj zašpor-
tovať. Ponúkame prehľad otváracích
hodín niektorých zariadení.

~     ~     ~
Zimný štadión, Harmincova 2 
23. 12. 2009 16.00 - 17.30
24. a 25. 12. 2009 Zatvorené
26. 12. 2009 14.00 - 15.30 
27. 12. 2009 9.45 - 11.15, 18.30 - 20.00
28. 12. 2009 16.00 - 17.30
29. 12. 2009 16.00 - 17.30 
30. 12. 2009 16.00 - 17.30 
31. 12. 2009 a 1. 1. 2010 Zatvorené
2. 1. 2010 16.15 - 17.45, 18.30 - 20.00 
3.1. 2010 9.45 - 11.15, 17.30 - 19.00 
4. 1. 2010 16.00 - 17.30 
5. 1. 2010 16.00 - 17.30 
6. 1. 2010 16.00 - 17.30 
7. 1. 2010 16.00 - 17.30 
8. 1. 2010 16.00 - 17.30 

~     ~     ~
Plaváreň Pasienky, 50 m, Junácka 4
23. 12. 2009 8.00 - 20.00 
24. a 25. 12. 2009 Zatvorené
26. 12. 2009 10.00 - 20.00 
27. 12. 2009 8.00 - 20.00 
28. 12. 2009 12.00 - 22.00 
29. 12. 2009 6.00 - 22.00 
30. 12. 2009 6.00 - 22.00
31. 12. 2009 a 1. 1. 2010 Zatvorené
2. 1. 2010 8.00 - 20.00 
3.1. 2010 8.00 - 20.00 
4. 1. 2010 12.00 - 22.00 
5. 1. 2010 6.00 - 22.00 
6. 1. 2010 8.00 - 20.00 
7. 1. 2010 6.00 - 22.00 
8. 1. 2010 6.00 - 22.00 

~     ~     ~
Sauna Rosnička, Sch. Trnavského 2
23. 12. 2009 15.00 - 20.00, muži
24. 12. 2009 do 1. 1. 2010 Zatvorené
2. 1. 2010 13.00 - 20.00, mix
3.1. 2010 13.00 - 20.00, mix
4. 1. 2010 Zatvorené
5. 1. 2010 15.00 - 21.00, ženy
6. 1. 2010 15.00 - 22.00, muži
7. 1. 2010 15.00 - 22.00, mix
8. 1. 2010 15.00 - 22.00, mix

(viac informácii na www.starz.sk)

V Jarovciach už začínajú stavať nový

polyfunkčný komplex s 52 bytmi
JAROVCE
Výstavba neobchádza ani Jarovce,
kde vznikne nový bytový komplex
Jantár. Investor tu dohromady posta-
ví tri nízkopodlažné polyfunkčné
domy, v ktorých bude 52 bytov.
Polyfunkčné domy stavia spoločnosť
Skanska a po ich dokončení bude k dis-
pozícii 52 väčšinou trojizbových bytov s
výmerou do 83 štvorcových metrov.

Bytový komplex v mestskej časti Jarov-
ce začal v týchto dňoch stavať investor
Reo Jantar na ploche viac ako 4,6 hektá-
ra a s jeho dokončením ráta na konci
roka 2010. 
Architektonické stvárnenie komplexu
dáva priestor pre presklené plochy a jeho
súčasťou bude aj malé námestie s tichou
promenádou a park so zeleňou. Projekt
ráta s obchodnými priestormi a s celko-

vou úžitkovou plochou 1126 štvorco-
vých metrov. Po dokončení má byť
prvým uceleným komerčným celkom v
mestských častiach Jarovce, Rusovce a
Čunovo. Okrem bytov sa tu ráta s ban-
kou, poštou, reštauráciou, kaviarňou či
fitnes centrom. Na prízemí každého
obytného domu bude k dispozícii aj par-
kovisko pre návštevníkov. (rob)

VIZUALIZÁCIA - METRIA Studio
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-solárne kolektory k bytu

-nízke prevádzkové náklady
-malý počet bytov v dome

NOVOSTAVBA KARLOVA VES

www.karlovka.sk

PREDAJ BYTOV: 0905 205 255

KOŽENÉ SEDACIE SÚPRAVY 
3+1+1 už od 899 EUR
DNI VIANIOC - INCHEBA 

4. 12. - 20. 12.
PAVILÓN „D“ STOJISKO 1110

www.retronabytok.sk tel: 0908 823 911

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

0905 234 615 � 4363 8184

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

Účtovníctvo, mzdy, DPH, 
daňové priznanie

pre firmy a živnostníkov
tel: 0905 970 467

info@olicorp.sk www.olicorp.sk



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 43/2009

Mesto finišuje 

s prípravou

svojho rozvoja
BRATISLAVA
Hlavné mesto finišuje na príprave
dokumentu Program hospodárske-
ho rozvoja a sociálneho rozvoja na
roky 2010 - 2020 a návrhu Strategic-
kej vízie Bratislavy a globálnych cie-
ľov pre jednotlivé strategické témy
rozvoja. 
Za strategické témy rozvoja mesta boli
vybrané tie, ktoré sú navzájom previa-
zané, nie sú medzi nimi jednoznačné
hranice a zahŕňajú ekonomické aj
sociálne aspekty. 
Členovia hlavnej plánovacej skupiny
identifikovali strategické témy rozvoja
pre obdobie 2010 - 2020 a to: Bratisla-
va - nadregionálne centrum, Znalostná
ekonomika, Kvalita života, Kvalita
životného prostredia a mestského prie-
storu, Doprava a technická infraštruk-
túra a Správa a riadenie mesta. 
Ambíciou pripravovaného rozvojové-
ho programu Bratislavy je vytvoriť
organizačne aj finančne realizovateľný
program s maximálnou podporou všet-
kých zainteresovaných partnerov, vrá-
tane samospráv jednotlivých mest-
ských častí.
Dokument obsahuje aj návrh Strate-
gickej vízie a globálnych cieľov.
Okrem iného sa v ňom konštatuje, že
Bratislava chce byť mestom, ktoré
vytvára podmienky na trvalo udržateľ-
ný rozvoj kvality života. Mesto chce
mať dokument hotový najneskôr do
31. mája 2010. Program hospodárske-
ho rozvoja a sociálneho rozvoja bude
po odborných a verejných diskusiách
predložený mestskému zastupiteľstvu
na schválenie pravdepodobne v júni
2010. (rob, brn)

Nestihol si

označiť lístok,

musel zaplatiť
BRATISLAVA
Drvivá väčšina cestujúcich, ktorí
platili pokutu v prostriedkoch brati-
slavskej hromadnej dopravy, si
myslí, že ju dostali neprávom. O jed-
nom takom prípade nám napísal aj
čitateľ Milan Klubal, aj keď tento-
raz dostal pokutu iný cestujúci.
„Na zastávke Saleziáni som nastúpil do
električky č. 8 v smere na Hlavnú sta-
nicu. Bolo okolo 14.30 (električka
mala číslo myslím 7127, alebo 7121).
Na zastávke nastupovalo pomerne veľa
cestujúcich, medzi nimi aj mladý muž
s dvoma veľkými papierovými vreca-
mi v ktorých boli škatule (asi z obcho-
du s topánkami). V ruke držal cestovný
lístok, ktorý si pripravil ešte na nástu-
pišti. Najprv dal pri nastupovaní pred-
nosť starším a potom sa snažil dostať
do stredu vozňa k označovaču cestov-
ných lístkov. Trvalo to krátky čas, ale
označovač už bol aj tak zablokovaný a
stál pri ňom revízor. Keďže mládenec
nemal cestovný lístok označený, dostal
pokuta. Darmo vysvetľoval, že sa sna-
žil lístok označiť,“ opísal situáciu náš
čitateľ.
Ako ďalej tvrdil, reakciu revízorov
považoval za nepochopiteľnú. „Aj
verejnosť považuje takýto postup za
snahu revízorov získať za každú cenu
pre seba príslušný finančný podiel z
pokuty. Na druhej strane som bol sved-
kom, že od „problematických“ cestujú-
cich cestovné lístky revízori nepožadu-
jú, aby nedošli do konfliktu. Som pre-
svedčený, že v pravidlách na prácu
revízorov by malo byť zohľadnené, či
si cestujúci nestihol označiť lístok z
objektívnych príčin, alebo ide o totál-
neho neplatiča. Ešte k nášmu cestujú-
cemu. Bol z Trnavy, nemal ani platob-
nú kartu a tak mu pán revízor poradil,
že 50 eur musí prísť zaplatiť na
Dopravný podnik v Bratislave,“ dodal
Milan Klubal.
Reakciu z dopravného podniku k uve-
denému prípadu, ani k tomu, ako dlho
majú revízori počkať, kým si cestujúci
označia lístok, sme do uzávierky nášho
vydania nedostali. (mm)

