
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
zimujú na druhom mieste Corgoň
ligy, bod za vedúcou Žilinou. O zme-
nách, ktoré sa v zime udiali v tíme
majstra, o tom, aké sú slovanistické
ciele pred jarnou časťou, ale aj o
vynovenom areáli na Pasienkoch,
kde budú belasí hrávať, sme sa
porozprávali s členom predstaven-
stva klubu Vojtechom MIKLÓSOM.
- Prípravu sme začali s rovnakými cieľ-
mi, s akými sme vstupovali do celého
ročníka. Potvrdiť výsledky z poslednej
ligovej sezóny a najmä byť lepšie pri-
pravení ma medzinárodné pohárové
stretnutia.
Trénujete už na Pasienkoch, je ešte v
hre návrat na Tehelné pole?
- Už nie. Tehelné pole je minulosťou, aj
keď nevylučujeme takú možnosť v prí-
pade, že by sa stala nejaká mimoriadna
udalosť. Pokiaľ Tehelné pole stojí, tak

stojí, pôsobenie na ňom však už nie je
pre nás otázkou. 
Mužstvo vedie nový tréner, Dušan
Tittel, na aké dlhé obdobie ste uza-
vreli zmluvu? 
- Nezvykneme robiť dočasné riešenia.
Dušan Tittel je hlavným trénerom,
podrobnosti však teraz nemusíme rie-
šiť. Má jasné úlohy, jasné kompeten-
cie, jasné predstavy.
Kto preberie jeho funkcionárske
úlohy?
- Aj doteraz bol zodpovedný za športo-
vú časť, všetko zostáva po starom.
Funkcionársky sa teda nejdete posil-
ňovať?
- Nie.
Čo šumy o príchode petržalského
manažéra Petra Kašpara?

- V tomto prípade to nie je aktuálne.
Do mužstva na začiatku pribudli
piati hráči. Beriete ich ako posily?
- Každého nového hráča berieme ako
posilu a kompetentní ľudia, ktorí majú
na starosť výber futbalistov, sú pre-
svedčení, že budú takými hráčmi.
Funkcionársky tím sa už musí postarať,
aby sem týchto hráčov doviedol.
Plánujete ešte nejaké posily?
- Nikdy to nevylučujeme. Keď bude
príležitosť, určite prídu noví futbalisti.
Okrem kádra sa prestavuje aj šta-
dión na Pasienkoch.
- Vynovili sme tribúny, najmä budovu s
kabínami pre hráčov a rozhodcov.
Dnes už spĺňa medzinárodné kritéria.
Cieľom je titul, bolo by veľkým skla-
maním, keby ho Slovan neobhájil?
- Hlavné je presadiť sa na medzinárod-
nej scéne! To bude možno viac ako
titul! Zhováral sa Dušan Blaško

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 204 200 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Plesov bude

túto sezónu

v Bratislave

pomenej
BRATISLAVA
Finančná kríza, zdá sa, neobišla
tento rok ani organizátorov plesov a
bálov. Doteraz sme v Bratislave zare-
gistrovali 32 plesov, niektoré tento
rok s určitosťou nebudú, ďalšie sú
stále s otáznikom. A to aj napriek
tomu, že v sobotu sa tohtoročná ple-
sová sezóna začala.
Hneď po Troch kráľoch boli už tradič-
ne dva otváracie plesy sezóny - Ples v
opere a Matičný ples v Devínskej
Novej Vsi. Oba boli v sobotu 9. januá-
ra 2010, ten matičný sa dokonca začal
o hodinu skôr.
Najväčšou udalosťou plesovej sezóny
je už desať rokov najväčší firemný
večierok na Slovensku - Ples v opere.
Ani jemu sa však kríza nevyhla - tento
rok prijalo pozvanie menej hostí ako
po iné roky.
Zoznam bratislavských plesov a bálov
zostavujeme spoločne s ich organizá-
tormi na www.bratislavskenoviny.sk
už štvrtý rok. Vlani bolo v meste 55
plesov, pred dvomi rokmi 59. (red)

Tretí tender 

na autobusy 

možno nebude
BRATISLAVA
Vzhľadom na krátenie peňazí v
schválenom rozpočte mesta na tento
rok pre Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s., predstavenstvo spoločnosti
zváži, či vypíše aj tretiu verejnú
súťaž na nákup veľkokapacitných
kĺbových autobusov.
Podľa predsedu predstavenstva
dopravného podniku Branislava
Záhradníka, šetrenie v kapitálových
výdavkoch spôsobilo pre dopravcu na
rok 2010 o tretinu menej peňazí. Pripo-
menul, že doteraz obstarali 120 nových
autobusov, ktoré už jazdia po Bratisla-
ve, čo je, podľa neho, asi najmasívnej-
šia obnova za posledné tri volebné
obdobia. Uviedol ďalej, že dopravca
pravdepodobne prehodnotí vyhlásenie
tretej verejnej súťaže na nákup autobu-
sov na plynový pohon z dôvodu horšej
finančnej situácie. „Navyše si myslím,
že nie je slušné robiť veľké tendre pár
mesiacov pred voľbami,“ uviedol.
Údajne to však neznamená, že spoloč-
nosť tento rok autobusy nenakúpi. 
V súvislosti s krátením financií aj v
prevádzkovej časti rozpočtu spoloč-
nosti o jedno percento konštatoval, že
na ceny cestovného to nebude mať
vplyv  a súčasný štandard pre cestujú-
cich mestskou hromadnou dopravou
by mal byť zachovaný. (rob)
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BRATISLAVA
Kamióny, ktoré v rámci protestu
autodopravcov proti mýtnemu systé-
mu parkovali od štvrtka 7. januára
do utorka 12. januára 2010 na frek-
ventovanej Rožňavskej ulici, spôso-
bili veľké problémy mestskej hro-
madne doprave.
Kamionisti zablokovali obidva jazdné
pruhy a znemožnili tak sprevádzkova-
nie tohto územia i okolitých ulíc
mestskou hromadnou dopravou. Do-
pravný podnik preto namiesto trolej-
busových liniek zaviedol autobusové.
Po zásahu primátora Andreja Ďurkov-
ského (KDH), protestujúci autodo-
pravcovia uvoľnili v nedeľu večer

jeden jazdný pruh tak, aby hromadná
doprava mohla, aj vzhľadom na kon-
čiace sa prázdniny, fungovať.
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka (Občiansky klub),
dopravný podnik a mesto bude musieť
vyčísliť škodu, ktorá mu blokádou a
nevypravením liniek vznikla. „Nevie-
me ani odhadnúť, čo spôsobili ťažkoto-
nážne kamióny na komunikáciách,“
uviedol. Doplnil, že sa bude zisťovať aj
miera znečistenia prostredia na uli-
ciach a v ich okolí. „To všetko zaplatí-
me my Bratislavčania z našich daní,“
povedal pre Bratislavské noviny M.
Cílek. 
Podľa vlastných slov protest kamionis-

tov a autodopravcov plne akceptuje a
berie ho na vedomie. Na druhej strane
sa však nedá krivda napraviť páchaním
inej krivdy. Konštatoval, že už od
začiatku protestu mal byť uvoľnený
jeden jazdný pruh. „Nikdy som nebol
proti dopravcom a pokiaľ pociťujú
krivdu, musia za to bojovať,“ uviedol. 
Predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo uviedol, že bloká-
da sa netýka iba Bratislavčanov, ale má
dosah na celé Slovensko. Do hlavného
mesta podľa neho dochádza za prácou
denne 200 000 ľudí. „Som presvedče-
ný, že tento spor sa dá vyriešiť kultivo-
vane, na úrovni a hlavne bez použitia
represií,“ dodal P. Frešo. (rob)

Protesty spôsobili problémy v MHD
Rožňavská ulica bola veľkým parkoviskom pre kamióny, od utorka je zase voľná. FOTO - SITA

Hlavný cieľ Slovana - dobyť aj Európu

Slovan dobyl

Prahu, vyhral

turnaj Víkend

šampiónov
BRATISLAVA
Len dva dni po začiatku prípravy na
jarnú časť futbalovej Corgoň ligy
získali futbalisti ŠK Slovan svoju
prvú tohtoročnú trofej.
Na prestížnom turnaji Fortuna Víkend
šampiónov obsadili prvé miesto, keď
vo finále zdolali pražskú Slaviu 5:1.
Belasých okrem víťazstvá potešili šek
na pol milióna českých korún, Juraj
Halenár sa stal navyše najlepším hrá-
čom turnaj a strelec troch finálových
gólov Milan Ivana spolu s ďalším
exslovanistom Angelovičom (Žilina)
vyhrali súťaž strelcov.
„Poučili sme sa z vlaňajška, sústredili
sme sa na dobrú obranu a z nej sme
vyrážali do protiútokov,“ prezradil Ju-
raj Halenár. Spokojnosť neskrýval ani
Milan Ivana, bývalý hráč Slavie. „Tri
góly vo finále ma potešili, chlapcov za
to pozvem na večeru,“ povedal šťastný
strelec. 
Slovan okrem víťazstva nad Slaviou
vyhral v základnej skupine nad Liber-
com 5:2, so Slaviou prehral 2:3 a v
semifinále zdolal Bohemians Praha 4:3
po strelách zo značky pokutových
kopov. (mm) 

DPB požiadal 

o odpustenie

výberu mýta
BRATISLAVA
Bratislavského prevádzkovateľa
mestskej hromadnej dopravy –
Dopravného podniku Bratislava,
a.s., sa elektronicky výber mýta týka
iba minimálne. 
Podľa hovorcu dopravného podniku
Petra Kaveckého spoplatnených je asi
päť kilometrov komunikácií, po kto-
rých jazdia vozidlá MHD. Ide o okolie
mestských častí Lamač, Záhorská
Bystrica či Petržalky a Jaroviec.
„Nejde o exponované úseky, ale v
rámci katastrálneho územia, kde jazdí
MHD, je to asi päť kilometrov,“ uvie-
dol. 
Dopravca už nainštaloval prenosné
jednotky a listom požiadal ministerstvo
dopravy o odpustenie poplatkov, prí-
padne o prehodnotenie spoplatnenia
vzhľadom na to, že ide o katastrálne
územie hlavného mesta. Mýto sa týka
liniek MHD číslo 91, 191, 37, a 38 a
ide o 5,4 kilometra ciest. Vzhľadom na
to, že dopravca jazdí v rámci katastrál-
neho územia, je podľa dopravného
podniku logické, aby sa mýto v meste
neplatilo.  Aj preto spoločnosť rokuje s
ministerstvom dopravy a žiada pre
mesto nulovú sadzbu. (rob)



STARÉ MESTO
V Bratislave sa už stalo bežnou pra-
xou, že pokiaľ potrebuje organizátor
kultúrneho podujatia, obchodník
alebo stavebník dočasne zabrať par-
kovacie miesta na iný účel ako je par-
kovanie, ako prvé padnú za obeť
vyhradené miesta pre osoby zdravot-
ne ťažko postihnuté (ZŤP).
Pred Vianocami obchodné reťazce ta-
kýmto spôsobom parkovacie miesta
určené ZŤP poskytli predajcom vianoč-
ných stromčekov či kaprov, uplynulý
víkend  takto prišli vodiči s preukazom
ZŤP o všetky tri vyhradené parkovacie
miesta na Gorkého ulici. Spoločnosť
zabezpečujúca občerstvenie pre hostí
sobotného Plesu v opere si na troch par-
kovacích miestach rozložila stan a
motorizovaní invalidi z Gorkého ulice a
pešej zóny mali jednoducho smolu.
Parkovacie miesta na tejto ulici ako aj
na ostatných komunikáciach 3. a 4. trie-
dy v centrálnej oblasti Starého Mesta
má od staromestskej samosprávy prena-
jaté BPS Park, a.s. Tá ich podľa našich
informácií poskytla spoločnosti zabez-

pečujúcej catering pre Ples v opere, so
zabratím parkovacích miest však podľa
všetkého súhlasila aj samospráva. Pri-
tom pri budove SND je vyhradených
niekoľko desiatok ďalších parkovacích
miest, kde mohol stáť tento stan.
Ministerstvo vnútra pripravilo návrh
novely cestného zákona, kde od júna
2010 navrhuje sprísnenie sankcií pre
vodičov, ktorí ktorí neoprávnene parku-
jú na vyhradených miestach pre ZŤP.

Takýto dopravný priestupok bude kvali-
fikovaný ako závažný a vodič zaň
dostane pokutu až 300 €.
Na prípad, keď obec alebo prevádzko-
vateľ dočasne zaberie miesto vyhradené
pre vodičov s preukazom ZŤP, novela
zákona nepamätá. To je totiž vecou
základnej ľudskej ohľaduplnosti k tým
najzraniteľnejším - zdravotne ťažko
postihnutým spoluobčanom. (pol)

FOTO  - Slavo Polanský

BRATISLAVA
Novým termínom pre spustenie elek-
tričky po Starom moste je prelom
rokov 2011 a 2012, respektíve prvý
štvrťrok roku 2012. Uviedol to gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Metro
Bratislava, a.s., Vladimír Kovalčík.
K termínu spustenia električky po Sta-
rom moste podotkol, že ešte tento rok,
pravdepodobne v októbri, by mala byť
v súťaži vybraná firma, ktorá Starý
most obnoví. Samotné práce by potom
mohli trvať pätnásť až osemnásť
mesiacov. Ďalej oznámil, že na základe
skúšok dynamického zaťaženia sa stav
Starého mosta po vylúčení individuál-
nej dopravy nezhoršuje.
Projektant spoločnosti Alfa 04 Miroslav
Maťaščík súčasne predstavil najnovší a
konečný projektový návrh riešenia Sta-
rého mosta. Okrem iného na ňom vznik-
ne dvojkoľajová električková trať a tri
metre široké lávky pre peších a cyklis-
tov, a mali by tam byť aj vyhliadkové
plošiny s výhľadom na nový most a
Bratislavský hrad, ktoré majú zvýrazniť
peší oddychový charakter mosta. 
Splnomocnenec bratislavského primá-
tora pre nosné dopravné systémy
Tomáš Fabor informoval, že mesto
dostalo na projektové práce na moste z
európskych fondov 575 383 eur. Mests-
ká samospráva sa chce pokúsiť získať
európske peniaze aj na samotné rekon-
štrukčné práce. Náklady na rekonštruk-
ciu mosta nie sú ešte známe. Suma
bude jasná až pri projekte pre stavebné
povolenie a pri stavebnom povolení.
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
(KDH) upozornil, že aj keď projekt ráta
s dvojkoľajovou električkou, koľajová
trať musí byť prístupná a upravená tak,

aby mohli po nej jazdiť autá. Odôvodnil
to potrebou náhradnej trasy v prípade
výpadku dopravy na niektorom z iných
bratislavských mostov. Konštatoval
ďalej, že mesto by chcelo premávku v
jednom jazdnom pruhu pre individuálnu
dopravu v smere do Petržalky - všetko
ale závisí od projektových a technic-
kých možností. 
Pokiaľ ide o spor, či má viesť električ-

ková trať po zemi, pod zemou, alebo
pôjde o tzv. polozapustený model,
podľa primátora by nemala deliť Petr-
žalku na dve časti. Prekážky na trase sa
preto majú riešiť buď estakádami,
alebo zapustením električkovej trate
pod zem. Robert Lattacher

VIZAULIZÁCIE - Alfa 04
Ďalšie vizualizácie nájdete

na www.bratislavskenoviny.sk

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2010

Falošná
Monikina
kapustnica
Napriek tomu, že vianočné obdobie sa
už skončilo a väčšina z nás opäť pre-
žíva všedné dni, nedá mi, aby som sa
jednou spomienkou nevrátil do čarov-
nej atmosféry uplynulých Vianoc.
Spomienkou na vianočnú kapustnicu,
ktorá nebola vôbec poctivá a voňavá.
V pešej zóne pred Redutou si päť dní
pred Vianocami rozložila šiator európ-
ska a župná poslankyňa Monika, aby
ľuďom bez domova a v zlej sociálnej
situácii navarila vianočnú kapustnicu.
Aby sa o tom ľudia bez domova aj
dozvedeli, informovala o tom tlačové
agentúry a televízne štáby. Veď o dob-
rom skutku treba šíriť chýr.
Či sa správa dostala k ľuďom bez
domova a v zlej sociálnej situácii však
možno pochybovať. Agentúrne správy
nečítajú a televízia je pre väčšinu z nich
prepychom, ktorý si nemôžu dovoliť. Tak
sa o tom dozvedeli aspoň tí, ktorí televíz-
ne spravodajstvo majú kde pozerať a ich
sociálna situácia nie je najhoršia. A
niektorým z nich veru Monikina vianoč-
ná kapustnica v centre mesta zostala
pár dní ležať v žalúdku.
Na kapustnici pre bezdomovcov a chu-
dobných totiž nie je nič zlé, ak je uva-
rená s úprimnou snahou pomôcť ľu-
ďom v núdzi. Bohatí a úspešní už tra-
dične pomáhajú tým, ktorí nemali v
živote toľko šťastia. To však nie je prí-
pad Monikinej vianočnej kapustnice,
ktorá nebola varená nezištne, ale ktorá
bola falošná.
Ak má kuchárka Monika potrebu pomá-
hať ľuďom bez domova alebo v zlej
sociálnej situácii, môže tak robiť po celý
rok, nielen na Vianoce. Ako dobrovoľ-
níčku ju istotne neodmietne žiadna z
charitatívnych organizácií, ktoré dlho-
dobo a systematicky pomáhajú bezdo-
movcom a sociálne slabým.
O tom, že ľudí bez domova pozvala
poslankyňa Monika na kapustnicu do
staromestskej pešej zóny, a nie k sebe
domov, ani nehovoriac. Staromešťania z
okolia Reduty veru neboli jej záchvatom
solidarity nadšení. Ľudia bez domova a
sociálne slabí, z ktorých, žiaľ, niektorí
sú aj spoločensky neprispôsobiví, sa
totiž po tanieri Monikinej kapustnice
zostali ponevierať v centre mesta a niek-
torí, s čím určite pani kuchárka neráta-
la, obťažovali obyvateľov z okolia a
návštevníkov vianočných trhov.
Monikina vianočná kapustnica má byť
tradičné vianočné pohostenie Nadácie
Solidarita, ktorej zakladateľkou je
Monika Flašíková - Beňová. Nabudúce
by však mohla kapustnicu podávať na
Súmračnej ulici, kde nadácia sídli,
alebo pred svojím domom na Hrušov-
skej ulici. Bude to určite menej falošné.

Radoslav Števčík

Električka by mohla po Starom moste

začať premávať už na jar roku 2012

V Rači bude

ochrana proti

záplavám
RAČA
Mestská časť Rača by mala byť lep-
šie chránená proti prívalovým
vodám z dažďov aj z Banského poto-
ka. Slovenský vodohospodársky
podnik chce nad jej územím vybudo-
vať tzv. polder na vodnom toku.
Cieľom výstavby poldra je zachytiť a
znížiť kulmináciu povodňovej vlny v
Banskom potoku nad Račou, čím sa
spomalí vzostupná a klesajúca vetva
povodní. Ide o prvý z komplexu opat-
rení, ktorý má zmenšiť koncentráciu
prívalových vôd v tejto mestskej časti.
Lokalita výstavby poldra je situovaná v
Knižkovej doline a najbližšie budovy a
chaty sú od nej vzdialené asi 200
metrov. Približne rok trvajúca výstavba
by sa mala začať v marci 2011. 
V projekte pôjde o postavenie hrádze
poldra, premiestnenie časti toku potoka
a dočasné premiestnenie lesnej cesty.
Stavba je navrhnutá v Knižkovej doli-
ne, asi 800 metrov nad miestnym amfi-
teátrom. 
Mestskú časť najviac ohrozujú prívaly
vôd spôsobené krátkymi dažďami
vysokej intenzity. Potoky, odvodňova-
cie kanály a rigoly nestačia plynulo
odvádzať pritekajúcu vodu z Malých
Karpát a často nestačia ani kanalizačné
zberače. (rob)

Prvé zaberú parkovacie miesta vždy

tým najzraniteľnejším - vodičom ZŤP

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

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

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

SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY

Aj, Nj, Šj, Fj, Tj
50 h         od 94 € (2832 Sk)

Výučba prebieha: 
Mlynská dolina, Petržalka, Ružinov
Kurzy sú akreditované MŠ SR.
Semester začína 22. 2. 2010

ReVA a AKADEMOS
02/381 00 280
0907/383 177

reva@reva-akademos.sk
www.reva-akademos.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU



Bratislava má 

v novom roku 

12 nových ulíc
BRATISLAVA
Od 15. januára 2010 bude mať Bra-
tislava dvanásť nových ulíc. Na
decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva o tom rozhodli po-
slanci, pričom názvy ulíc konzulto-
vali aj s miestnymi kolegami. 
V Starom Meste vznikne Krupkova
ulica, čo je spojovacia ulica medzi
Dostojevského radom a Pribinovou.
Novomešťania si môžu zvykať na
Bobuľovú ulicu, tvorí ju odbočka zo
Strážnej ulice, a na Viniferovu ulicu,
ktorú tvorí odbočenie z Bobuľovej.
Obe ulice sú v lokalite Stráže na Koli-
be. Dve nové ulice, má aj Čunovo.
Prvá je K pasienkom, ktorá vznikla
odbočením z Novosadnej ulice a druhá
Ovsená, tá vznikla pokračovaním Raž-
nej ulice. 
Hneď sedem ulíc pribudlo v Záhorskej
Bystrici. Prvá je Nevská ulica na
Strmých vŕškoch, ďalších šesť bude v
lokalite Ivance - Vlkovka. Brumovic-
ká sa napojí na Trstínsku ulicu, Gajar-
ská, Kútska a Lozornianska budú nad-
väzovať na Brumovickú ulicu a ulice
Jozefa Vachovského a Pavla Blaha
vytvorí odbočenie z ulice Na vlkov-
kách. (mm)

Darcovia už

môžu prispieť

na Masaryka
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Staré Mes-
to už zriadila účet pre záujemcov,
ktorí chcú finančne prispieť na zho-
tovenie odliatku sochy prvého česko-
slovenského prezidenta Tomáša G.
Masaryka.
Miestne zastupiteľstvo schválilo
začiatkom decembra zámer dotvorenia
Pamätníka československej štátnosti
na Vajanského nábreží pred budovou
Slovenského národného múzea. Pylón,
na ktorom bola socha leva (vlani ju
premiestnili k Štefánikovej soche pred
novou budovou Slovenského národné-
ho divadla), odstránia a na jeho mieste
na podstavci umiestnia Masarykovu
sochu. 
„Poslanci rozhodli, že odstránenie
jestvujúceho pylóna zaplatí zo svojho
rozpočtu mestská časť Bratislava-Staré
Mesto. Podľa odhadov si to vyžiada
náklady okolo 6000 eur. Bronzový
odliatok sochy prvého československé-
ho prezidenta bude financovaný z
peňažných darov občanov, ktoré je už
možné posielať na účet mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto číslo 1526-
012/0200. Pri platbe je potrebné uviesť
variabilný symbol 3793700,“ informo-
vala hovorkyňa mestskej samosprávy
Alena Kopřivová.
Podľa jej slov každý darca pred pouká-
zaním financií uzavrie s mestskou čas-
ťou Bratislava-Staré Mesto Darovaciu
zmluvu. Text je k dispozícii na stiahnu-
tie na internetovej stránke www.stare-
mesto.sk, prípadne ju možno dostať na
sekretariáte staromestského starostu.
„Zhotovenie kópie diela pražského
sochára Ladislava Šalouna si vyžiada
približne 15 000 eur. Mestská časť
vyhlási v krátkom čase na túto prácu
riadnu verejnú súťaž,“ dodala Alena
Kopřivová. (mm)
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BRATISLAVA
Ešte v polovici decembra 2009 pod-
písal Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) zmluvu s víťazom verejnej
súťaže na stavbu plavárne, ktorá má
stáť v Petržalke. Bývalé vedenie
BSK ju pôvodne chcelo začať stavať
ešte minulý rok.
Súťaž na výstavbu plavárne v Petržal-
ke vyhrala spomedzi piatich uchádza-
čov spoločnosť Hesit, s.r.o. Samo-
správny kraj podpísal zmluvu s touto
spoločnosťou 14. decembra 2009 so
začiatočnou predpokladanou celkovou
hodnotou zákazky vo výške 5,14
milióna eur bez DPH a na celkovú

konečnú hodnotu zákazky 3,35 milióna
eur bez DPH. Spoločnosť Hesit medzi-
tým zmenila 18. decembra 2009 práv-
nu formu zo spol., s r.o., na akciovú
spoločnosť.
Oznámenie víťaza verejnej súťaž na
stavebné práce bolo zverejnené 28.
decembra 2009. Zadanie súťaže znelo
na vypracovanie projektovej dokumen-
tácie a uskutočnenie stavebných prác.
Predmetom zákazky bol okrem iného
aj geologický a hydrologický prie-
skum, projekt pre stavebné povolenie,
či postavenie stavby vrátane dodania
nevyhnutných technológií a zariadení.
Bývalé vedenie Bratislavského samo-

správneho kraja minulý rok informo-
valo, že plány na postavenie plavárne
sú už staršieho dáta a kraj na to pamä-
tal aj pri kúpe pozemku v Petržalke a
pri schvaľovaní rámcovej zmluvy s
Európskou investičnou bankou o úvere
v januári 2008. 
Podľa pôvodného zámeru sa s plavár-
ňou rátalo ako so súčasťou petržalské-
ho športového komplexu, kde by mala
byť napríklad multifunkčná aréna, tré-
ningová hala, hotel a veľkokapacitné
parkoviská. 
Nové vedenie BSK však v súčasností
preveruje zámer postavenia multi-
funkčnej arény. (rob)