Pasáž z Gorkého ulice na Laurinskú je 

zafajčená - a zrejme ešte dlho zostane
STARÉ MESTO
Bratislavčania, ale aj návštevníci
centra mesta zažívajú počas prechá-
dzok aj nechcený výlet do začmude-
nej krčmy. Stačí prejsť pasážou z
Gorkého ulice 7 na Laurinsku a pre-
jdete často aj okolo niekoľkých faj-
čiarov, ktorí veselo zasmradzujú celý
priestor verejnej (!) pasáže.
Hlavou nad tým krúti aj čitateľ Juraj
Dúbravan: „V strede pasaže je kavia-
reň, na stolíkoch popolníky, a tak obča-
nia, ktorí prechádzajú pasážou, sú
nútení proti vlastnej vôli prechádzať
zadymeným priestorom. Prieči sa to
zákonu o podmienkach fajčenia, nie je
tam vytvorená žiadna iná komunikácia
pre verejnosť, ktorá pasážou len pre-
chádza a nie je klientom tamojšej
kaviarne...Vrchol drzosti bolo, keď v
piatok 20. novembra 2009 navečer
okolo 18. hodiny kaviareň uzatvorila
sklené dvere, mali tam nejak´privátnu
akciu a verejnú pasáž slúžiacu oddávna
pre všetkých občanov toho mesta pre-
menili na privátny terén!“
S jeho názorom súhlasi aj ďalší Brati-
slavčan, ktorý však nechce byť uvede-
ný v novinách (meno máme v redak-
cii): „Tým, že priestor od zvyšku pasá-
že odčlenili automaticky sa otvárajúci-
mi dverami, bežne sa stáva, že sa tam v
dôsledku nedostatočného vetrania kon-
centruje cigaretový dym, pričom my
chodci sme nútení tým zadymeným
priestorom buď prejsť, alebo pasáž jed-
noducho obchádzať. Keď som to chcel
riešiť so zástupkyňou prevádzkovateľa
(majiteľa?), Ing. L. Jandovou, tak rea-
govala v tom zmysle, že jej sa to tiež
síce ako nefajčiarke príliš nepáči a že
hornú časť zariadenia má v prevádzke
iný človek (asi zmluvne prevádzkuje
kaviarenskú časť) a že mu môj podnet
dá do pozornosti. Zároveň jedným
dychom skonštatovala, že pasáž je už
súkromný priestor a je na jeho majite-
ľovi, ako s ním naloží.“ Podľa čitateľa
momentálny stav je nielen v rozpore s
protifajčiarskymi predpismi, „ale aj s
obsahom zariadenia, ktoré sa tvári, že
mu ide o zdravý životný štýl svojich
klientov“.

Nášmu čitateľovi odpovedal Marián
Žákovic z kancelárie prednostu úradu,
referátu kontroly a sťažností Mestskej
časti Staré Mesto: „V našom úrade
sme takúto problematikou dosiaľ
neriešili aj preto, lebo zistené porušo-
vanie tohto zákona by sme mali nahla-
sovať na riešenie Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva v Bratislave,
ktorý ich následne, ak potvrdí poruše-
nie zákona, rieši ako priestupok. Verej-
ná pasáž na Gorkého 7, a tam umiest-
nené obchodné zariadenie, je špecifi-
kum, ktoré podľa môjho názoru nie je
v zákone jednoznačne a všeobecne
identifikované ako prostredie pre
zákaz fajčenia.“
Marián Žákovic odporučil obrátiť sa
priamo na Slovenskú obchodnú inš-
pekciu - Inšpektorát SOI pre Bratislav-
ský kraj, respektíve Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Bratislava
(odbor hygieny život. prostredia).
Z Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava poslala Bratislav-

ským novinám svoje vyjadrenie MUDr.
Jindra Holíková: „Po preskúmaní pro-
blému je zrejmé, že novela zákona o
ochrane nefajčiarov zakazuje fajčenie
iba v úradných budovách, v uzavretých
verejne prístupných priestorov všet-
kých typov predajní, v divadlách, ki-
nách, výstaviskách, múzeách a galé-
riách. Z uvedeného vyplýva, že v prie-
storoch pasáží nie je zo zákona zakáza-
né fajčiť, preto nemôže náš úrad vo veci
konať. Nevylučuje to však postup obce
formou zákazu fajčenia v danom prie-
store na základe dohody s vlast-
níkom/prevádzkovateľom pasáže, ako
reakciu na podnety obyvateľov.“
Dohoda samosprávy Starého Mesta s
majiteľmi zariadenia však zrejme
neprichádza do úvahy, o čom svedčí
vyjadrenie jej hovorkyne Aleny Kopři-
vovej: „Vzhľadom na to, že ide o pasáž
vo vlastníctve konkrétnych osôb, pone-
cháme riešenie tohto problému na
nich.“ (db)

FOTO - Robert Lattacher 

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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Silvester určite

opäť priláka

desaťtisíce
SILVESTER 2009
Bratislava sa v posledných rokoch
bez väčších problémov zaradila
medzi veľké európske a svetové
mestá, v ktorých existuje spoločen-
ská tradícia veľkolepých osláv prí-
chodu nového roku v uliciach mesta. 
Oslavy začínali takmer z ničoho, veď
ešte do roku 1998 tu nebolo na čo nad-
viazať. Organizátori však odvtedy
dokázali do ulíc historického centra
prilákať 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 sľu-
bujú, že urobili všetko pre to, aby toh-
toročné oslavy - napriek zložitej eko-
nomickej situácii - nezaostali za pred-
chádzajúcimi úspešnými ročníkmi. 
Centrom osláv bude opäť Hlavné
námestie s viachodinovým koncertom,
ktorý sa začne okolo 18.00 h a potrvá
približne do jednej hodiny po polnoci.
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. 
Vyvrcholením tohtoročných silvestrov-
ských osláv bude, samozrejme, pol-
nočný ohňostroj. 
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov.
Hlavné mesto SR Bratislava finančne
zabezpečuje organizáciu verejného
poriadku, vrátane posilnenej MHD,
upratovania, zdravotnej a bezpečnost-
nej služby. (miv)

Bratislavčania

zase nastúpia na

beh cez mosty
SILVESTER 2009
Silvestrovský beh cez bratislavské
mosty sa chystá už na svoj 21. roč-
ník. Počas predchádzajúcich roční-
kov naberal na sile a dnes patrí v
hlavnom meste k rovnakým silves-
trovským zvyklostiam ako šampans-
ké či ohňostroj. 
Tento rok sa pobeží vo štvrtok 31.
decembra 2009. Záujemcovia o beh sa
môžu na internete zaregistrovať do 29.
decembra 2009, prípadne osobne 31.
decembra od 8.30 do 9.30 h na štarte
pretekov. Štartovné je 5 eur, dôchodco-
via, študenti a ZŤP zaplatia 3 eurá.
Hromadný štart bude o 10.00 h pri
Ekonomickej univerzite na Dolnozem-
skej ceste 2 v Petržalke. 
Trať povedie Prístavným mostom, Mos-
tom Apollo, nábrežím Dunaja, Starým
mostom, Gondovou ulicou, Fajnorovým
nábrežím, Novým mostom, nábrežím,
Mostom Lafranconi až po cieľ pod mos-
tom Lafranconi. Organizátori vzhľadom
na odporúčania polície a Dopravného
podniku obmedzia absolvovanie trasy v
úseku k Starému mostu v limite do 50
minút. Po tomto limite sa nebude môcť
ďalej bežať. Kategórie sú dve - muži a
ženy, šatňou bude autobus, ktorý preve-
zie veci do cieľa. (mm)

Silvestrovský

program začnú

Helenine oči
SILVESTER 2009
Program jednotlivých zón, na kto-
rých sa budú návštevníci lúčiť so
starým rokom a privítajú Nový rok
2010.

~     ~     ~
KONCERTNÁ ZÓNA 18.00 - 01.15
Hlavné námestie
18.00 - Helenine oči, prvý silvestrov-
ský „nováčik” Helenine oči - recesisti z
Prešova - majú v repertoári mnoho
cover verzií, ale aj vlastných hitov.
19.00 - Ska Pra Šupina, koncert kape-
ly, ktorá zabáva publikum chytľavou
tanečnou hudbou a vtipnými textami.
20.00 - Hex, koncert jednej z najbrati-
slavskejších skupín, stálica nielen na
slovenskej hudobnej scéne, ale aj v
programe silvestrovských osláv.
21.30 - Para, koncert skupiny, ktorej
hudba je nabitá energiou, notoricky
známe texty a originálny prejav spevá-
ka Laskyho.
23.00 - Polemic, koncert známej sku-
piny štýlu ska. Kto príde na ich kon-
cert, uvidí, že všetci sa na Polemic
skvele bavia a samotná kapela si to
užíva neopakovateľným spôsobom. 
00.15 - Horkýže slíže, polnočný kon-
cert skupiny, pre ktorú nie je problém
spraviť si srandu z kohokoľvek a čoho-
koľvek. 