Bývalé vedenie samosprávneho kraja

vybralo dodávateľa na stavbu plavárne

Priznanie k dani

treba podať 

do 1. februára
BRATISLAVA
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
treba podať do 1. februára 2010.
Týka sa to fyzických a právnických
osôb, ktoré v minulom roku nado-
budli nehnuteľnosť.
„Priznanie k dani z nehnuteľností musí
podať každý vlastník, ktorý nadobudol
v minulom roku nehnuteľnosť, prípad-
ne, ktorému sa zmenili skutočnosti roz-
hodujúce na vyrubenie dane z nehnu-
teľnosti. Povinnosť podať daňové pri-
znanie sa teda dotýka tých, ktorí kúpi-
li, zdedili, alebo iným spôsobom nado-
budli pozemok, stavbu, byt alebo neby-
tový priestor do vlastníctva. Daňové
priznanie k dani z nehnuteľností sú
povinní podať aj tí daňovníci, ktorým
nastali zmeny skutočností ovplyvňujú-
cich výšku vyrubenej dane, napríklad
ak daňovníkovi bolo vydané právoplat-
né stavebné povolenie (pozemok pri-
znáva ako stavebný), právoplatné
kolaudačné rozhodnutie (priznáva
stavbu),“ informovala tlačová tajom-
níčka magistrátu Eva Chudinová.
Podľa jej slov daňové priznanie je
povinný podať aj ten, kto v minulom
roku zdedil nehnuteľnosť, a to na
základe právoplatného osvedčenia o
dedičstve, pretože už vydaním uvede-
ného rozhodnutia vzniká dedičovi
povinnosť podať daňové priznanie. 
Rovnako niekoľko posledných dní už
zostáva aj na zaplatenie daní za psa.
Tohtoročným termínom je 1. február,
ten je spoločný, každá mestská časť
však má vlastnú výšku dane. (mm)

Občania prišli

o bezplatné

poradne
PETRŽALKA
Od januára nemajú Petržalčania k
dispozícii bezplatné sociálne, právne
poradenské služby poskytované
Občianskou poradňou Petržalka.
Využívať nemôžu ani služby Kan-
celárie verejného ochrancu práv. 
„Obe inštitúcie museli z finančných
dôvodov pristúpiť k výraznému obme-
dzeniu lokálnych a regionálnych kan-
celárií. Šetriaci režim sa priamo dotýka
aj bratislavskej Petržalky a od začiatku
nového roka je pozastavená prevádzka
kancelárie ombudsmana i občianskej
poradne,“ informoval hovorca mest-
skej samosprávy Ľubomír Andrassy. 
Petržalská Kancelária verejné ochran-
cu práv počas trojročného pôsobenia
riešila podnety od viac ako 400 obča-
nov, ktorí sa sťažovali hlavne na kona-
nie orgánov verejnej moci či na ich
nečinnosť. Služby občianskej poradne
využilo takmer 500 Petržalčanov.
Petržalčania, ktorí chcú pri riešení
osobného problému využiť priamy
kontakt s ombudsmanom, môžu nav-
štíviť jeho bratislavskú kanceláriu na
Nevädzovej 5 každý pracovný deň v
čase od 8.00 do 16.00 h. (mm)

Inšpiráciou pre nový Lexus IS F-SPORT bol model IS F, 
vozidlo zrodené na pretekárskej dráhe. Výsledkom je 
štýlový športový automobil. Dizajn zdôrazňujú 18” kolesá 
s titánovou povrchovou úpravou, originálny spojler zvyšujúci 
prítlak pri jazde vysokou rýchlosťou či športová maska 
chladiča. Interiér dotvárajú športové anatomické sedadlá 
zo semianilínovej kože, hliníkové pedále alebo športový 
volant. Tieto nové prvky v spojení s tradičnou ľahkosťou 
a komfortom prinášajú mimoriadny zážitok z jazdy. 
To je nový Paket F-SPORT radu IS. www.lexus.skwww.lexus.sk

ODLÍŠENÝ DIZAJNOM

IS 250 F-SPORT (208k): kombinovaná spotreba (l/100 km)/emisie CO2 (g/km): 8,9/209. IS 220d F-SPORT (177k): kombinovaná spotreba 
(l/100 km)/emisie CO2 (g/km): 5,6/148. Bude nám cťou, ak pre viac informácií, objednanie katalógu i rezervovanie testovacej jazdy navštívite 
www.lexus.sk alebo priamo LEXUS BRATISLAVA, Einsteinova 13, Bratislava, +421  267 201  732. Pre všetky modely Lexus je možný odpočet DPH.

NOVÝ LEXUS IS F-SPORT

LEXUS_IS_F-SPORT_BRATISL_NOV-SK_14012010.indd   1 22.12.2009   9:23:22

Vlastnícka štruktúra vydavateľa
týždenníka Bratislavské noviny

V spoločnosti NIVEL PLUS, s.r.o., so síd-
lom na Gorkého 6 v Bratislave, vlastní 25-
percentný podiel Mgr. Milan Šeršík, bytom
Bratislava, a 75-percentný podiel vlastní
Mgr. Radoslav Števčík, bytom Bratislava.
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Jeden oznam

poistí prirážky 

k jedlám
LIST ČITATEĽA
Chcela by som sa podeliť o nepríjem-
nú skúsenosť z návštevy Čokoládov-
ne na Michalskej ulici 6. Pri platbe za
konzumáciu ma na doklade z elektro-
nickej pokladne zarazila položka
Obsluha 10 %. 
Keď som žiadala od personálu informá-
ciu, prečo je to zahrnuté do účtu, obslu-
hujúca servírka mi odpovedala, že infor-
mácia o tom je vyvesená na vchodo-
vých dverách, oni to tak účtujú a keď
nie som spokojná, nemusím k nim viac
prísť. Vraj u nich bola aj kontrola z
Obchodnej inšpekcie a podľa nej je to
všetko v poriadku. 
Obrátila som sa preto na SOI v Bratisla-
ve so žiadosťou o informáciu, či si sku-
točne môže prevádzka účtovať za obslu-
hu 10 % z ceny konzumácie. Odpoveď
prišla veľmi rýchlo a z jej obsahu som
bola mierne povedané šokovaná. Dovo-
lím si citovať: „Vážená spotrebiteľka,
pri účtovaní percentuálnej prirážky za
poskytnuté služby, ktoré podnikateľský
subjekt zahrnie do nákladov a zároveň o
tejto platbe vopred informuje spotrebite-
ľov riadnym spôsobom, nejde o prepit-
né, ale ide o ďalšiu službu v rámci
pohostinských služieb. V tomto prípade
oprávnenosť účtovania servisu (obsluž-
ného) závisí od úplnosti a charakteru
uvádzaných informácií o tejto účtovanej
cene za služby poskytované v prevá-
dzke. V prípade, ak v prevádzke posky-
tujúcej pohostinské služby nie sú pre
spotrebiteľa zabezpečené všetky infor-
mácie o cenách za predávaný tovar a
služby, vhodne a zreteľne sprístupnené,
ide o porušenie zákona. Pokiaľ podnika-
teľský subjekt dostatočným spôsobom
vopred informuje spotrebiteľov o cha-
raktere, podmienkach a cene poskytova-
ných služieb v prevádzke, splnil zákon-
nú povinnosť a vtedy účtovanie služieb
spojených s prevádzkovaním pohostin-
skej činnosti nie je v rozpore so záko-
nom. Závisí od spotrebiteľa, či súhlasí s
takto poskytovanými službami alebo
nie, teda či pristúpi k objednávke, alebo
nebude akceptovať podmienky ponúka-
ných služieb a zo zariadenia odíde.“
Z uvedeného som pochopila, že u nás
platia také právne predpisy, že keď si
ktorákoľvek prevádzka na dvere vylepí
oznam, že bude k cenám jedál a nápojov
uvedených v ponuke účtovať napr.
položku „na osvetlenie prevádzky“, „za
spotrebu vody na umytie riadu“, „za
prémie pre personál“ a pod. (iné absurd-
nosti mi v tomto momente neprichádza-
jú na um), bude to môcť hosťovi účto-
vať ako samostatnú položku - poskytnu-
tú službu. 
Pritom ja ako klient ani nebudem mať
na výber, či si takúto službu objednám
alebo nie. 
Neviem, kde na to majitelia tejto prevá-
dzky prišli (respektíve aké medzery v
našej legislatíve využili), aby si takýmto
spôsobom bezprácne zvyšovali zisk. Ak
je to však takto správne, prečo to potom
nevyužívajú všetci majitelia reštaurácií,
kaviarní, barov, cukrární a pod.? 
Alebo sú už tieto samozrejmé služby
(ako je aj obsluha) zahrnuté do oprávne-
ných nákladov a zohľadnené v cenách
ponúkaných jedál a nápojov? Nech už je
to akokoľvek v súlade s naším právom,
je mi jasné, že využijem svoje právo
výberu a spomínanú čokoládovňu viac
nenavštívim. Júlia H., Bratislava

Z normálnej

cesty je chodník,

len nevydarený
LIST ČITATEĽA
V lete sa písalo o probléme, že pri AB
Kozmetike prerušili cestu, ktorou
množstvo ľudí kráčalo smerom do
Krasňan a z Krasňan, a kde bol
navyše cyklistický chodník. Táto
cesta sa zrušila z dôvodu, ktorý sa v
Bratislave stáva často. Stala sa
súkromným pozemkom. Bolo pri-
tom úplne jedno, že táto logicky
umiestnená cesta roky fungovala. 
Čakalo sa, ako sa to vyrieši. Dočkali
sme sa riešenia ako v rozvojovej kraji-
ne. Na začiatkoch chodníkov dali znač-
ky o zídení z bicykla. Ako to však
vyriešia mamičky s kočíkmi, to naozaj
neviem. Dieťa asi musia zobrať do jed-
nej ruky a druhou tlačiť kočiar. 
Cestu posypali kamienkami pomedzi
stromy, akoby sme kráčali po turistic-
kom chodníku, žiaľ, často v nie športo-
vej obuvi, keďže väčšinou tu prechá-
dzame do práce. Kamienky sa po čase
rozkotúľali a cesta (najmä v daždi) pri-
pomína bažinu, ktorá má byť v hlav-
nom meste chodníkom. 
Okrem toho, na konci tohto unikátneho
priechodu, bližšie ku Krasňanom, je
priamo v zemi zvyšok kovového stĺpa,
ktorý je ostrý a trčí tak nenápadne, že
prechádzajúci si ho nemusí všimnúť a
je otázkou času, kedy sa tam niekto
zraní. A to už ani nehovorím, ako je
chodník nebezpečný v noci, keď
nevidno korene stromov, pomedzi
ktoré sa prechádza.
Takže riešenie a lá mestskí páni Brati-
slavy, ktorí vďaka svojej lenivosti neve-
dia robiť legislatívne opravy nezmysel-
ných zákonov zabraňujúce im konať, je
dokonané. Veď nech sa len ľudia brodia
chodníkmi plných áut, prípadne chod-
níkom plným blata a nástrah. 
Tieto riadky som pritom písal s malou
dušičkou, pretože viem, že problém
môže mať ďalšie riešenie, také typické
pre súčasných predstaviteľov Bratisla-
vy: Dajú vyťať všetky mohutné a nie-
koľkoročné borovice a spravia tam
normálny chodník. V prípade tohto rie-
šenia však budem radšej chodiť po
blate! Ján Papuga, Bratislava

Lopaty sme

odložili, všetko

čistíme soľou
LIST ČITATEĽA
Bratislava nám úplne zlenivela.
Pamätám si, že za zimných mesiacov
som voľakedy už od tretej-štvrtej
počúvala, ako sa ozýval zvuk lopát
čistiacich cesty a chodníky.
Vždy, keď nasnežilo, tak nastupovali
domovníci, brigádnici, pracovníci
mestských služieb, aby pripravili
mesto na ráno. Okolie nášho domu čis-
tili aj vojaci z neďalekých kasární, keď
bolo treba, vyšli von aj samotní obyva-
telia.
Dnes sa po meste preháňajú autá vysy-
pávajúce soľ. Ráno nastupujú čaty roz-
hadzujúce soľ. Majitelia podnikov
zoberú vrecká solí a solia, solia, solia.
Rovnako aj domovníci. Lopaty zostali
v pivniciach. Výsledok? Sneh nám už
pod nohami nepraská, ale čľapká a
zimné topánky prežraté a prederavené
soľou po dvoch-troch rokoch vyhadzu-
jeme. Iva Horská, Staré Mesto

Kus talianska v Gaštanovom hájiku
Pri našich potulkách po bratislav-
ských reštauráciách sme aj v novom
roku zostali v Krasňanoch, presnejšie
v Gaštanovom hájiku. A urobili sme
veru dobre. Na prízemí obchodného
domu s nábytkom Light Park na
Račianskej ulici sme objavili Italiano
Ristorante DA CONO. Je to ďalšia z
reštaurácií združených v Asociácii ta-
lianskych reštaurácií na Slovensku,
ktorú založili slovenskí reštauratéri
talianskeho pôvodu.
Interiér Conovej talianskej reštaurácie
(Cono je krstné meno jedného zo spolu-
majiteľov) je zariadený jednoducho -
drevená podlaha, drevené stoly s biely-
mi obrusmi, drevené stoličky, na stolí-
koch a policiach talianske víno, oleje a
cestoviny. Napriek tomu, že reštaurácia
sa nachádza v modernom objekte
obchodného domu, návštevník sa tu cíti
príjemne domácky. 
V ponuke Italiano Ristorante da Cono
sú pochopiteľne výlučne jedlá talian-
skej kuchyne - malé chuťovky, predjed-
lá, polievky, cestoviny, zapekané cesto-
viny, mäsové jedlá - najmä z bravčové-
ho, ale aj z kuracieho, hovädzieho a jah-
ňacieho mäsa. Na naše prekvapenie
sme v ponuke nenašli žiadne rizoto,
teda risotto. 
Z chuťoviek sme ochutnali chlebíčky s
grilovaným baklažánom a cuketou -

Bruschette con verdura (1,99 €), z
polievok sme si dali taliansky guláš -
Spezzatino (2,98 €). Išlo skôr o gulášo-
vú polievku z bravčového mäsa, guláš
je v stredoeurópskom vnímaní podstat-
ne hustejší.
Z cestovín sme si dali penne na dva
rôzne spôsoby - so slaninou, cibuľkou a
paradajkovou omáčkou - Penne Ama-
triciana (4,64 €) a s pikantnou paradaj-
kovou omáčkou, cesnakom a olivami -
Penne Arrabiata (4,31 €). Obe boli
vynikajúce. Milovníci cestovín si tu
určite prídu na svoje a tí neznalí zistia,
čo to vlastne znamená al dente.
Napriek tomu, že v jedálnom lístku je
množstvo druhov cestovín na rôzne
spôsoby, nie sú tam všetky jedlá, ktoré
ponúka Italiano Ristorante da Cono.
Ako sa patrí v správnej talianskej reš-
taurácii, denne tu varia hotové jedlá,
ktoré v stálej ponuke nie sú. Napríklad
cestoviny plnené jahňacinou a tymiá-
nom na masle a parmezáne - Quadroni
Agnelo e Timo (9,00 €), ktoré boli fakt
vynikajúce.
Lahodná bola aj zapekaná bravčová
panenka so syrom a šampiňónmi - Val-
dostana (6,63 €) z ponuky mäsových
jedál.

No a keďže v talianskej reštaurácii
nesmie chýbať pizza, dali sme si pizzu
s paradajkovou omáčkou, syrom, darmi
mora a cesnakom - Pizza Mare (6,14 €).
Z plodov mora na nej boli chobotničky,
kalamáre a mušle. Kto dáva prednosť
chuti a vôni mora, ten bude určite spo-
kojný.
Na úvod roka sme teda mali veľmi prí-
jemný gurmánsky zážitok. Ako upozor-
ňuje v jedálnom lístku majiteľ reštaurá-
cie, tajomstvo talianskej kuchyne spočí-
va v jednoduchosti.  Keď má človek
kvalitné a čerstvé suroviny, niet čo poka-
ziť. A aby vynikla chuť všetkých ingre-
diencií, je škoda ich zbytočne kombino-
vať a miešať. Musíme mu dať za pravdu,
v jednoduchosti je naozaj krása.
Je dobré, že v Bratislave máme ďalšiu
reštauráciu s poctivou domácou talians-
kou kuchyňou. Bolo by však ešte lepšie
dobré, keby si od Cona a ďalších brati-
slavských Talianov zobrali príklad aj
slovenskí reštauratéri a šéfkuchári. Aby
prestali vymýšľať, kombinovať a mie-
šať a konečne začali ponúkať poctivú
slovenskú či prešporskú domácu
kuchyňu.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Úroveň ubytovacích služieb pokrivkáva
Inšpektori Slovenskej obchodnej in-
špekcie často navštevujú ubytovacie
zariadenia. Dva nasledujúce príklady
svedčia o tom, že v poskytovaní slu-
žieb máme ešte stále veľké rezervy, čo
sa odráža aj na negatívnom vývoji
turistického ruchu na Slovensku.
Dňa 26. júna 2009 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke hotela Apol-
lo****, kde zistili, že ubytovacie služby
neboli poskytnuté v predpísanej kvalite.
Pri telefóne v kontrolovaných izbách
chýbali čísla kontaktov na políciu,
lekársku a zdravotnú službu, hasičskú
službu a linku tiesňového volania, čím
došlo k porušeniu zákona o ochrane
spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá pre-
vádzkovateľ kontrolovaného ubytova-
cieho zariadenia. 
Prevádzkovateľ v reakcii uviedol, že
zistený nedostatok bol ešte v deň kon-
troly odstránený a pri telefónnych apa-
rátoch v izbách hotela doplnil čísla
zákonom požadovaných kontaktov.

Podľa SOI je odstránenie nedostatkov
po vykonanej kontrole povinnosťou
prevádzkovateľa a ich náprava nie je
dôvodom na zbavenie sa zodpovednosti
za stav zistený v čase kontroly. Prevádz-
kovateľ preto dostal pokutu 200 eur.
Dňa 1. júla 2009 boli inšpektori SOI na
kontrole v zariadení Hotel Ponteo****,
Activity Park v Rusovciach, kde urobili
aj kontrolný nákup troch druhov výrob-
kov - 0,2 l Cappy grapefruit, 0,25 l
Bonaqua neperlivá a Martini rosso.
Nákup bol účtovaný v správnej sume
6,05 €. Inšpektorom SOI však neumož-
nili prekontrolovať si správnosť podanej
miery zakúpeného jedného druhu
výrobku Martini rosso z dôvodu, že ho
podali s kockami ľadu. 
Inšpektori SOI ďalej zistili, že ubytova-
cie služby v tomto zariadení zaradenom
do kategórie a triedy hotel**** neboli v

predpísanej kvalite. Kontrolované izby
a apartmány nespĺňali všeobecné požia-
davky na ubytovacie zariadenia. Pri
telefóne v izbách nebol viacjazyčný a
zrozumiteľný návod na obsluhu, čísla
kontaktov na políciu, lekársku a zdra-
votnú službu, hasičov, linku tiesňového
volania, v hygienických zariadeniach
neboli označené elektrické zásuvky
napätím v zmysle vyhlášky. 
Vo vybavení troch apartmánov chýbal
odkladací priestor na kufor. Pokuta bola
700 eur.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
niektoré podmienky podnikania
významné z hľadiska ochrany spotre-
biteľa. Patrí k nim povinnosť predáva-
júceho umožniť spotrebiteľovi prekon-
trolovať si správnosť podanej miery
zakúpeného výrobku, ako aj povinnosť
poskytovať služby v predpísanej kvali-
te. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

Príjmeme do trvalého pracovného 
pomeru v nepretržitej prevádzke 

vrátnika - informátora
Termín nástupu: dohodou 

Plat: cca od 340 € - 370 € brutto
Práca je vhodná pre dôchodcu

Ponuky zasielajte na adresu: Cargo Transport Immobilien s.r.o.,
Mlynské nivy 53, P.O. BOX 48, 820 06 Bratislava. Tel.: 5826 9222

DOMÁCE OŠETROVANIE
CHORÝCH

DOMÁCA REHABILITÁCIA
www.har r i s . sk

te l .  6224  5607

Príjmeme sestry a opatrovateľky

Veľký hluk z Vianočných trhov rušil

atmosféru v neďalekých kostoloch
LIST ČITATEĽA
Podstata Vianoc je výsostne duchov-
ná. A jej skutočné slávenie sa odo-
hráva v kostoloch, dómoch či chrá-
moch. To sú priestory, kde sa vyko-
náva Boží kult. Je to posvätné úze-
mie a nikto a nič by ho nemalo narú-
šať. 
Bratislavčania vedia, že na Hlavnom
námestí je Kostol jezuitov a o kúsok
ďalej aj Františkánsky kostol. No a na
tom istom námestí sa každoročne sta-

vajú predajné stánky a tribúna, na kto-
rej vystupujú rôzni umelci. A tu je spo-
mínaný problém. Stánky stoja možno
tri metre od schodov do kostola a tribú-
na len o niečo ďalej. Znamená to teda,
že priestor pred sakrálnym objektom je
blokovaný, znečisťovaný ľuďmi a
odpadkami, ale aj výlučkami od preje-
dených žalúdkov. 
Hlasná vrava ľudí, ako aj konzum pre-
niká až do kostola a ruší tých, ktorí sa
tam modlia. Akoby to bolo málo, aj

amplióny na neďalekom pódiu vyrevu-
jú v plnej sile. Túto silu nemá šancu
prehlušiť ani chrámová hudba počas
posvätnej liturgie.
Apelujem na tých, ktorí dávajú súhlas
na tieto aktivity, aby zobrali do úvahy
túto skutočnosť. Veď na tom istom
námestí, z opačnej strany, kde stoja
banky, je dosť miesta a tam by to
možno ani nikoho nerušilo. Človek nie
je len telo, ale aj duch a duša.

Tereza Borkovičová, Bratislava



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2010

Martincekova_Ex-AD_252x178zrc.indd 1 1/8/10 12:52:42 PM

308

NAŠTARTUJTE NOVÝ ROK OPTIMISTICKY!

Spoľahlivý Peugeot 308 už od 12 930 € vám zdvihne náladu. Teraz aj v špeciálnej sérii Mont Blanc s bohatou výbavou: ESP, 

presklená strecha, vyhrievané predné sedadlá, automatická dvojzónová klimatizácia, alarm a superzamykanie, 6 airbagov, 

tempomat, rádio s CD/MP3. Navyše, iba od nás dostanete teraz za svoje staré auto až o 1 500 €* viac, ako je jeho hodnota.
PEUGEOT OPTIMIST

* platí na vybrané verzie. Kombinovaná spotreba 4,5 – 7,7 l/100 km, emisie CO2 120 – 182 g/km.

+1 500  €**

+1 5001 500€€
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www.peugeot.sk

OPTIMIST_novy_308_252x178.indd   1 1/4/10   3:52 PM



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2010

AKCIOVÉ CENY PRAVIDELNÉHO OLEJOVÉHO SERVISU 
PRE VOZIDLÁ STARŠIE AKO 3 ROKY.

Cena zahŕňa všetky povinné pracovné úkony, originálne náhradné diely a náplne predpísané výrobcom.
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, tel.: 02/49 262 200, Vajnorská 162, Bratislava, tel.: 02/49 262 400, 

Cesta na Senec 2/A, Bratislava, tel.: 02/49 262 500. Všetky uvedené ceny sú s DPH.
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Golf

Fabia

cca 15 tis.  cca 30 tis. cca 45 tis. cca 60 tis. cca 75 tis. cca 90 tis.  cca 105 tis. 