~     ~     ~
PARTY ZÓNA 16.00-02.30
Hviezdoslavovo námestie
16.00 - Komedianti na káre, dvojica
českých kaukliarov a komediantov so
svojou károu naloženou bábkami
vystupuje po celej Európe. Žonglujú,
hrajú rozprávky aj poučné predstave-
nia.
19.30 - Cigánski Diabli, virtuózne
výkony Ernesta Šarköziho, cimbalové-
ho kúzelníka, krásne farby violončela
jeho manželky Silvie alebo klarinetové
majstrovstvo Zoltána Grunzu sú záru-
kou kvalitného zážitku. 
20.30 - Lojzo, skupina vznikla z pod-
netu nadšencov, ktorí chceli hrať jed-
noduchú, nenáročnú hudbu, zachytáva-
júcu typickú bratislavskú atmosféru.
22.30 - Tradičná silvestrovská disko-
téka pod holým nebom

~     ~     ~
POLNOČNÁ ZÓNA 23.55 - 00.15 
Námestie Ľ. Štúra a nábrežie
23.55 - polnočné odpočítavanie a
ohňostroj nad Dunajom, vrchol sil-
vestrovskej noci príde s úderom polno-
ci, keď do nového roku 2010 vstúpime
veľkým ohňostrojom, ktorý bude ten-
toraz strieľaný z petržalského brehu
Dunaja a najlepšie ho bude možné sle-
dovať „odskočením” si z koncertov na
staromestské dunajské nábrežie medzi
Nový most a osobné prístavisko. Vyno-
vená dlažba na Vajanského a Rázuso-
vom nábreží tak zažije jednu zo svojich
prvých zaťažkávacích skúšok, keďže v
priestore Námestia Ľudovíta Štúra a po
jeho oboch krajoch sa zvykne okolo
silvestrovskej polnoci stretnúť vyše
35-tisíc ľudí. Ohňostroju bude pred-
chádzať odpočítanie posledných minút
a sekúnd starého roku na veľkej obra-
zovke. Samotný ohňostroj by mal trvať
približne 10 minút. Pripravuje ho brati-
slavská firma Pyra, ktorá sa postarala o
krásny zážitok napríklad na mestskom
festivale Bratislavský majáles 1. mája
t. r., alebo aj vlani počas silvestrov-
ských osláv. (miv)

SILVESTER 2009
Prinášame vám prehľad všetkých
dostupných informácií, ktoré môžu
byť užitočné pre vašu návštevu naj-
väčšej tohtoročnej párty v meste -
mestských osláv príchodu nového
roku Silvester 2009.
ALKOHOL
K silvestrovským oslavám určite patrí,
ale odporúčame konzumovať s mierou
a ak si chcete priniesť vlastný, tak roz-
hodne nie v sklenených fľašiach, ale
radšej v PET obaloch, aby sme sa vyhli
zbytočným zraneniam. Inak sa s ním
budete musieť rozlúčiť hneď na kontro-
lovaných vstupoch.
BEZPEČNOSŤ
Aby sa nikomu nič nestalo, v perma-
nencii bude niekoľko sto usporiadate-
ľov z radov policajtov, SBS Ares a dob-
rovoľníkov. Prosím, rešpektujte ich
pokyny a správajme sa k sebe počas
celej silvestrovskej noci ohľaduplne.
DETI
O 16.00h treba byť na Hviezdoslaváku,
pretože Komedianti na káre majú pre
deti pripravené rozprávky, bábky, šer-
movačku, žonglovanie s ohňom i bez
neho a ešte veľa inej zábavy.
ELEKTRIČKY
V tomto roku, keďže opravujeme tunel,
budú chodiť po Jesenského, Mostovej a
nábreží až cca do 23.00h. Potom ich
odstavíme kvôli ohňostroju a znovu
pustíme okolo jednej po polnoci, aby
sme vás čo najskôr a bezpečne dopravi-
li do vašich domovov.
FOTO
Foťte ako diví a posielajte nám svoje
najlepšie a najzábavnejšie fotky z toh-
toročného Silvestra. Urobíme z nich
galériu na mestskej i silvestrovskej
webstránke a najlepších 5 fotiek odme-
níme (ešte nevieme čím, ale možno
nejakou voľnou vstupenkou na mestskú
plaváreň, zimák alebo do zoo).
GASTROSTÁNKY
Jesť a piť sa bude dať vo veľkom občer-
stvovacom stane na Hlavnom námestí a
v menších stánkoch na Hviezdoslavo-
vom námestí. Varené víno, punč, čaj,
káva, pivo Zlatý Bažant a jedlo známe
z vianočných trhov, malo by ho byť
dosť pre každého.
CHECK-POINT
Tak ako vždy, aj v tomto roku sa bude

do hlavných zón zábavy dať ísť iba cez
kontrolované vstupy. Bude ich približ-
ne 10 okolo historického centra a budú
na nich preventívne kontroly. Neberte
so sebou do mesta sklenené fľaše, dre-
vené či kovové tyče, alebo pyrotechnic-
ké prvky. Spolupracujte, prosím, s
chlapcami na check-pointoch, je to iba
pre našu spoločnú bezpečnosť.
INFORMÁCIE
Počas silvestrovskej noci nájdete orga-
nizačný štáb v Primaciálnom paláci
alebo jednoducho v blízkostí pódií na
Hlavnom a Hviezdoslavovom námes-
tiach. Pred Silvestrom pozerajte aktuál-
ne info na www.silvester.bratislava.sk
alebo volajte na 59-356-155 či mailujte
na marketing@bratislava.sk.
MHD
Má to svoje výhody, odviezť sa na Sil-
vestra do mesta MHD. Jednak môžete
konzumovať príjemné nápoje, jednak
budete k svojmu mestu ekologickí.
MHD bude premávať podľa režimu
„pracovný deň - školské prázdniny“.
Od 21.30 h sa začne premávka posilo-
vých liniek z Hlavnej stanice resp.
Hodžovho námestia v 15 - 30 min inter-
valoch. Počas celej noci bude premávať
20 pravidelných nočných liniek, viace-
ré so skrátenými intervalmi medzi spoj-

mi a taktiež niekoľko posilových liniek.
Presný grafikon silvestrovskej MHD
nájdete na zastávkach a vo vozidlách
MHD.
TOALETY
Svojím spôsobom sú rovnako dôležité
ako dobrý koncert na Hlavnom či
farebný ohňostroj na nábreží. Bude ich
dostatok, tie kamenné na Palackého
pred Redutou a na Uršulínskej pred
podzemnými garážami. Tie ekologické
na Františkánskom a Hviezdoslavovom
námestí.
UPRATOVANIE
Pre nás sú upratovači/zametači hlavný-
mi, aj keď bezmennými hrdinami Sil-
vestra. Nielenže sú v uliciach počas
celého večera, ich „štyri hodiny slávy“
prídu bezprostredne po skončení pro-
gramu, aby sme ráno 1. januára už krá-
čali po čistých uličkách a námestiach.
ZDRAVOTNÍCI
Chlapci a dievčatá v červených vetrov-
kách s bielym krížom na chrbte, rovna-
ko ako ich partneri z rýchlej záchrannej
služby sú dobrí anjeli Silvestra. Keby
niečo, svoj stan si rozložia v parčíku
pred Redutou, ale všetkým želáme, aby
ste ich počas silvestrovskej noci nepo-
trebovali navštíviť. (miv)

FOTO - archív

Čo by ste mali vedieť o Silvestri 2009
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DÚBRAVKA
NA ULICI PRI KRÍŽI zažila žena
sediaca v aute šok. Večer o 20.30 h na
parkovisku nastúpil do Toyoty Yaris na
miesto spolujazdca neznámy páchateľ
a vzápätí napadol 63-ročnú ženu z Bra-
tislavy sediacu na inom mieste spolu-
jazdca. Žene sa našťastie podarilo po
chvíľke z vozidla vystúpiť a okamžite
začala kričať o pomoc. Zareagoval na
to jej manžel, ktorý bol v blízkostí auta
a spoločne s pracovníkmi SBS strážia-
cimi budovu vedľajšej stavby páchate-
ľa zadržali a okamžite ho odovzdali
hliadke Policajného zboru. Išlo o
sedemnásťročného mladíka zo Zlatých
Moraviec, ktorého policajti obvinili zo
zločinu lúpeže. 

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI sa
nezmestili do kože traja muži, ktorí sa
medzi sebou pobili. Po príchode polí-
cie hliadka zistila, že prišlo k napadnu-
tiu jedného muža dvojicou, v ktorej
boli 36-ročný Pavol a o desať rokov
mladší Štefan, obaja z Bratislavy.
Poškodeným bol tiež Bratislavčan, ale
tridsaťročný, ktorému útočníci spôso-
bili ľahké zranenia. Policajti ich
zadržali, obaja sú obvinení z prečinu
výtržníctva. 

PETRŽALKA
NA FURDEKOVEJ ULICI horeli
autá. Všetko spôsobil požiar, ktorý sa
rozhorel o 3.00 h nadránom. Podľa
predbežných zistení to má na svedomí
neznámy páchateľ, ten s najväčšou
pravdepodobnosťou polial jedno z
vozidiel neznámou prchavou tekutinou
a následne zapálil. Následkom požiaru
zhorelo osobné motorové vozidlo VW
Golf, na ktorom vznikla škoda 8000
eur. Okrem toho zhorel VW Golf
Variant, kde bola škoda takisto 8000
eur. Od týchto vozidiel bola požiarom
poškodená aj vedľa zaparkovaná
Škoda Octavia Combi, na ktorej škodu
ešte nevyčíslili. 
NA TOPOĽČIANSKEJ ULICI pre-
padli banku. Už tradičný bratislavský
„šport“ napísal svoju ďalšiu kapitolu
popoludní o 16.50 h, keď do banky
vošiel neznámy ozbrojený páchateľ.
Pod hrozbou použitia krátkej guľovej
zbrane žiadal peniaze, no pracovníčky
mu ich nevydali. Páchateľ tak rezigno-
val na lúpež a odišiel z pobočky banky
na neznáme miesto.
NA EINSTEINOVEJ ULICI zasaho-
vala polícia. Dôvodom bola dvadsať-
ročná Veronika z Českej republiky,
ktorá sa vo večerných hodinách pokúsi-
la ukradnúť päť kusov dámskych riflo-
vých nohavíc a kabelku. Zadržali ju
však pozorní pracovníci predajne v
nákupnom centre hneď po tom, čo odiš-
la bez zaplatenia. Majiteľovi obchodu
by prípadným odcudzením tovaru
vznikla škoda takmer 660 eur. (mm)

Medailami 

boli obaly 

od čokolády
Po istom čase nám začali byť prie-
stranné dvory za našimi domami
priúzke. Telocvičňou sa stala Du-
najská ulica, presnejšie povedané,
jej chodníky. Vymedzený priestor na
cviky sa začínal na rohu Reichardo-
vej (Rajskej) a končil sa Lazaret-
skou, oproti krčme pod názvom
Kysucká.
Vozovka Lazaretskej bola vydláždená
drevenými kvádrami, na nich povozy
nehrkotali, skôr duneli. Spomedzi škár,
zaliatych smolou, sme vylupovali hru-
bé, ťažké kováčske klince, ktoré po-
strácali kone z podkov. Keď ich bolo
šesť, dalo sa s nimi hrať vyhadzovaním
zo zeme do vzduchu a ich chytaním po
jednom, po dvoch...
Vrátim sa však k našej „trotoárovej“
(chodníkovej) telocvični. Disciplín
bolo niekoľko a nie hocijakých. Prvá
na zábradlí pred I. štátnym dievčen-
ským gymnáziom. Na ňom zavesené
za kolená ako netopiere, či skôr neto-
pierice, dolu hlavou, so spustenými
rukami, sme vydržali visieť aj niekoľ-
ko minút. Víťazkou sa stala tá s naj-
väčšmi vypúlenými očami a najčer-
venšia v tvári.
Nasledovali hviezdy, my sme ich vola-
li čertove kolesá, po chodníku až k čis-
tiarni Imhof, dom číslo 37, pri plynovej
lampe. Počet kolies počítala Irena. Na
cvičeniach sa aktívne nezúčastňovala,
vynikala v režírovaní divadiel na dvore
a organizovala naše podujatia. 
Ďalšou disciplínou boli „mosty“. Obrá-
tené chrbtami k vopred určenému
domu sme na povel utvorili mosty a
švihom hore. Tu išlo o rýchlosť.
Najťažší, krkolomný a najnebezpeč-
nejší bol beh po úzkom betónovom
múriku, oddeľujúcom park (teraz ihris-
ko) od ulice. Nezaobišiel sa bez pádov,
modrín a odrenín. Chodili sme s kole-
nami aj lakťami posiatymi chrastami,
ale listy „morskej cibule“ od Berlak
néni a skorocelové listy, ktoré rástli na
každom dvore, rýchlo všetko zahojili.
Oproti Kysuckej krčme, na rohu dvoch
ulíc, bola červenými tehlami vydlážde-
ná šikmá plocha, pozostatok trafiky,
ktorá nám slúžila na rázštepy, na najná-
ročnejšiu disciplínu, ktorú sme vždy
všetky zvládli.
Cvičenia nakoniec ukončila Irena
vyhlásením víťazky a tá si mohla ako
odmenu vybrať z jej zbierky obalov po
čokoláde. Po metáloch sme netúžili, tie
sme nechali dospelým. 
Vždy v pohybe, plné nápadov, s neuve-
riteľným apetítom do jedla, také boli
Dunajošky. 
Choroby nás obchádzali. Biele Schich-
tovo mydlo s reliéfom jeleňa a kúpanie
v korytách zmylo všetko, len nie spo-
mienky. Dnes by sa hygienici po-
horšovali nad naším počínaním a so-
ciálne pracovníčky by vinili rodičov zo
zanedbávania výchovy. Musím však po-
vedať, že naše detstvo bolo aj pod prí-
snou kuratelou. V lete už o siedmej
hodine sa z každého prízemného domu
na Dunajskej ulici ozývali rázne povely:
„Domóóóv!“, Hazáááá!“, Herééein!“
A my sme ich vždy rešpektovali.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

(Pokračovanie nabudúce)

Namiesto paláca postavili poisťovňu
Jesenského ulica v úseku pri Štúro-
vej ulici dnes nepôsobí veľmi širo-
ko, hoci je určite širšia než iné blíz-
ke ulice. O to širším dojmom pôso-
bila (vtedy ešte Ružová ulica, Ro-
sengasse, Rózsa utca) do prvej sve-
tovej vojny, keď po jej oboch stra-
nách stáli skoro výlučne jednopo-
schodové budovy.
Všetky stavby po jej stranách boli
postavené až po polovici 18. storočia.
Domy sa stavali na pevnej pôde medzi
bývalými ramenami Dunaja, kde už
predtým bývali kultivované záhrady.
Pred polovicou 18. storočia sa tam
pevné objekty objavovali len zriedka.
Dunaj sa každý rok vylieval a vysoká
voda objekty a záhrady nielen zapla-
vovala, ale často celkom zničila alebo
odniesla. Okrem toho bolo zakázané
stavať pevné konštrukcie pred hradba-
mi mesta, aby v prípade obliehania
neposlúžili nepriateľovi, alebo aby
nezacláňali obrancom z hradieb mesta
pri strieľaní na nepriateľa.
Pred hradbami mesta bývali trvalo
umiestnené len také zariadenia, ktoré
potrebovali veľa vody, resp. vodu,
ktorá by odnášala nepríjemný odpad.
Bývali to najmä objekty súvisiace so
spracovaním koží a mestské jatky.
Povyše, pri neskoršom Rybnom
námestí, stál aj mestský pivovar,
medzi tým roztrúsené domčeky chu-
dobných rybárov. 
Zdá sa, že miesto terajšieho východ-
ného rozšíreného úseku Jesenského
ulice bývalo v stredoveku zaplnené
vodou. Dalo sa používať napríklad
ako kúpeľ pre kone. Neskôr, po zasy-
paní plytkého „jazera“, mohlo prie-
stranstvo slúžiť aj ako trhovisko,
alebo sklad dreva doplaveného plťa-
mi a podobne, tak ako v iných stredo-
vekých mestách. 
Po postavení Kláštora Notre Dame a
„internátnej školy“ pre šľachtičné sa
aj okolie kláštora začalo sľubne roz-
víjať. Vzniklo tu aj niekoľko šľach-
tických domov, najmä v bloku medzi
terajšími ulicami Jesenského a Gor-
kého. Najvýstavnejší z nich bol sku-
točný „palác“ grófa Batthyányho.
Mal štyri krídla okolo štvorcového
nádvoria a dve brány oproti sebe,
takže bol prístupný z oboch paralel-

ných ulíc a to aj kočom. Dedička
paláca sa vydala na konci 19. storočia
za grófa Pongráca. Jej deťom patril
palác až do 30. rokov, keď ho predali
poisťovni Moldavia-Generali.
Poisťovňa Moldavia-Generali kúpila
aj susedný objekt. Oba domy dala
zbúrať a na ich mieste vyprojektoval
architekt Alexander Skutecký, syn
maliara Dominika Skuteckého, nový
administratívny a obytný dvojdom.
Objekt postavila firma „Pittel und
Brausewetter“, ešte aj dnes činná
napríklad vo Viedni. 
Na prízemí 1935/6 dokončenej stavby
boli obchody, na poschodí kancelárie
poisťovne, zariadené vtedy najmo-
dernejším kancelárskym nábytkom.
Ďalšie poschodia boli rozdelené na
väčšinou dvojizbové byty. Na najvyš-
šom poschodí boli byty-garsónky
menšie, ale zato k nim patrili rozľah-
lé terasy. 
Objekt totiž nesmel podľa vtedajších
stavebných predpisov presahovať sta-
novenú výšku a odstupňovaním naj-
vyššieho podlažia sa dalo získať ešte
jedno obytné podlažie, ak nebola na
dome šikmá strecha. 
Steny budovy boli izolované vtedy
moderným spôsobom, nehrdzavejúce
kovové konštrukcie okien sa považo-

vali za nezničiteľné. Fasády budovy
obložili domácim travertínom, ale
vestibul, vnútorné chodby a schodište
dostali obloženie oveľa drahším a
ušľachtilejším svetlozeleným žilko-
vaným sliezskym mramorom. 
Ústredné kúrenie administratívnych
priestorov bolo nezávislé od ústred-
ného kúrenia v bytoch, celý dom mal
aj prívody teplej vody zo spoločného
zdroja, čo ešte vtedy bolo v Bratisla-
ve výnimkou. Odpadky sa sypali na
každom poschodí cez zvláštny otvor
na schodišti do zvislej šachty, ktorá
vyúsťovala do nádrže v suteréne pod
vnútorným dvorom. Väčšinu odpad-
kov potom domovník spaľoval v
kotloch ústredného kúrenia so špe-
ciálnymi pohyblivými roštami, ktoré
dodala Českomoravská Kolben-Da-
něk z Prahy. 
Skuteckého projekt s otvoreným
„dvorom“ do Gorkého (vtedy Ondre-
jovej) ulice sa natoľko osvedčil, že už
o niekoľko rokov ho zopakovali po-
stavením ďalšieho rovnakého bloku
na susediacich parcelách smerom k
Štúrovej ulici.
V roku 1945 objekt zasiahlo niekoľko
bômb. Bol čiastočne poškodený, ale
dal sa bez problémov obnoviť. Len
travertínové obloženie na časti obno-
venej po vojne ešte stále chýba. 