Fabia, Polo 44.00 89.00 44.00 165.00 44.00 89.00 44.00
Cena servisu v SK 1,325.54 Sk 2,681.21 Sk 1,325.54 Sk 4,970.79 Sk 1,325.54 Sk 2,681.21 Sk 1,325.54 Sk

Octavia, Golf 4 67.00 122.00 67.00 208.00 67.00 122.00 67.00
Cena servisu v SK 2,018.44 Sk 3,675.37 Sk 2,018.44 Sk 6,266.21 Sk 2,018.44 Sk 3,675.37 Sk 2,018.44 Sk

Polo LL 105.00 176.00 105.00
Cena servisu v SK 3,163.23 Sk 5,302.18 Sk 3,163.23 Sk

Golf 5, Audi A3 120.00 238.00 120.00
Cena servisu v SK 3,615.12 Sk 7,169.99 Sk 3,615.12 Sk

Passat B5, Audi A4 145.00 270.00 145.00
Cena servisu v SK 4,368.27 Sk 8,134.02 Sk 4,368.27 Sk

Audi A6 2,5 TDI 150.00 250.00 150.00
Cena servisu v SK 4,398.40 Sk 7,531.50 Sk 4,398.40 Sk

Audi A6 3,0 TDI 184.00 300.00 184.00
Cena servisu v SK 5,543.18 Sk 9,037.80 Sk 5,543.18 Sk

470.00
14,159.22 Sk

480.00
14,460.48 Sk

320.00
9,640.32 Sk

480.00
14,460.48 Sk

660.00
19,883.16 Sk

767.00
23,106.64 Sk

560.00
16,870.56 Sk

BRATISLAVA

PORSCHE

servis vrátane
výmeny rozvodov

AKCIA-možnosť vrátenia peňazí za nákup!

od nedele 17. 1. do stredy 20. 1.

M A K Y T A  P Ú C H O V
(totálny výpredaj konfekcie)

VÝPREDAJ KABÁTOV!

DOM ODBOROV - Istropolis
Trnavské mýto (1. poschodie)

NE - PIA: od 1000 do 1800 h

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

www.peknekabaty.sk

-70%
VÝRAZNÉ

ZĽAVY

od 33 EURod 33 EUR

od 82,50 EUR

do 115,50 EUR

od 33 EUR

od 82,50 EURod 82,50 EUR
50 EURdo 115,50 EUR
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G I G A  A K C I A !

KABÁTY UŽ OD 33 €
Ozeta Trenčín, Vzorodev Žilina, Zornica Bánovce, Makyta Púchov, Q-M Považská Bytrica

NOVÉ MESTO
Dobrá správa pre Bratislavčanov -
širšie centrum mesta má nové par-
kovisko. Vzniklo pri budove prvej
konskej železnice na Krížnej ulici pri
Trnavskom mýte v bratislavskom
Novom Meste. Parkovať tu môže asi
päťdesiat vozidiel.
Horšia správa - parkovisko je síce
vybudované a pripravené na prevádz-
ku, no najbližšie mesiace zostane aj tak
prázdne. Parkovisko vybudovala mest-
ská časť, čo ju vyšlo na takmer 163 000
eur, ale s jeho otvorením chce počkať,
až kým nebude sprevádzkovaná čin-
nosť v historickej budove konskej
železnice. Ako prezradila tlačová
tajomníčka novomestského starostu
Alžbeta Klesnilová, parkovisko nebu-
de verejné. Neuvažuje sa ani s jeho
dočasnou prevádzkou, ktorá by prekle-

nula obdobie, pokiaľ bude budova zre-
konštruovaná a pripravená na svoju
činnosť.
„Vedenie našej mestskej časti je toho
názoru, že by nebolo dobré, keby sme
teraz pri budove Prvej konskej železni-
ce umožnili parkovanie a po niekoľ-
kých mesiacoch ho potom zrušili.
Občanom by sa to iste nepáčilo,“
uviedla Alžbeta Klesnilová.
V zrekonštruovanej budove by mohla
byť napríklad sobášna sieň, galéria,
prípadne čitáreň. Mohla by sa využívať
aj na reprezentačné účely a rôzne roko-
vania, prijímanie návštev, mohlo by tu
sídliť aj oddelenie verejného poriadku
miestneho úradu.
„S rekonštrukciou vnútorných priesto-
rov sa zatiaľ nezačalo, stále ešte nie je
vydané stavebné povolenie. Samotnej
rekonštrukcii však budú predchádzať

sanačné práce, pretože budova nie je
dobre izolovaná a múry sú do približne
jedného metra presiaknuté vlhkosťou.
Zámerom mestskej časti je, aby zre-
konštruovaná budova mohla slúžiť
svojmu novému účelu v druhom polro-
ku 2010,“ zdôraznila Alžbeta Klesnilo-
vá a dodala, že mestská časť síce požia-
dala ministerstvo kultúry o príspevok
na rekonštrukciu (budova je národnou
kultúrnou pamiatkou), ale odpoveď
zatiaľ nedostali.
Samospráva vlani odkúpila budovu (je
symbolom mestskej časti a nachádza
sa aj v erbe) za 1 150 000 eur. Na
rekonštrukciu je v rozpočte vyčlene-
ných 350 000 eur, dodávateľa vyberú
vo verejnej súťaži. Podľa Alžbety
Klesnilovej sa nezmení len budova, ale
úprava čaká aj blízky parčík. (db)

FOTO - R. Lattacher

Na sociálne 

programy ide

1,35 milióna eur
PETRŽALKA
Petržalská samospráva vyčlenila na
sociálne programy v tomto roku 1,35
milióna eur. Najviac z nich pôjde do
podpory činnosti Strediska sociál-
nych služieb. 
„O výpomoc môžu požiadať osamelí
občania, a to v prípade, že majú nízky
dôchodok, trpia vážnymi zdravotnými
problémami, alebo majú nad 55 rokov
a sú dlhodobo nezamestnaní. Finančnú
výpomoc môžu získať aj rodičia, ktorí
majú zverené dieťa do opatery, jeden z
rodičov si neplní vyživovaciu povin-
nosť, alebo v priebehu roka došlo k
úmrtiu živiteľa rodiny. Jednorazová
sociálna dávka sa pohybuje od 30 do
165 eur,“ informoval hovorca mestskej
samosprávy Ľubomír Andrassy. (mm)

P. Biskupice 

hľadajú, kto sa

postará o zeleň
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Podunajské Biskupice
chce nájsť subjekt, ktorý by sa staral
o verejnú zeleň v obci.
Preto vypísala výberové konanie na
údržbu verejnej a cestnej zelene v
správe mestskej časti. Víťaz výberové-
ho konania by mal potom s mestskou
časťou podpísať zmluvu na 36 mesia-
cov. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez
DPH je 252 000 eur. Má v nej ísť o
kompletné zabezpečenie a poskytnutie
údržby verejnej a cestnej zelene a ďal-
šie práce. (rob)

Parkovisko na Krížnej je síce hotové, 

najbližšie mesiace však bude prázdne

Staré Mesto 

má dotácie 

aj na rok 2010
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta bude aj
v novom roku podporovať projekty
zamerané na všeobecne prospešné
služby, všeobecne prospešné alebo
verejnoprospešné účely, na podporu
podnikania a zamestnanosti na
území Starého Mesta. 
V rozpočte na rok 2010 je na sociálnu
oblasť pripravených 14 000 eur, na kul-
túru, školstvo a šport a na životné pro-
stredie po 3000 eur. „O dotáciu môžu
požiadať právnické osoby (napríklad
spoločenstvá vlastníkov bytov, správ-
covia domov, nadácie, občianske zdru-
ženia, neziskové organizácie), ktorých
zakladateľom nie je mestská časť, a
fyzické osoby - podnikatelia, ktoré
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
Bratislavy, alebo ktoré pôsobia a vyko-
návajú činnosť na území Bratislavy,
alebo poskytujú služby v prospech
obyvateľov mestskej časti,“ informo-
vala hovorkyňa samosprávy Alena
Kopřivová.
Podľa jej slov by sa projekty mali
zamerať najmä na poskytovanie sociál-
nej pomoci a humanitárnej starostli-
vosti, ochranu zdravia obyvateľstva,
vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry,
rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu
duchovných a kultúrnych hodnôt, och-
ranu a tvorbu životného prostredia...
Podrobné informácie sú vo všeobecne
záväznom nariadení o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto, ktoré je zverejnené
na internetovej stránke mestskej časti.
Jednotlivé žiadosti posúdia poslanecké
komisie a tie aj rozhodnú o výške pod-
pory. (brn)

Vyhrajte lístky na koncert fínskej skupiny

do piatka 22. 1. 2010 na www.bratislavskenoviny.sk
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VRAKUŇA
NA RAJECKÉHO ULICI sa dvaja
muži, 28-ročný Andrej D. a 22-ročný
Ľudovít J. (obaja z Bratislavy), spolu s
ďalšou dosiaľ zatiaľ neznámou osobou
vlámali do zaparkovaného osobného
motorového vozidla Škoda Pick-up.
Vzápätí z neho ukradli rôzne starožit-
nosti v hodnote približne 2000 eur. Sa-
motným poškodením vozidla pritom
vznikla škoda 1500 eur. Páchateľov ob-
vinili z prečinu krádeže v jednočinnom
súbehu s úmyselným trestným činom
poškodzovania cudzej veci spáchaného
formou spolupáchateľstva. 
NA RAJECKÉHO ULICI zavraždil
28-ročný Matej H. z Bratislavy 36-roč-
ného muža, tiež z Bratislavy. Skutok sa
udial v jednom z podnikov, kde ho obvi-
nený dvakrát bodol do brucha a hrudní-
ka, čo znamenalo jeho okamžité usmrte-
nie. Polícia po vrahovi pátra.

PETRŽALKA
NA BLAGOEVOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ prepadol stánok PNS. Pod
hrozbou použitia zbrane ráno o 8.00 h
žiadal od pracovníčky peniaze. Keď mu
žena žiadne nedala, páchateľ ušiel. Ten
istý muž na Romanovej ulici prepadol
lekáreň, kde žiadal od jej pracovníčky
finančnú pohotovosť. Tá mu z obavy o
svoj život odovzdala 30 eur. Na Fedino-
vej ulici si zlodej vybral drogériu, kde
pod hrozbou použitia zbrane žiadal
peniaze. Pracovníčka drogérie mu odo-
vzdala 180 eur. Vo štvrtom prípade pri-
šla na rad predajňa parkiet na Kopčian-
skej ulici. Tú žiadal peniaze od pracov-
níka peniaze, keď mu ich pracovník
nedal, odišiel na Škode Octavii.

LAMAČ
NA BAKOŠOVEJ ULICI usmrtila
53-ročná Miroslava T. 56-ročného
muža. Čin sa udial v budove starých
vodární a kanalizácií a skutok sa stal tak,
že obvinená usmrtila muža bodnutím
noža do chrbta. Miroslava T. z Bratisla-
vy je v cele policajného zaistenia a hrozí
jej trest odňatia slobody na sedem až
desať rokov.

RUŽINOV
NA KRIŽOVATKE PÁRIČKOVA -
PAVLOVOVA si policajti pripísali
úspešný zásah. Zadržali muža, ktorý
tesne predtým ukradol žene kabelku s
vyššou sumou peňazí. Čin sa stal na sta-
nici Mlynské nivy a žena mala v kabel-
ke okrem osobných vecí aj vyššiu sumu
peňazí, ktorými mala zaplatiť dovolen-
ku. Celková hodnota ukradnutej kabel-
ky bola takmer 15 000 eur. Žena okam-
žite po krádeži zavolala na políciu.
Muža s dámskou kabelkou v ruke ute-
kajúceho smerom za domy na Páričko-
vej však ešte predtým spozorovali poli-
cajti z Obvodného oddelenia PZ Ruži-
nov - západ. Následne na to muža pod-
robili kontrole a ich podozrenie sa
potvrdilo vo chvíli, keď im cez vysielač-
ku oznámili krádež kabelky na autobu-
sovej stanici. Po prekontrolovaní obsa-
hu kabelky bolo už policajtom jasné, že
kabelka pochádza z trestnej činnosti,
39-ročného Róberta S. z Topoľčian
preto obvinili z krádeže.