Štefan Holčík
FOTO - archív
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FUTBAL
Slovenský futbal nemal len Ľuboša
Micheľa, ale dobré meno jeho roz-
hodcov šírili aj ďalší arbitri. Jedným z
nich bol Bratislavčan Vladimír HRI-
ŇÁK, ktorý v najvyšších súťažiach
pôsobil od roku 1992. Prvý ročník
pískal ešte vo federálnej lige, jeseň
2009 zase bola tou záverečnou, v kto-
rej sa tento známy medzinárodný roz-
hodca objavil nielen na domácej, ale
aj na medzinárodnej scéne. Posled-
ným decembrovým dňom Vladimír
Hriňák ukončil svoju medzinárodnú
kariéru a hoci mohol ešte pol roka pís-
kať Corgoň ligu, zo zdravotných
dôvodov sa rozhodol píšťalku defini-
tívne zavesiť na klinec.

~     ~     ~
Kde sú vaše športové začiatky?
- Som rodený Petržalčan, vyrastal som v
starej Petržalke, ktorá bola v sedemde-
siatych rokoch minulého storočia jednou
veľkou ovocnou záhradou s rodinnými
domami a rajom na športovanie detí.
Pouličný futbal, preteky na bicykloch, v
zime hokej na zamrznutej Šutrovke
alebo Pečenskom jazere, boli samozrej-
mou vecou, rovnako ako kluby Iskra
Matador, Spoje, Pravda, ZŤS Petržalka,
ČH Bratislava, Ovsište...
Hrali ste za niekoho aj aktívne?
- Od prípravky som bol v ČH, no súčas-
ne som hral aj tenis za Matador. V tom
čase, v rokoch 1975-76, som dokonca
patril medzi najlepších mladších žiakov
v tenise na Slovensku. Kvalifikoval som
sa aj na majstrovstvá Československa,
čo bol v tom čase obrovský úspech.
Rovnako ma však bavil aj futbal a práve
v tom období som sa musel rozhodnúť
len pre jeden šport. Vyhral futbal. 
Ktorých futbalistov ste v tom čase
obdivovali?
- V tom čase sme sa stali majstrami
Európy, bol tu veľký Slovan, skoro rov-
nako veľký Inter s Petrášom, Jurkemi-
kom, Barmošom, Szikorom. Futbal sa
stal v tom čase veľkým fenoménom.
Obdivoval som bratov Čapkovičovcov,
ktorí vyrastali na susednej ulici v Petr-
žalke, Karola Jokla, pamätné góly v pria-
mom súboji o titul s Interom, elegantné-
ho a s prehľadom hrajúceho Ondruša,
kľučky Masného, jeho presné centre na
Švehlíka.
Ako dlho trvala vaša hráčska karié-
ra?
- V ČH som bol až do svojich devätnás-
tich rokoch. V dorasteneckej kategórií
som sa dostal do 2. ligy a s futbalom som
skončil po krátkom hosťovaní vo Vino-
hradoch. 
Kedy ste sa rozhodli pre rozhodcov-
skú kariéru?

- Po skončení hráčskej činnosti som
chcel pokračovať vo futbale. Náš rodin-
ný priateľ Karol Baranovič mi navrhol,
aby som sa dal na rozhodovanie, že má
spolupracovníka Vlada Smoláka, vtedy
výborného rozhodcu, ktorý pracoval v
Bratislavskom futbalovom zväze. Ďal-
šou motiváciou bol Jozef Chocholouš,
rovnako Petržalčan a sused, v tom čase
vychádzajúca hviezda vo federálnej lige
a dá sa povedať, že po mojom otcovi aj
môj najväčší fanúšik a zároveň radca. 
Pamätáte si prvé zápasy a atmosféru
vtedajších bratislavských ihrísk?
- Prvé stretnutie som odpískal na jar
1983 a bol to žiacky zápas Petržalka -
Vinohrady. Hralo sa na ihrisku učilišťa
za kúpaliskom Matador. Atmosféra v
malom futbale bola prekrásna a zane-
chala neopakovateľné pocity. Ako
mladý rozhodca som napríklad viedol
stretnutia Technickému sklu s legendami
ako Levický, Jurkemik, Gogh, Obložin-
ský, Kováč... Pomaly som navyše začal
zisťovať, že to, ako to na ihrisku robím,
sa začína ľuďom páčiť. A mal som aj
šťastie na dobrých ľudí okolo seba. Na
takých, ktorí neškodili, ale pomáhali a
súčasne aj povedali, čo bolo zlé. Naprí-
klad páni Farkaš, Lackovič, Gono, Leš-
ťák, všetko vynikajúci ľudia.
Spomínate si ešte na vstup do veľkého
futbalu?
- Raz večer, v júni roku 1992, po záve-
rečnom zasadnutí KR SFZ k nám
domov zavolal pán Farkaš. Spýtal sa ma,
ako sa mám a že by rád povedal niečo
môjmu otcovi. Je to veľmi inteligentný
pán a vedel, prečo to chcel povedať naj-
skôr otcovi... Bola to správa o mojom
postupe do federálnej ligy medzi 28 naj-
lepších rozhodcov v Československu. 
A pamätáte si ešte prvý ligový duel?
- Ako asistent rozhodcu som bol 23.
augusta 1992 na čiare v zápase Nitra -
Hradec Králové, ako hlavný rozhodca
13. septembra 1992 v stretnutí Trnava -
Dunajská Streda. Paradoxne, tam, kde

som začínal, tam som potom aj skončil.
Môj posledný zápas v lige bol Nitra -
Dubnica, o sedemnásť rokov neskôr, 29.
novembra 2009.
Rád si vybavujete vypredané derby
Inter - Slovan z mája 1993. Čo tam
bolo také najpamätnejšie?
- Krásne počasie, vypredané Pasienky,
fantastická atmosféra, vysoká úroveň,
boj o titul fantastický výkon Petra
Dubovského a jeho dva strelené góly,
podpora mojich starších kolegov Pepa
Chocholouša a Jána Fašunga na čiarach,
slová trénera Jozefa Adamca po stretnu-
tí, kde okrem iného vyslovil pamätné
slová: „Ďakujem rozhodcom za perfekt-
ný výkon, a ako vidíte, Adamec má pre
mužov v čiernom aj pekné slovo.“ 
Kde sa vám najlepšie pískalo?
- Odchádzajúce Tehelné pole bolo pre
mňa vždy štadiónom číslo jedna, ale naj-
lepšia, až výnimočná atmosféra bývala v
nedeľu predpoludním v derby Petržalka
- Slovan. Je škoda, že nedeľňajší čas
10.30 je preč, určite chýba každému bra-
tislavskému fanúšikovi. 
Na ktorých bratislavských hráčov,
trénerov či funkcionárov budete naj-
radšej spomínať?
- Starších som už spomínal. Z mojej
generácie to boli Tittel, Weiss, Molnár,
Timko, Luhový, Dubovský, s ktorými
sme, aj keď k niečomu na ihrisku došlo,
vedeli nájsť spoločnú reč . Z trénerov si
veľmi vážim Jozefa Vengloša a Dušana
Galisa, a nesmiem zabudnúť ani na Jána
Popluhára. Z funkcionárov je to jedno-
značne Rudo Janček.
Čo by ste zaželali v novom roku Slo-
vanu a Petržalke, prípadne celému
bratislavskému futbalu?
- Vzhľadom na to, že som dlhoročným
funkcionárom v štruktúrach Bratislav-
ského futbalového zväzu, želám nášmu
malému futbalu, aby sa konečne zastavi-
lo búranie futbalových ihrísk, a naopak,
aby sa našli priestory a peniaze na vybu-
dovanie nových. Aby sa postavilo nové
Tehelné pole a v Petržalke malý útulný
štadión, nech máme pred nedeľňajším
obedom kam chodiť. 
Budete aj naďalej pôsobiť vo futbale,
alebo sa chcete venovať inej oblasti?
- Vo futbale pracujem ako podpredseda
Oblastného futbalového zväzu Bratisla-
va-mesto, ako predseda Komisie roz-
hodcov a chcem v tom aj pokračovať.
Bol by som rád, keby sme vychovali
dobrých rozhodcov, ktorí by bratislav-
ský futbal reprezentovali na medziná-
rodnej scéne. Tak, ak ako ja som bol
pokračovateľom Karola Galbu, Dušana
Krchňáka alebo Jozefa Marka.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - archív V. H.

Doma prehra 

s Popradom,

v Liptove výhra
HOKEJ
Najvyššia hokejová súťaž má repre-
zentačnú prestávka. Tesne pred ňou
odohral Slovan svoj posledný domá-
ci duel s Popradom a neskončil sa
najlepšie. O tri dni neskôr cestovali
Bratislavčania do Liptova a náladu
si zlepšil víťazstvo 4:1.
Bratislavčania podľahli Popradu o gól
a tréner Antonín Stavjaňa sklamane
skonštatoval: „Rozhodli hlúpe vylúče-
nia v záverečnej tretine. Poprad odo-
hral presilovky výborne, jednoznačne
nás v nich prevýšil.“ Slovan nastúpil
od začiatku so štyrmi formáciami, pri-
čom cieľ bol jasný: „Súpera sme chce-
li unaviť, čo sa nám podarilo, ale prišli
spomenuté oslabenia a tie nakoniec
rozhodli,“ dodal Antonín Stavjaňa.
Keď Bratislavčania v Liptove prehrá-
vali 0:1, nevyzeralo to s nimi najlepšie.
Našťastie už v prvej tretine dokázali
vývoj otočiť a v záverečnej dvoma
gólmi nepripustili žiadnu drámu.
„Napriek tomu to bol ťažký zápas, ale
taký sme aj čakali,“ priznal asistent
Róbert Pukalovič a dodal: „Nevedeli
sme, ako hráči k stretnutiu pristúpia,
ale, našťastie, ho zobrali vážne.“
V Extralige je teraz prestávka, slova-
nisti vykorčuľujú na domáci ľad až 29.
decembra 2009, keď privítajú Zvolen
(18.00 h). Začiatkom januára hostia
Martin (8. januára 2010 o 18.00 h) a v
strede mesiaca Žilinu (15. januára o
18.00 h). Vonku ich čakajú dva veľké
šlágre - 5. januára hrajú v Skalici a 10.
januára v Košiciach. (mm)

Slovan čaká

príprava doma,

ale aj v Turecku
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
nastúpili na zimné dovolenky v dob-
rej nálade. Tri posledné výhry vráti-
li mužstvo do víťaznej atmosféry,
takže hráči sa môžu už dnes tešiť na
prvý tréning v roku 2010.
Stretnú sa na ňom v utorok 5. januára a
až do 10. januára bude príprava v Bra-
tislave. V sobotu 9. januára sa Slovan
zúčastní na turnaji Fortuna Víkend
šampiónov v pražskej O2 Aréne, kde
sa dostal do skupiny so Slaviou Praha a
Slovanom Liberec. V pondelok 11.
januára odíde mužstvo na sústredenie
do Čilistova, kde zostane do 18. januá-
ra. Nasledujúce dva týždne bude opäť
v Bratislave, pričom ho tu čakajú už aj
prípravné stretnutia (23. januára s Pápa
TFC, 26. januára s Fehervárom, 30.
januára s Olomoucom).
V stredu 3. februára odcestujú zverenci
Michala Hippa na jedenásťdňové
sústredenie do Turecka, kde by mali
zohrať ďalšie štyri zápasy. Na Sloven-
sko sa vrátia 15. februára a až do za-
čiatku jarnej časti ligy budú už len v
domácich podmienkach. Generálkou
bude duel so Slováckom (20. februára).
Samotná Corgoň liga začne svoju jarnú
časť 27. februára. (db)
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Doprastav je 

v ďalšom kole

Challenge Cup
VOLEJBAL
Volejbalistky slovenského majstra
Doprastav Bratislava sa postarali o
príjemné prekvapenie. V odvetnom
zápase 2. kola Challenge Cup zdola-
li srbský Tent Obrenovac 3:0 a keď-
že vyhrali v tzv. zlatom sete, ktorý sa
hrá ako tajbrejk do 15 bodov, postú-
pili do ďalšej fázy súťaže. 
„Nikto nám pred zápasom neveril, že
by sme mohli postúpiť,“ začal hodno-
tenie kormidelník slovenského majstra
Marek Rojko. „Priznávam, ani my
hráčky sme neverili, že by sme mohli
postúpiť. Pred zápasom sme si hovori-
li, že po zbabranom vystúpení v Obre-
novaci nemáme čo stratiť,“ potvrdila
nahrávačka Martina Viestová. 
„Je to diera do sveta. Úspech si treba
vychutnať a osláviť, lebo pre sloven-
ský ženský volejbal je to veľmi zaují-
mavé a hodnotné. Po prehre 0:3 v
prvom zápase dokázať postúpiť je
niečo výnimočné,“ neskrýval radosť
lodivod slovenského šampióna.
Súperkami Doprastavu v šestnásťfiná-
le bude francúzsky tím Istres Ouest
Provence. Prvý duel by mal byť 6.
alebo 7. januára 2010 na palubovke
Francúzok, bratislavská odveta bude o
týždeň neskôr. (sita)

Hochšíci sú 

najlepšími

športovcami
ANKETA
Bratia Peter a Pavol Hochschorne-
rovci vyhrali anketu o Najlepšieho
športovca Slovenska 2009. 
Jej výsledky vyhlásili v stredu 16.
decembra 2009 v divadle Aréna. Pre
Hochschornerovcov je to prvé víťaz-
stvo v tejto ankete! (mm)

Vladimír Hriňák by zase chcel chodiť 

na futbal aj v nedeľu predpoludním

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

R E S T A U R A N T

Otvorené počas vianočných sviatkov 
aj na Nový rok

Re‰taurácia Traja Mu‰ketieri
Sládkoviãova 7, Bratislava

Rezervácie:  
Re‰taurácia Traja Mu‰ketieri

tel. kontakt: +421 (2) 5443 0019
www.trajamusketieri.sk 

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 
Obchodno-spoločenský komplex 
Aquario, Karlova Ves, Bratislava, 
ktorej navrhovateľom je Aquario Shopping 

Center III, s.r.o., Kuzmányho 8, 821 06 Bratislava.
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu hod-
notenia navrhovanej činnosti do 21. 12. 2009 na
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnote-
nia a posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.



Hodina môže

niekedy trvať 

aj 52 minút
LIST ČITATEĽA
Možno ste si ho všimli. Dočasné par-
kovisko, ktoré vzniklo asanáciou
budovy v tesnom susedstve s Hote-
lom Tatra na Námestí 1. mája. Od
ostatných platených parkovísk v
centre mesta sa líši tým, že za hodinu
zaplatíte len jedno euro. 
Pri priemernej cene dva a pol eura v
podzemných garážach je to príjemná
suma. V nej sa však odráža fakt, že par-
kujete na štrku, či zemine, ktorá sa v
prípade dažďa zmení na blato. Nevadí,
pri tej cene ste radi, že v centre nájdete
voľný flek. Zastavil som sa tam aj ja, s
tým, že si na Obchodnej ulici niečo
rýchlo vybavím a pokračujem ďalej. 
Tento dialóg sa odohral pri platení.
„Bude to dve eurá,“ povedal mi pán v
značkovej mikine, s vyholenou hlavou
a s masívnymi zlatými reťazami všade,
kam sa pozriete. „Pardon, hádam jedno
euro, prišiel som o 17.33 a teraz je
18.25. To nie je ani jedna hodina.“ 
„Nie, platíte dve eurá. Do osemnástej
je do jedna hodina a po osemnástej je
to už začatá druhá hodina,“ vypočul
som si teóriu, ktorú každý zdravý
rozum musí považovať za absurdnú.
Nepoznám v Bratislave parkovisko,
ktoré by fungovalo takýmto, prepytu-
jem, štýlom. Najmä ak vezmeme do
úvahy fakt, že na príjazdovej tabuli je
napísané 1€/hod. Začali sme sa so
strážcom parkoviska slovne naťaho-
vať, v rámci debaty som si musel vypo-
čuť aj to, aký som strašne múdry a
dôležitý, on ma pozná, že som z STV a
predtým ma videl v Markíze. On sa so
mnou predsa nebude baviť, mám odísť
bez platenia a nech to beriem ako veľ-
korysý vianočný darček.
Tak som sa s ním rozlúčil so slovami:
„Nech sa páči, tu máte jedno euro,
nechcem od vás ani bloček, budete
spokojný aj vy, aj ja.“ Po odchode som
ešte dlho rozmýšľal, či je naozaj
možné, že v roku 2009 ešte majú šancu
existovať takéto obchodnícke praktiky.

Martin Kontúr, Bratislava

Urbanistické

štúdie riešia

dve územia
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť Devínska Nová Ves sa
v tomto období zaoberá dvomi urba-
nistickými štúdiami. Občania sa
mohli vyjadriť k štúdii zaoberajú-
cou sa územím známym pod názvom
Pri Glavici, druhá mapuje východnú
časť obce.
Pripomienky a námietky k územnoplá-
novacím podkladom k urbanistickej
štúdii Pri Glavici mohli občania doru-
čiť do 16. decembra 2009. Rovnako
tak mohli urobiť aj k štúdii zóny
východ. Návrh Urbanistickej štúdie pri
Glavici predpokladá možnosť bytové-
ho a občianskeho súboru stavieb,
napríklad v podobe centra služieb,
obchodného domu, vrátane supermar-
ketu a bytových domov. 
Návrh funkčného využitia časti zóny
východ v Devínskej Novej Vsi  je v
rámci urbanistickej štúdie vyhotovený
v dvoch variantoch, rovnako ako aj
návrh dopravného riešenia na tomto
území. (rob)
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Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