NOVÉ MESTO
NA SIBÍRSKEJ ULICI našli mŕtvu
20-ročnú ženu z Dunajskej Stredy, ktorá
tam bývala v podnájme. Príčinou smrti
bol asi dvadsať bodných rán. Mladú štu-
dentku našli jej rodičia, ktorých sem pri-
volala s tým, že sa jej niekto dobýja do
bytu. Rodičia najskôr zalarmovali polí-
ciu, poslali ju však na nepresnú adresu.
Polícia obvinila z vraždy priateľa
zavraždenej. (mm)

Starali sme 

sa o opustené

pomníčky
Keď nás prestalo baviť hrať divadlo
na dvore aj telocvičňa na ulici, vybra-
li sme sa na Ondrejský cintorín. Malá
vchodová bránička z ulice Vuka Ka-
radžiča bola vždy otvorená. Tadiaľ sa
vchádzalo na „detský cintorín“. Za
vchodom býval hrobár s rodinou. Pre-
kročením bránky zmĺklo naše hlasné
rozprávanie i chichotanie.
Atmosféra cintorína, jeho posvätné ticho
vyžarujúce pokoj, mohutné, dovysoka
čnejúce staré divé gaštany, šumenie tují,
spev čiernych drozdov či z kríkov vypla-
šený holub (skôr sme však boli vyplaše-
né my), to všetko nás zmenilo na neuve-
riteľne plaché dievčatká.
Našou novou záľubou sa stalo prechá-
dzanie sa pomedzi hrobčeky usporiada-
né v dlhých radoch, obzeranie si fotogra-
fií detí, šeptajúce slabikovanie ich mien
a veršíkov na pomníčkoch.
Hroby zarastené burinou sme pleli, po-
dobizne deti sme utierali handričkami,
vymieňali sme vodu vo vázach všade,
kde sme videli nezáujem pozostalých.
Všetko s najväčšou vážnosťou a pietou.
Neskôr si každá z nás vybrala jeden
pomníček a ten pravidelne udržiavala.
Pozorovali sme príchodiacich prinášajú-
cich kytice aj kytičky kvetov, zapaľujú-
cich kahančeky a sviečky. A my? K
„svojim“ sme chodili iba s handričkami.
Bolo nám to ľúto. Nedá sa preto zabud-
núť na nepremyslený čin, ale vykonaný
s dobrým úmyslom. Vzali sme kvety z
hrobčekov, odtiaľ, kde ich bolo najviac,
preniesli na „naše“ a tešili sme sa z nich.
Viem, konali sme neuvážene. Verím
však, že tí, ktorým kvety patrili, aj tí,
ktorí ich priniesli, nám už odpustili!
Na bielu chladnú mramorovú dosku s
fotografiou usmievajúceho sa batoliatka
v bielom kožúšku a bielej čiapočke, ako
aj na zlatými písmenami vyrytý epitaf,
ani po rokoch nezabúdam, pretože
Marienka bola „moja“.
Znel takto:
Tu spinká
Marienka Lackovičová
dva a pol mesiaca stará
rodičia ma mali radi
veľkú radosť zo mňa mali
Boh mi zavrel očičká
plačú pre mňa otecko a mamička
Slová, slová, slová...
Nikto však neprišiel vyplieť burinu, ne-
položil kvietok, nezapálil sviečku. Robi-
li sme to za nich my malé Dunajošky.
Po rokoch, z opačného konca republiky
vedie moja cesta dolu Dunajskou ulicou
na Ondrejský cintorín. Všetko je inakšie.
Miesto posledného odpočinku Prešpurá-
kov sa zmenilo na oázu pre živých.
Stojím na mieste niekdajšieho detského
cintorína, na ktorý sme my tak rady cho-
dili. Bývalý detský cintorín mi pripomí-
na iba niekoľko roztrúsených pomníč-
kov.
Myšlienky mi lietajú, jedna druhú pred-
biehajú, musím si ich usporiadať. A
potom, ako kedysi, vyberám vreckovku
(nie handričku), s láskou utriem zapráše-
ný pomníček, ku ktorému sa kedysi
často chodilo, položím kytičku, zapálim
kahanček a cez slzy ľútosti, ktoré ne-
viem zastaviť, meditujem...

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Najstarší ateliér sa ešte dá zachrániť
Rok 2009 by sa dal v Bratislave vy-
hodnotiť ako rok pamiatkovej staro-
stlivosti. Generálna rekonštrukcia
kráľovského paláca na Hrade postú-
pila tak ďaleko, že sa palác zaskvel v
pôvodnej bielej farbe, s precízne
rekonštruovanou tereziánskou fasá-
dou na gotickom a renesančnom
jadre. 
Hlavná dominanta mesta (hoci z niekto-
rých pohľadov zakrytá nedávno nepre-
myslene postavenými výškovými budo-
vami), je v noci až príliš osvetlená, a to v
čase, keď EÚ veľmi tvrdo núti Európa-
nov používať len takzvané šetriace žia-
rovky! Elegantnú slávnostnú bielu farbu
osvetlenia však na Silvestra a na Nový
rok vystriedala nevkusná, hororové
filmy pripomínajúca červeno-fialová.
Už len chýbalo, aby na bielych svetel-
ných „komínoch“, ktoré vyžarovali z
nádvoria, tancovali strašidlá! 
Na brehu Dunaja znovu stojí jeden z naj-
monumentálnejších pomníkov v stred-
nej Európe, pomník generála Milana
Rastislava Štefánika. Sochár Bohumil
Kafka a architekt Vojtech Šebor zažili
pred jeho postavením pred rokom 1938
na terajšom Námestí Ľ. Štúra veľa neprí-
jemností. Nasledovala politická situácia,
keď sa považovalo za potrebné vymazať
Štefánikovo meno zo slovenskej histó-
rie. Musel zmiznúť aj jeho pamätník.
Ani Štefánikova nadácia nemala ľahkú
situáciu, keď sa rozhodla obnoviť pom-
ník. Dobrá myšlienka zvíťazila, pomník
už od roku 2009 stojí. 
Aj keď peniaze, ktoré v deväťdesiatych
rokoch Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov vylákal od dôverčivých ľudí
na postavenie pomníka, sú doteraz nedo-
bytné. Možno by to bol dobrý podnet pre
prokuratúru. Odhalenie pomníka pri prí-
ležitosti deväťdesiateho výročia Štefáni-
kovej tragickej smrti bolo možné len
vďaka finančnej podpore vlády Sloven-
skej republiky a hlavného mesta Brati-
slavy. Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov sa zrejme spolieha na to, že
mnohí z tých, ktorí sa na znovupostave-
nie Štefánikovho pomníku zo svojich
nízkych dôchodkov skladali, už nežijú. 
Už niekoľko rokov pokračuje generálna
rekonštrukcia najvzácnejšej profánnej
pamiatky mesta, jeho Starej radnice.
Prvý raz po niekoľkých storočiach ne-
ustáleho používania priestorov bolo
možné úplne vyprázdniť celý objekt aj s
prístavbami. Nové objavy a mimoriadne
dobrá spolupráca investora s orgánmi
štátnej pamiatkovej starostlivosti sú
zárukou, že Stará radnica bude nielen
sídlom Mestského múzea, ale aj jeho
najatraktívnejším exponátom. 
Mesto však postupne prichádza aj o
objekty, ktoré by mali byť pamiatkovo
chránené. Nie je škoda, že z centra mesta
zmizol posledný továrenský komín

(komín teplárne pri Čulenovej ulici), ani
že sa búra nevhodný objekt detskej
nemocnice na Cintorínskej. Konečne
bude možné zbúrať aj socializmom a
azbestom prešpikovanú budovu bývalé-
ho Parku kultúry a oddychu, čo dlho blo-
kovala skupina aktivistov s nejasným
akčným programom. 
V septembri zbúrali vilu z prelomu 20. a
30. rokov, ktorá stála na Vodnom vrchu
medzi areálom nového parlamentu a
Leopoldovou bránou hradného areálu.
Bratislava prišla o unikátne dielo
významného architekta Františka Krup-
ku, ktoré sa dalo zachrániť. Dôkazom
bolo, koľko energie stálo rozbitie železo-
betónovej konštrukcie tejto stavby, ktorá
by bola vydržala bez poškodenia hádam
aj zásah atómovej bomby. Akoby
„odškodnením“ za tento barbarský čin je
pomenovanie novej ulice v blízkosti
iných dvoch významných Krupkových
stavieb, hlavnej budovy Univerzity
Komenského a budovy Ministerstva
vnútra, Krupkovým menom. 
V Bratislave ešte stojí najstarší, v pôvod-
nom stave zachovaný, prízemný objekt
fotografického ateliéru. Na ťažko prí-
stupnom pozemku medzi domami na

Štefánikovej 24 a Leškovej 4, na území
bývalej arcibiskupskej záhrady. Záhrad-
nému domčeku, v ktorom býval medzi
dvoma malými bytovými jednotkami
sklenenou strechou prekrytý ateliér
významného bratislavského fotografa
Františka Janošku, známy pod firemným
názvom „Štefánia“, hrozí zánik vďaka
komplikovaným vlastníckym vzťahom. 
Objekt, ktorý bol ešte pred pár mesiacmi
ako-tak udržiavaný, je dnes smutnou rui-
nou. Niekto (neznámy páchateľ???) vy-
trhal originálne okná a dvere a hoci je
stavba majetkom mesta, má vraj byť
zbúraná. Pritom je tam doteraz zachova-
ná ojedinelá sto rokov stará železná kon-
štrukcia presklenej na sever orientovanej
strechy fotoateliéru, zaujímavá šablóno-
vá dekoračná maľba na stene a ďalšie
originálne detaily (parkety, dvere).
Detailný prieskum by určite priniesol
ďalšie poznatky. Už v júni 2006 sme v
rubrike Pamätníci histórie upozornili na
význam tohto zabudnutého objektu.  
Tragédiou objektu je možno práve fakt,
že sa nachádza na Leškovej ulici, kde
sídli aj krajský pamiatkový ústav.
Záchrana objektu, hoci nie je zapísaný v
zozname pamiatok, je stále možná.
Povolenie na zbúranie ešte nebolo vyda-
né. Štefan Holčík

FOTO - autor

R E S T A U R A N T

DO STREHU!

Mil˘ pocestn˘! SlávnosÈ prichystali sme, ão Ëa ãaká,
ver, Ïe nesklame. Jedlo, pitie, ão hrdlo ráãi... oddychu nám nedopraj!

Ak k Mu‰ketierom pridaÈ sa chce‰,

23. januára 2010 o 19:00 hod. 
Ëa ãaká Porthos, Athos i Aramis vo vidieckom hostinci.
Konzumné: 27 € na osobu. Rezervácia vopred je nutná!

Prídite v dobrej nálade a zoberte aj priateºov!
Rezervácie: re‰taurácia Traja Mu‰ketieri, tel. kont: +421 2 54 43 00 19

e-mail: trajamusketieri@nextra.sk

Mu‰ketierska „stredoveká“ hostina



FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan stoja pred
ďalším prelomovým obdobím. S
prípravou na jarnú časť už začali
pod vedením nového trénera Duša-
na Tittela, z kádra odišli Valacho-
vič, Kozák a Petráš, posilami by
mali byť Had (Sparta), Čikoš, Kiss
(obaja Petržalka), Kuzma (B.
Bystrica) a Jánošík (Dubnica), na
sústredenie odišiel aj Guédé z Petr-
žalky. Na prvom tréningu sa obja-
vilo 27 hráčov a Dušan TITTEL
pozorne sledoval každý ich pohyb.

~     ~     ~
Na čo sa chcete v príprave najviac
sústrediť?
- Na to, aby sme mužstvo dobre pri-
pravili na odvetnú časť Corgoň ligy.
Sme druhí, bod za Žilinou, nezaostá-
va však ani Banská Bystrica, takže jar
bude veľmi ťažká. 
Čo je vaším hlavným cieľom?
- Získať o bod viac ako Žilina, pred-
stihnúť ju a znovu získať titul.
Vedenie však nehovorí o titule ako
o tom hlavnom cieli. Tiež to tak vní-
mate?
- Myslíme aj na titul, ale dôležité
bude začať budovať nové mužstvo.
Tak ako kedysi, v 80. rokoch, keď
sme postúpili z druhej ligy. Dvakrát
sme boli v strede tabuľky, ale to sa už
pomaly budovalo mužstvo, ktoré
neskôr získalo federálny titul a tituly
v prvých ročníkoch slovenskej ligy.
Aj teraz chceme vytvoriť základ také-
ho mužstva. Súčasné je mladé, dravé,
behavé, na tom plánujeme stavať
pokúsime sa ho ešte doplniť nejakou
kvalitou. Preto by som klamal, keby
som vravel, že nechceme titul, veď
sme hneď za Žilinou, ale nechceme,
aby to bolo tak ako pred rokom, keď
sme získali titul a v Európe sme pre-
padli. Túžime teda po majstrovskom
titule, ale chceme vybudovať aj
základy mužstva, ktoré sa presadí na
medzinárodnej scéne. 
Ste spokojný s doterajším posilne-
ním tímu?
- Všetkých sme si vytypovali už po-
čas jesene a sme radi, že ich máme.
Traja už zmluvy podpísali, verím, že
všetko sa dobre skončí aj v prípade
Čikoša a Kissa. Určite sa však nebrá-
nime prípadným iným príchodom. 
Slovan ste už trénovali na jar 2001.
Prevzali ste ho po odchode Stana
Jarábka. Ako si na to obdobie spo-
mínate?