Navrhovateľ  ZLL-SPORT, s.r.o., 
Vrančovičova 38, Bratislava 

predložil zámer 
ZIMNÝ ŠTADIÓN 

Bratislava - Lamač
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
14. 12 do 3. 1. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
3. 1. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
933/3-10,15-18, v lokalite na Borinskej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Lamač, územný obvod Bratislava IV.
Pozemok areálu zo severnej a južnej strany hraničí s
pozemkami IBV. Západná strana z časti hraničí s areá-
lom detskej škôlky, východná časť priamo nadväzuje
na Borinskú ulicu. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevá-
dzka zimného štadióna s tréningovou ľadovou plo-
chou bez tribún na pozemku školského areálu pri
súkromnej Obchodnej akadémii Liberta. Jedná sa o
rozšírenie súčasnej akadémie o športovú školu so
zameraním na športy na ľadovej ploche – ľadový
hokej, krasokorčuľovanie, curling. Dispozične tvorí
centrálny priestor zimného štadióna ľadová plocha 26
x 56 m s ochozami v šírke 2 m. K severnej časti haly je
pričlenený priestor pre ľadovú plochu curlingu. Ľadová
plocha curlingu bude riešená aj pre výcvik začiatoční-
kov korčuľovania (deti i dospelí), resp. malý hokej. K
južnej a východnej časti haly je pričlenené zázemie,
ktoré bude obsahovať priestory: hlavný vstup s halou
,tri šatne pre školu, tri šatne pre návštevu. Južná časť
zázemia je riešená s 2. nadzemnými podlažiami (NP).
1. NP obsahuje šatne pre návštevu, ostatné priestory 1.
NP sú riešené pre technické zázemie zimného štadió-
na. V priestore 2. NP je riešená strojovňa a plocha pre
situovanie kondenzačnej jednotky pre technológiu
výroby ľadu. Areál bude priamo pripojený vjazdom a
výjazdom vozidiel na Borinskú ulicu. Parkovisko sa
bude nachádzať v areáli školy (34 stojísk pre osobné
automobily a 1 stojisko pre autobus).
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 03/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 09/2010

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

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
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Christmas

Bestseller 

v SODA Gallery
VÝSTAVA
Po malý, nápaditý a originálny dar-
ček sa môžete zastaviť v nedávno ot-
vorenej SODA Gallery na Konvent-
nej 3, kde otvorili výstavu s názvom
Christmas Bestseller.
Temer štyri desiatky mladých autorov
na nej ponúka svoje umelecké výrobky
z dreva, textilu, papiera, skla či iných
surovín. Autormi sú študenti Vysokej
školy výtvarných umení, ale aj mladí
renomovaní umelci. Čaká vás pestrá
ponuka umeleckých sérií a limitova-
ných kolekcií umenia v prijateľnej cene.
Výrobky sa vyznačujú mladistvou hra-
vosťou a nápaditosťou. Nájdete tam
dekoračné aj úžitkové predmety, ozdo-
by, šperky a ďalšie drobnosti, pričom
všetky dýchajú posolstvom Vianoc. 
Výstava potrvá do 29. januára 2010,
otvorené je od pondelka do piatku od
10.00 do 18.00 h. Cez víkend na vyžia-
danie. (dš)

Mýtny domček

ponúka výstavu

k Vianociam
VÝSTAVA
Na začiatku Starého mosta v Mýt-
nom domčeku sídli Minigaléria, v
ktorej je zaujímavá výstavka vianoč-
ných ozdôb a drobností. 
Na výstave Z temna očí do svetla duše
prezentujú svoje výrobky klienti Domo-
va sociálnych služieb v Báhoni (slabo-
vidiaci, nevidiaci, mentálne postihnutí). 
Na ich prácach sa skvie dokonalosť, s
akou by si ťažko poradil aj celkom zdra-
vý človek, sú posiate nehou, precíznos-
ťou a jemným spracovaním. 
Minigalériu prevádzkuje nezisková
organizácia, ktorej predsedom je brati-
slavský výtvarník Peter Zelenák. V
domčeku sa striedajú výstavy a prezen-
tácie prác a výrobkov domovov sociál-
nych služieb a chránených dielní. 
Výstava je otvorená denne do 10. januá-
ra 2010, okrem pondelka, od 15.00 do
19.00 h. (dš)

Anderleho

ľudové bábky 

ožívajú v SNM
VÝSTAVA
V Slovenskom národnom múzeu na
Vajanského nábreží 2 otvorili výsta-
vu s tematikou ľudového bábkarstva
S drôtom v hlave/Ľudové bábky zo
zbierky Antona Anderleho. 
Bábkarstvu sa u nás venovalo mnoho
slávnych rodín. Medzi najvýznamnej-
šie patria Anderlovci. Anton, predstavi-
teľ tretej generácie slávnych bábkarov
z Radvane, sa narodil 20. novembra
1944 v Dolnej Lehote. 
Za socializmu sa nemohol naplno
venovať umeleckej činnosti, jeho život
napĺňalo najmä zberateľstvo. Skúmal a
dokumentoval ľudové bábky, výtvarné
artefakty, ktoré súviseli s ľudovou báb-
kovou scénografiou. 
Základom jeho zbierky sa stali bábky z
rodiny. Ďalšie Anton získal najmä od
známych bábkarských rodín. Súčasťou
Anderleho súkromnej zbierky sú aj
divadelné dekorácie a rekvizity; archív
s dobovými fotografiami, úradnými
dokumentmi, osobnou korešpondenci-
ou, historickými i súčasnými plagátmi,
audio a video nosičmi a rozsiahla kniž-
nica s tematikou ľudového bábkarstva
vo svete. 
Za viac ako 35 rokov zhromaždil okolo
tisíc bábok, množstvo divadelných
dekorácií, plagátov, dokumentov, ruko-
pisov, fotografií, kníh, zvukových a
audiovizuálnych záznamov. 
Rodinnú tradíciu Anton naplno oživil
až po roku 1989. Svoju zbierku vysta-
voval na mnohých miestach vo svete a
jeho divadlo patrilo na prelome storočí
k najznámejším ľudovým bábkovým
divadlám v Európe. Zomrel 16. mája
2008. 
Výstava v Slovenskom národnom mú-
zeu na Vajanského nábreží s vyše 300
vystavenými bábkami je doteraz naj-
väčšou výstavou spomínanej zbierky a
potrvá do 28. marca 2010. (dš)

DIVADLO
Alois a Vilém Mrštíkovci pochádzali z
rodiny štyroch súrodencov, bratov, z
ktorých sa stali vzdelanci, kultivovaní
a noblesní ľudia. Alois a Vilém sa pre-
slávili najmä hrou Mariša, ktorá bola
aj prvou činohernou premiérou pri
otvorení Slovenského národného
divadla v marci roku 1920.
Jej najnovšie uvedenie v Historickej
budove SND, v réžii Jana Antonína
Pitínskeho pri príležitosti 90. jubilejnej
sezóny SND, by bolo samo osebe len
formálnym aktom, kyticou červených
klincov pri významnom výročí. 
V najnovšej inscenácii SND je však
popri týchto oficiálnych kvetinách uvitá
kytica, ktorá obsahuje celé spektrum
odrôd. Sú tu lúčne kvety moravského

folklóru, červené ruže lásky a vášne, ale
aj ich čierna podoba, smrť, zrada a nená-
visť. Pyšne sa vypína oranžová strelícia,
symbol ženskej krásy, pevného chrbta a
jasnozrivých očí, tá pevná a rozhodná
Mariša, ktorá vie, že rodičia jej chystajú
peklo, keď ju chcú vydať, či lepšie pre-
dať, za bohatého mlynára. 
Pitínsky rozhodil farebnú kyticu po
scéne a pripravil zdrvujúcu drámu, v
ktorej láska nemá miesto a aj keď spo-
čiatku svitá nádej na lepšie časy, krva-
vý prúžok mlynárovej krvi už od
začiatku steká popod dvere do spálne a
naznačuje, kam povedie dráma dvoch
rodín. 
Svadby z rozumu boli za čias bratov
Mrštíkovcov (žili a tvorili koncom 19. a
začiatkom 20. storočia) pravidelným

aktom na moravskom vidieku a ani slo-
venská dedina či mesto sa im nevyhli. V
tom čase bola hra apelom na morálku,
cit a nezlomnosť viery dvoch ľudí, ktorí
sa milujú, zároveň však poukazovala na
chamtivosť a modlárstvo. 
V hlavnej postave exceluje Táňa Pauho-
fová, ďalej hrajú Ján Kroner, Emília
Vášáryová, Ivana Kuxová, Marián Geiš-
berg, Ľuboš Kostelný/Juraj Loj a. h.,
Soňa Valentová-Hasprová, Ingrid Tim-
ková, Richard Stanke/Vladimír Obšil a
ďalší. 
Preklad a úprava textu Vladimír Strnis-
ko, dramaturgia Martin Porubjak, scéna
Tomáš Rusín, kostýmy Zuzana Štefun-
ková, hudba Vladimír Franz, pohybová
spolupráca Gusto Kyselica, Manuel
Brouk. Dáša Šebanová

DIVADLO
Nie sú rozhovory ako rozhovory. Iné
je trkotanie na trhu, celkom iné
laškovanie v parku, odlišné sú veľko-
hubé reči chlapov v krčme či „drísta-
nie na rínku“. O tom, keď rozhovor
dostane umeleckú podobu, hovorí
premiéra v Štúdiu L+S autora Mila-
na Lasicu Na fašírky mi nesiahaj. 
V tejto hre vedú rozhovory dvaja muži
- Milan Lasica a Milan Kňažko. Nie sú
to „bársjaké táraniny“, komu čo zíde na
um, ale veľkoplošné témy, ktoré
obsiahnu celé spektrum nášho žitia a
zachádzajú až do hĺbavého filozofova-
nia. 
Od morálnych šokov trojročného dieťa-
ťa až po zraniteľnosť dospelého muža,
ktorého okradli. A keby aspoň v letisko-
vej hale - nenápadne, elegantne a zruč-
ne. No bol okradnutý s rukami za
chrbtom, násilím a ešte k tomu na toa-
lete. Táto skutočnosť dáva dvom inven-
čným tvorcom rozhovoru priestor na
množstvo dialógov, ktoré nie sú sche-
matické. A to všetko za pomoci ruského
dramatika Jevgenija Griškovca, ktorý
autora hry Milana Lasicu inšpiroval. 