- Viedol som ho asi v trinástich zápa-
soch a už vtedy boli mojimi asistent-
mi Štefan Horný a Alexander Vencel.
Čo rozhodlo o prijatí ponuky? 
- Milujem futbal a keďže vek nám
nedovoľuje, aby sme ho hrali aktívne,
tak po oslovení majiteľom, aby som
viedol mužstvo, som prikývol a dnes
som rád, že môžem byť s týmto muž-
stvo priamo na ihrisku. Lákalo ma
sem už dávnejšie, ale vetry ma zavia-
li skôr na funkcionárske miesta.
Ako dlho sa rodil váš návrat?
- Prvá ponuka prišla už v lete, po
skončení minulého ročníka. Bola to
však pre mňa nevhodná doba. Slovan
získal po desiatich rokoch titul, necí-
til som to ako čas na zmenu. Nasledu-
júce udalosti, najmä tri trénerské
výmeny, však skomplikovali našu
situáciu a preto sme sa ju rozhodli
vyriešiť mojím príchodom. Mal by to
byť základný kameň pri budovaní
nového Slovana. 
Odišiel Michal Hipp definitívne?
- Prišla požiadavka od reprezentácie a
my sme ju rešpektovali. V jarnej časti
bude mať Michal Hipp povinnosti pri
sledovaní našich súperov, v lete by
bol navyše priveľmi dlhý čas pri
reprezentácii. Skončila sa mu zmluva

a uvidí sa, čo bude v budúcností.
Medzi fanúšikmi sa špekulovalo o
návrate Laca Pecka, vy ste si však
vybrali iných asistentov - Štefana
Horného, Ladislav Kontíra, Mira
Königa a Alexandra Vencela. Čo o
tom rozhodlo?
- V hre bolo viac alternatív, ale pre
Slovan sme vybrali dobre, aj vzhľa-
dom na budúcnosť. So Štefanom som
hrával, pomohol mi v hráčskych
začiatkoch, spolu sme sedeli na lavič-
ke počas môjho prvého trénerského
pôsobenia v klube, takže naša spolu-
práca by mala byť veľmi dobrá.
Káder sa začína meniť, čo naprí-
klad čakáte od bývalého reprezen-
tanta Mariána Hada?
- Poznám ho veľmi dobre. Pochádza z
Oravy, sledoval som ho ešte v
Ružomberku, v časoch, keď mal
miesto v reprezentácii a v čase, keď
sme s trénerom Gallisom hrali baráž
proti Španielsku. Aj keď posledné
obdobie nebolo preňho najšťastnej-
šie, som presvedčený, že svojím prí-
stupom pomôže Slovanu a vráti sa do
niekdajšej formy.
Ako sa vám javia ďalší hráči, ktorí
prišli?
- Sú to zaujímaví futbalisti, v dobrom

veku, reprezentanti do 21 rokov.
Verím, že sa vhodne zapracujú. Je
čas, aby Slovan prestaval svoj káder.
Posledný rok sme mali vekovo zrelšie
mužstvo, teraz sme chceli, aby bolo
mladšie a perspektívnejšie.
V kádri už chýbajú niektoré známe
tváre - Valachovič, Kozák, Petráš. 
- Umožnili sme im, aby si hľadali
nové angažmán a odišli do zahrani-
čia. Ani jeden z nich už nebude s
nami pokračovať.
Na jeseň bolo okolo niektorých,
najmä však okolo Kozáka rušno,
fanúšikovia ho odmietali. Ako ste
vnímali vtedajšiu situáciu? Je jeho
odchod riešením celej situácie?
- Pre žiadneho futbalistu nie je dobré,
keď také niečo vznikne. Kozák je
dobrý futbalista a som presvedčený,
že pomôže inému klubu, aj sloven-
skej reprezentácii. Dúfam, že si nájde
mužstvo, kde sa uplatní a kde ho
fanúšikovia prijmú. Ani jeden hráč si
totiž nezaslúži to, čo zažil on. Žiaľ,
také bývajú reakcie fanúšikov. Nielen
u nás, ale aj vo svete. V Miláne musia
napríklad chrániť Beckhama, aby ho
nenapadli tamojší ultras.
Nemohol sa zaňho výraznejšie klub
postaviť? Povedať fanúšikom, že
nie oni, ale tréner a klub rozhodnú,
kto bude za Slovan hrať?
- Mali sme takú debaty a vyhlásenia,
že fanúšikovia nikdy nebudú určovať,
kto má hrať a kto má sedieť na lavič-
ke. To je právo trénera. Na druhej
strane má aj divák právo na reakciu.
Navyše si myslím, že ani Kozák sa tu
už necítil dobre. Napätie sa stupňova-
lo a bolo zbytočne veľké. 
Môže Kozák prestúpiť aj v rámci
Slovenska?
- Myslím si, že áno. Nechceme brániť
hráčom, s ktorými už nerátame, v ich
ďalšej kariére.
Tešíte sa na svoju novú úlohu v Slo-
vane?
- Milujem futbal a viem si ho vychut-
nať ako hráč, divák aj funkcionár.
Určite ma preto bude baviť aj ako tré-
nera.
Papierovo máte všetko v poriadku?
- Áno, licencia mi platí od roku 2006.
Zostane vám aj kancelária, alebo sa
budete venovať len trénerstvu?
- Majiteľom pripravíme novú štruktú-
ru klubu, takže sa práca rozdelí. Mne
zostane celý športový úsek Slovana.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - SITA
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Slovan urobil

prvý väčší 

krok k zmene 
FUTBAL
Život je zmena. Vo futbalovom ŠK
Slovan to zrejme platí dvojnásobne.
Od júna minulého roku vedie muž-
stvo už štvrtý tréner, Dušan Tittel,
ktorý tak nadväzuje na minuloročné
pôsobenia Ladislava Pecka, Dušana
Uhrina a Michala Hippa.
Zmeny sú aj v kádri. Vedenie klubu
nimi vytýčilo jasný cieľ - mužstvo
omladiť a vyčistiť vzťahy s fanúšikmi,
ktoré sa narušili príchodmi niektorých
petržalských futbalistov. Z tohto po-
hľadu by už malo byť v Slovane všet-
ko v poriadku. Belasých trénujú bývalí
slovanisti, po Kozákovom odchode už
fanúšikovia ostatných hráčov v kádri
akceptujú (uvidíme ako zareagujú na
Guédého) a pracuje sa aj na omladzo-
vaní mužstva. 
Pre klub, ako je Slovan, je to však stále
iba malý krôčik, po ktorom by mali
nasledovať ďalšie, významnejšie. Dô-
ležité bude napríklad nespanikáriť, ak
sa trebárs v lete nezíska titul. Dôležité
je už teraz pracovať na budúcom tré-
ningovom areáli, keďže životnosť
Pasienkov je aj pri súčasnej developer-
skej kríze maximálne päť rokov. Dôle-
žité je už teraz urobiť z klubu dobre
fungujúcu (aj zarábajúcu) firmu so
všetkým, čo k tomu patrí - od vzťahu k
súčasným a bývalým hráčom, k verej-
nosti, fanúšikom, médiám. 
V Slovane si musia uvedomiť, že je čas
ponúknuť niečo viac ako dva domáce
zápasy do mesiaca. Slovan sa musí stať
súčasťou mesta, jeho života, víkendov.
Mať titul je síce pekné, ale nie je to
všetko... Dušan Blaško 

Tittelovci idú

na sústredenie

na Oravu
FUTBAL
Po účasti na 4. ročníku halového tur-
naja Fortuna víkend šampiónov sa
futbalisti bratislavského Slovana
presťahovali do Dolného Kubína.
Pôvodne mali belasí prvé sústredenie
absolvovať v Čilistove, nakoniec dali
prednosť Orave. „Máme tam výborné
podmienky, ktoré sme si boli osobne
pozrieť. K dispozícii je výborné ihris-
ko, nechýba ani dobre vybavená posil-
ňovňa,“ zdôraznil tréner Dušan Tittel.
Zvyšok januára strávia slovanisti doma
a počas ďalšej fázy ich čakajú aj prí-
pravné zápasy s maďarskými súpermi -
Lombard Pápa a Fehérvér. Hneď na
začiatku februára odcestujú do Beleku
v Turecku, kam si už Dušan Tittel
vyberie zúžený káder. „Malo by ísť o
22 hráčov a dvoch brankárov,“ prezra-
dil tréner belasých. Dohodnuté sú
zatiaľ tri duely - proti Urziceni
(Rumunsko), Spartaku Moskva a
CSKA Sofia - ktoré by mali podľa D.
Tittela stačiť na rozohranie. Návrat je
naplánovaný na polovicu februára,
poslednou previerkou pred prvým jar-
ným stretnutím bude domáci zápas so
Slováckom (20. februára). (mm)

Belasých už vedie nový tréner Dušan Tittel, z kádra

odišli bývalé opory - Valachovič, Petráš aj Kozák

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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V. Polakovič

odišiel z Interu

naspäť do Svitu
BASKETBAL
Po letnom odchode Vincenta Polako-
viča na skusy do Španielska prišla
jeho ďalšia rozlúčka s Pasienkami.
Dnes už bývalý hráč Interu sa rozho-
dol pre návrat do Svitu.
Podľa stránky www.eBasket.sk sa
všetko dohodlo koncom roka 2009.
„Už dávnejšie sme vedeli o možnosti
jeho príchodu. Máme s ním bližší kon-
takt, veď je to náš odchovanec. Keď
prišla možnosť angažovať ho, pocho-
piteľne sme neváhali,“ vysvetlil tréner
Svitu Ján Drobný.
Dvadsaťpäťročný pivot vysoký 205
centimetrov absolvoval v lete niekoľko
skúšok v Španielsku, kde sa však
nepresadil a tak sa rozhodol pre návrat
do Bratislavy. Inter už bez Polakoviča
nastúpil cez víkend proti Nitre a favo-
rizovanému majstrovi na Pasienkoch
podľahol 75:85. (mm)

Hádzanárky

ŠKP skončili 

v pohári druhé
HÁDZANÁ
Hádzanárky ŠKP Bratislava neob-
hájili víťazstvo v Slovenskom pohári
a vo finále ročníka 2009/2010 pre-
hrali s Duslom Šaľa 21:26.
Víťazky využili výhodu domáceho
prostredia a okrem výhry sa môžu tešiť
z účasti v najbližšom ročníku Pohári
víťazov pohárov. 
Šaľa viedla prakticky celý zápas. Brati-
slavčanky síce niekoľkokrát znížili, ale
nikdy sa mi nepodarilo duel zvrátiť vo
svoj prospech. „Rozhodli naše nepre-
menené šance. Celkových príčin našej
prehry však bolo viac a navyše Šaľa
bola určite lepšia,“ priznal tréner ŠKP
Štefan Katušák. (mm)

Beh cez mosty

vyhrali Dávidík

a Poláčiková
ATLETIKA
Populárny Silvestrovský beh cez
bratislavské mosty vyhrali Marián
Dávidík a Jana Poláčiková.
V pomerne nepriaznivom počasí, za
hmly a mrholenia sa stovky nadšencov
postavili na trať už 21. ročníka. Trať
dlhú 10,5 kilometra zvládol najlepšie
pretekár Kobry Bratislava. „Nebežalo
sa mi najlepšie, ale som spokojný, ako
som zvládol trať. O víťazstve rozhodlo
asi to, že som mal najviac natrénova-
né,“ povedal v cieli M. Dávidík. (mm)

Bratislavský

športový

kalendár 2010
ŠPORT
Športový rok 2010 sľubuje Bratislave
niekoľko zaujímavých podujatí,
ktoré prilákajú nielen športovcov, ale
aj divákov. Okrem spomínaných
akcií je možné, že Bratislava uvidí aj
ďalšie podujatia, ktorých dejisko sa
ešte len spresňuje.