Griškovec mal podľa všetkého šťastné
detstvo, narodil sa študentom druhého
ročníka vysokej školy v Kemerove v
roku 1967. Na svet pozerá celkom
reálne, ale s nesmiernou veselosťou a
optimizmom. Nevysmieva sa, len tak
trochu laškuje, radšej sa zabáva ako
plače. Veď už v roku 1968, v čase, keď
mal Griškovec jeden rok, vznikol na

Slovensku text, ktorý akoby predurčil
umeleckú dráhu tohto spisovateľa: „A
vtedy som si uvedomil, aké je to ume-
nie mocné. Že nepoučuje, neusmernu-
je, len tak jemne človeka pinkne.“
(Soireé, 1968). 
A také je aj umenie Milana Lasicu a
Milana Kňažka v Štúdiu L+S v réžii
Petra Mikulíka. Dáša Šebanová

Súčasná Mariša podľa J. A. Pitínskeho

opäť bojuje na doskách SND za lásku

Rozhovory dvoch mužov v Štúdiu L+S 

v podaní Milana Lasicu a Milana Kňažka

Milan Kňažko (vľavo) a Milan Lasica. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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SOBOTA 19. decembra
� 14.30 - O vtáčikovi, myške a klobás-
ke, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká 36
� 14.30 - ZŠ Mudroňova, Tanečný ate-
liér, Folklórny súbor Studienka, Vianočné
trhy, Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - M. Marienková a deti, produ-
centka Mini talent show a hviezdy televíz-
nej prehliadky, Vianočné trhy, Hviezdosla-
vovo námestie
� 16.00 - Sólisti divadla Nová scéna,
ukážky z muzikálového repertoáru di-
vadla, Vianočné trhy, Hviezdoslavovo
námestie
� 17.00 - Tanečný večierok, predvianoč-
né stretnutie s programom TC Eleganza,
Veľká sála Istra centra, Hradištná 43,
Devínska Nová Ves
� 18.00 - Bezanka, slávnostný program
folklórneho súboru, Dom kultúry Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 18.45 -Jacques Offenbach, Hoffman-
nove poviedky, priamy prenos z Metro-
politnej opery New York, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10 
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej
filharmónie, historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Večer pantomímy - vianočný
večierok, Štúdio pantomímy pri Divadle
a.ha, hrajú: Juraj Benčík a kol., divadlo
a.ha, Školská 14
� 20.00 - Clinic music, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9

� 20.00 - Nehas, čo ťa odpáli, koncert,
záverečná párty, I Love 69 Popgejů (CZ),
To žluté, co máte na kalhotkách (CZ),
Márius Konvoj (CZ), A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

NEDEĽA 20. decembra
� 10.00 a 14.30 - O vtáčikovi, myške a
klobáske, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - R. Bachratý: Vyšla hviezda
nad Betlehemom, hra so spevom, herca-
mi živými a bábkami drevenými, divadlo
Ludus, pre deti od 4 rokov, Heineken
Tower Stage, Pribinova ulica
� 10.30 - Nedeľné matiné, Guitar ses-

sion, Jozef Zsapka, gitara, so svojimi žiak-
mi, poslucháčmi a absolventmi VŠMU,
Martin Krajčo, Zuzana Bednárová, Hanka
Výtisková, Dušan Vrúbel, Michal Slezák,
program: Isaac Albéniz, Carlo Domenico-
ni, Roland Dyens, Joaquín Rodrigo a i.,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 15.00 - Andrea Zimányiová a skupi-
na Margot, interpretka najmä francúz-
skych šansónov predstaví svoju sprievod-
nú skupinu, Hviezdoslavovo námestie
� 16.00 - Momentum musicum, Rúfu-
sove hudobné Vianoce - vianočný koncert
s poéziou Milana Rúfusa, účinkujú: Dám-
sky komorný orchester, Peter Šaray - hu-
sle, Mládežnícky spevácky zbor ECHO,
Anna Škarohlídová - recitácia, program:
Bach, Teleman, Vivaldi a i., vianočné
koledy, vianočná poézia, CC centrum, Ji-
ráskova 3
� 17.00 - Vianočná show, účinkuje:
Tanečné štúdio ONE, Dom kultúry Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Literárny večer slovenských
spisovateľov, literárna talk show, moderá-
tor: Dušan Dušek, o písaní, čítaní a iných
témach so známym spisovateľom Duša-
nom Mitanom, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 18.30 - Marcel Králik: Nórsko - po
stopách Amundsena, Cestovateľské
lesné kino, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Sviatočný koncert, účinkuje:
Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala, Spevácky zbor Adoremus, Spe-
vácky zbor Ad Una Corda, program:
Česká mše vánoční Jana Jakuba Rybu,
Concerto grosso g mol Fatto per la notte di
Natale op. 6 č. 8 Arcangela Corelliho a
Vianočné koledy, Kostol Cirkvi Bratskej,
Cukrová ulica 4
� 20.00 - Jam session with the Trio,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9 

PONDELOK 21. decembra
� 17.00 - Večer moderného tanca, der-
niéra tanečného program ZUŠ Železnič-
ná, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, 1.
predpremiéra klasickej tragédie, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Milo Suchomel In Christmas
Concert, Jazz Meets Groove II, Feat.
Ľuboš Šrámek, Martin Valihora, Juraj
Griglák and Special Guests, Hlava XXII,
Bazová 9
� 20.00 - Jana Šturdíková: Hneváš
sa???, premiéra, o troch ľuďoch, veľkom
hneve a všeličom inom, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 22. decembra
� 18.00 - Na ľudovú nôtu, večer ľudové-
ho tanca, tanečný program ZUŠ Železnič-
ná, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, 2.
predpremiéra klasickej tragédie, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Nativitate Jesu Christi - via-
nočné pastorely zo Slovenska, vianočný
koncert súboru pre starú hudbu Solamen-
te Naturali, Koncertná sieň Dvorana,
HTF-VŠMU, Zochova ulica 1

� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, Barba-
ra Somogyiová - spev, Denisa Krume -
spev Orietta Cassini - klavír, Hudobný sa-
lón, Zichyho palác, Ventúrska 9

STREDA 23. decembra
� 14.00 - Dychová hudba Spojár, Hviez-
doslavovo námestie
� 15.00 - Ľudová hudba Miroslava Du-
díka, vianočné melódie, Hviezdoslavovo
námestie

ŠTVRTOK 24. decembra
� Štedrý deň

PIATOK 25. decembra
� 1. sviatok vianočný

SOBOTA 26. decembra
� 2. sviatok vianočný

NEDEĽA 27. decembra
� 15.00 - Sviatočný koncert v Dóme sv.
Martina, účinkuje Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala, Spevácky
zbor Adoremus, Spevácky zbor Ad Una
Corda, Dóm sv. Martina

PONDELOK 28. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 21.00 - Soul Food, kluby a disco, Nu
Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 29. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 21.00 - Trimp, populárna hudba, Ali-
gátor Rock Pub, Laurinská 7

STREDA 30. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám,
prázdninové zábavné dopoludnie, M
klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Bum, bum, je tu Silvester!,
výroba silvestrovských a novoročných
dekorácií, výtvarno-tvorivá dielňa pre
deti od 3 rokov, CC centrum, Jirásko-
va 3
� 19.00 - Ernest Bryll a Katarzyna
Gärtnerová: Na skle maľované, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 21.00 - Electric Flash, populárna hud-
ba, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

ŠTVRTOK 31. decembra
� 10.00 - Silvestrovská vychádzka na
Devínsku Kobylu, TIK, Istrijská 49,
Devínska Nová Ves
� 16.00 - Silvester 2009 Bratislava -
Welcome to Partyslava, celomestská
silvestrovská oslava, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Hlavné námestie, Michalská
ulica
� 17.00 - Ernest Bryll a Katarzyna
Gärtnerová: Na skle maľované, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19. 30 - Silvester 2009, zábavno-taneč-
ný večer, do tanca hrá a večer moderuje
skupina Color, DK Dúbravka, Saratovská
2/A
� 20.00 - Silvestrovská party s Mango
Salseros, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Silvester, Aligátor Rock Pub,
Laurinská 7
� 21.0 - Silvester, kluby a disco, Nu Spi-
rit Bar, Medená 16

VÝSTAVY
� Polstoročie divadla Laboratórium,
výstava približuje dejiny, činnosť a hlav-
ných členov divadla Laboratórium, Malá
scéna, Dostojevského rad 7, potrvá do 31.
decembra
� Waldemar Rudyk: Blízke priestran-
stvá, výstava súčasného poľského umel-
ca, Poľský inštitút, Nám. SNP 27, potrvá
do 8. januára 2010
� Ašot Haas - Art From Code, Galéria
Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
31. januára 2010
� Bojná, Významné kniežacie centrum
starých Slovanov, SNM - Výstavný pavi-
lón Podhradie, Žižkova 16, potrvá do 30.
septembra 2010
� Pro Gaudio, Pre radosť, vianočná
výstava, Art Gallery Devín, Brigádnická
27, potrvá do 23. decembra

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

vyjdú opäť o 4 týždne
14. januára 2010