~     ~     ~
JANUÁR
24. 1. 2010: Halové atletické majstrov-
stvá Bratislavy.
31. 1. 2010: Medzinárodný atletický ha-
lový míting Elán.
FEBRUÁR
13.-14. 2. 2010: Dunajský pohár v šer-
me kadetov. 
27.-28. 2. 2010: Majstrovstvá SR v atle-
tike.
MAREC
6.-7. 3. 2010: Majstrovstvá SR mužov a
žien v stolnom tenise.
7. 3. 2010: Juniorské halové majstro-
vstvá SR v atletike.
20. 3. 2010: Bratislavský vodácky
maratón
28. 3. 2010: 5. ročník Bratislava ČSOB
City Marathon a majstrovstvá SR v pol-
maratóne.
APRÍL
4. 4. 2010: 1. míting dostihovej sezóny
- Jarná cena Petržalky.
10. 4. 2010: XXII. ročník Dunajského
pohára v modernej gymnastike.
18. 4. 2010: Veľká cena Slovenska
(Grand Prix Slovakia) v karate.
24. 4. 2010: Dunajský maratón v rých-
lostnej kanoistike.
MÁJ
8.-9. 5. 2010: Európsky pohár v raftin-
gu.
21.-24. 5. 2010: C-III divízia EPM žien
v pozemnom hokeji.
28.-30. 5. 2010: Veľká cena Slovenska
v plávaní.
JÚN
5.-6. 6. 2010: Majstrovstvá Európy vo
vodnom slalome.
6. 6. 2010: 32. ročník Turf-gala.
JÚL
7. 7. 2010: Medzinárodný atletický
míting Cena Slovenska a míting Grand
Prix Slovensko.
18. 7. 2010: Slovenské derby.
5. - 8. 7. 2010: Grand Prix CSIO3*-W v
skoku na koni.
SEPTEMBER
4.-6. 8. 2010: Pannonia Cup mužov v
pozemnom hokeji.
12. 8. 2010: Oaks, Veľká cena BBAG
Baden-Baden.
18. 8. 2010: 16. ročník pretekov osem-
veslíc Devín - Bratislava
25. 8. 2010: Hargašov memoriál v
rýchlostnej kanoistike.
OKTÓBER
16. 10. 2010: Dunajský maratón, vodný
zjazd.
19.-23. 10. 2010: Supermaratón Viedeň
- Bratislava - Budapešť
NOVEMBER
5.-6. 11. 2010: Medzinárodné majstro-
vstvá SR v rely - Rely Bratislava.
15.-21. 11. 2010: Tenisový turnaj ATP
Challenger Tour mužov a ITF žien Ritro
Slovak Open - medzinárodné otvorené
majstrovstvá SR.
DECEMBER
4.-11. 12. 2010: Juniorské majstrovstvá
sveta v stolnom tenise.
31. 12. 2010: Silvestrovský beh cez bra-
tislavské mosty, atletika. (brn)

HOKEJ
Hokejistom Slovana sa zapáčili dra-
matické koncovky. V novom roku
ich predviedli v prakticky každom
zápase. Čo ich môže tešiť, vždy sa
tešili z víťazstiev. Cenná bola najmä
výhra v Košiciach, kde uspeli na-
priek tomu, že prehrávali už 0:3! 
Bývalý veľký rival Bratislavčanov
síce len zdiaľky pripomína bývalého
ašpiranta na titul, ale v Ružinove
naznačil, že to s ním nebude až také
zlé. Slovan však nakoniec vydrel
výhru 5:4, po ktorej bol asistent
Róbert Pukalovič spokojný: „Divá-
kom sa stretnutie určite páčilo, keďže
videli deväť gólov a množstvo ďalších
príležitostí. Platí však aj to, že na
oboch stranách bolo priveľa chýb. Tri
body sme nakoniec získali a som za ne
veľmi vďačný.“
Prvý tohtoročný extraligový duel čakal
Bratislavčanov v Skalici a na Záhorí sa
znovu ukázala mentálna sila zverencov
Antonína Stavjaňu. Bojovali aj za
nepriaznivého stavu a šťastie sa k nim
za to otočilo. Vyrovnávajúci aj rozho-
dujúci gól padli tesne pred koncom
základného hracieho času a predĺženia,
čo nakoniec znamenalo dva body, hoci
ešte pár sekúnd pred koncom 60. minú-
ty to vyzeralo na návrat bez bodu! „Po
individuálnych chybách sme prehráva-
li 0:2. Chlapci akoby sa nechali uniesť
skvelou skalickou atmosférou, zakon-
čovali prirýchlo a nepripravene. V
závere sme mali šťastie pri vyrovnáva-

júcom góle a aj rozhodujúci zásah bol
skôr o šťastí ako o hokejovom umení,“
prezradil R. Pukalovič.
Jeho zverencom sa zrejme drámy
zapáčili, a tak sa jednu rozhodli po-
núknuť aj v Ružinove. S Martinom
prehrávali 0:1 a nasledoval podobný
scenár ako v Skalici. Vyrovnanie v 60.
minúte a víťazný gól v predĺžení. Di-
váci mohli byť spokojní, menej nadše-
nia už prejavoval R. Pukalovič: „Dlho
sme hrali staticky, bez pohybu, čím
sme súperovi nechávali priveľa prie-
storu. Mali sme však znovu šťastie, ale
nemôžeme sa spoliehať na to, že ho

budeme takto donekonečna naháňať.
Musíme s tým niečo spraviť.“
Duel v Košiciach ponúkol najväčší
zvrat. Bratislavčania prehrávali 0:3, no
skvelým obratom zápas otočili a
vyhrali 5:3. „Aj za stavu 0:3 sme veri-
li, že keď dáme gól, duel otočíme. Po
domácich chybách sme vyrovnali a
potom som už cítil, že v tomto stretnu-
tí máme aj na víťazstvo,“ zhodnotil
zápas R. Pukalovič. 
Extraliga pokračuje rýchlym tempom
ďalej, v piatok 15. januára 2010 o
18.00 h Slovan privíta Žilinu. (mm)

FOTO - SITA

Slovanisti si vychutnávali drámy, 

rozhodujúce góly strieľali v záveroch

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka PROFIT Konto

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

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

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

 

n riadenia bežného účtu

riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úr b

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

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 

Privatbanka PROFIT Konto sú hránené v súlade 

konom o hrane vkladov

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

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Martin Štajnoch chcel zabudnúť na MS
HOKEJ
Obranca bratislavského Slovana
Martin Štajnoch sa len deň po návra-
te z majstrovstiev sveta hráčov do 20
rokov dostal do zostavy proti Marti-
nu. 
„Aj keď najmä fyzicky to bolo pre mňa
ťažké, chcel som hrať, aby som po
nevydarenom šampionáte čo najskôr
prepol na inú tému,“ priznal talentova-
ný obranca a pokračoval: „Účinkova-
nie na MS totiž stále beriem ako neús-
pech. Želal som si tam niečo iné!“

Majstrovstvá sveta sú pre mladých
hokejistov veľkou školou, bratislavský
obranca tiež nebol výnimkou. „Šam-
pionát mal skutočne vysokú úroveň.
Potvrdil, že je to druhé najväčšie hoke-
jové podujatie, hneď po seniorských
majstrovstvách sveta. Organizačne tam
všetko klapalo, možno s výnimkou
stravy, ktorá bola taká - no, kanadská,“
smial sa Martin. 
Z Kanady sa vrátil nielen s pocitom
sklamania, ale aj s nepríjemným zra-
nením. „Nechcem preto porovnávať

zápasy za oceánom a v Extralige. Tam
som cítil zranenie a nebolo to ono.
Doma sa to zlepšilo. Po Martine sme
hrali v Košiciach a na východe som bol
už v plnej permanencii. V Košiciach sa
hral rýchly hokej, aký som ešte v
Extralige nezažil. Sme radi, že sme
vyhrali,“ tvrdil Martin Štajnoch. O
ďalších cieľoch však nechcel hovoriť:
„Nechcem to zakríknuť, radšej si to
nechám pre seba. Záleží však len na
mne a na trénerovi, ako chytím šancu,
ktorú som teraz dostal.” (mm)
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Umelecká 

beseda ponúka

humor L. Tormu 
VÝSTAVA
Po celý víkend ešte máte možnosť
pozrieť si výstavu karikatúr známe-
ho výtvarníka Laca Tormu v galérii
Slovenskej výtvarnej únie (Umelec-
ká beseda) na Dostojevského rade 2,
ktorá potrvá do 17. januára 2010.
Čiernobiely humor Laca Tormu je taký
možno svojou formou, nie však obsa-
hom. Vtipné a trefné karikatúry umel-
ca triafajú do čierneho, svojou filozo-
fickou hodnotou sú však pestrofareb-
né, motivačné, hĺbavé a zanietenia
hodné. 
Donútia diváka nielen premýšľať, dajú
mu aj možnosť slastného uvoľnenia v
smiechu, ktorý poteší a oblaží. (dš)

Výstava aj o

národnostných

vzťahoch
VÝSTAVA
Vzťahy sú základným motívom
výstavy, ktorú otvorili v GMB Mir-
bachovom paláci na Františkán-
skom námestí 11. Prezentujú sa na
nej umelci Ilona Németh, Martin
Piaček a ako hosť János Sugár. 
Bratislava bola mestom, ktoré od
vekov podmieňovali jej vyhranenie.
Bývalé korunovačné mesto Rakúsko-
Uhorskej monarchie, konflikt maďar-
sko - rakúsko-slovenskej i židovskej
proveniencie určoval vzťahy kedysi
relatívne bez problémov vystupujúce-
ho národnostného i sociálneho spolu-
nažívania mesta. 
Za hranicou Bratislavy sa hrana o
hranu trela vzťahovo ostrejšie. Obraz-
né Zápasenie v bahne, ktoré bublalo
pod zdanlivou pokrievkou napríklad v
otázke maďarsko-slovenských vzťa-
hov, opäť otvorene vyvrelo na povrch
po roku 1989. Výstava potrvá do 31.
januára 2010. (dš)

Hudba z filmov

S. Spielberga

zaznie pre deti
KONCERT
V sobotu 16. januára 2010 sa v histo-
rickej budove Slovenského národné-
ho divadla uskutoční úvodný kon-
cert z cyklu Rodinné koncerty všet-
ky deti.
Na programe bude hudba k filmom sve-
toznámeho režiséra Stevena Spielberga.
Jej autorom je John Towner Williams,
niekoľkonásobný držiteľ Oscara. Na
programe bude suita, ktorú skladateľ
vytvoril z dvoch úspešných filmov -
Hviezdne vojny a E. T. Mimozemšťan.
Koncert sa začne o 16.00 h. 
Mladí návštevníci koncertov sa aj túto
sezónu môžu tešiť na „osvieženie“ kon-
certného cyklu J. Jedným z nich bude
vystúpenie Mariána Čekovského, ktorý
sa predstaví koncertom iJAMIII. Usku-
toční sa v stredu 20. januára 2010 v his-
torickej budove SND o 18.00 h. M.
Čekovský sa predstaví so Symfonic-
kým orchestrom Konzervatória v Brati-
slave a s hosťami. Pre návštevníkov
bude zaujímavé, že priamo na pódiu sa
môžu zapojiť do komponovania či
interpretovania hudby. (dš)

Fínska legenda

Stratovarius

vystúpi v PKO
HUDBA
Bez gitaristu Tima Tolkkiho, ale so
silným novým albumom Polaris je
fínska legenda melodického metalu
Stratovarius opäť na turné. Sloven-
ský koncert kapela odpáli 28. januá-
ra 2010 o 19.00 h v bratislavskom
PKO spolu s predkapelami Trace-
dawn a Winter´s Verge.
Fanúšikovia kapely sa môžu tešiť na
všetky známe hity ako Black Diamond,
Will the Sun Rise, Father Time, Speed
of Light, Hunting High and Low, Eag-
leheart, ale aj na nové skladby. Strato-
varius založili v roku 1984 vo Fínsku
pod názvom Black Water. Po vydaní
tretieho albumu do kapely prichádza
spevák Timo Kotipelto. Vydaním
Fourth Dimension (1995) presiahla
popularita kapely hranice Škandinávie.
Nasledujúce desaťročie prináša niekoľ-
ko nadčasových albumov ako Episode,
Visions, Destiny, Infinite a Elements. 
V roku 2004 v kapele vrcholí napätie
medzi jednotlivými hudobníkmi a sku-
pina sa na čas rozpadne, aby sa o rok
neskôr vrátila s najprogresívnejším
albumom vo svojej histórii - Stratova-
rius. V apríli 2008 gitarista a hlavný
skladateľ Timo Tolkki opustil kapelu.
Následne sa k Stratovarius pridal
mladý a talentovaný gitarový mág
Matias Kupiainen. 
Obnovená kapela pracovala na novom
materiály a výsledok uzrel svetlo sveta
minulý rok v máji, keď vyšiel album
Polaris. (dš)

TANEC
Koncom minulého roku sa v Brati-
slave uskutočnil festival tanca
LabanFest 2009, ktorého súčasťou
bola aj premiéra tanečného divadla
Hladká hrana v Mestskom divadle
P. O. Hviezdoslava.
Bratislavský festival bol uvedený pri
príležitosti 130. výročia narodenia
Rudolfa Labana, bratislavského rodáka
z Dunajskej ulice, svetovo uznávaného
teoretika pohybu, ktorý významne
ovplyvnil vývoj tanečného umenia
dvadsiateho storočia. 
Vytvoril základ pre disciplínu nazýva-
nú Labanova analýza pohybu (Laban
Movement Analysis), umožňujúcu
analyzovať pohyb tela s veľmi širokým
uplatnením v mnohých oboroch, ktoré
s pohybom pracujú. Rudolf Laban je
známy po celom svete (v Londýne má
veľký slávny inštitút Laban Centre), v

Bratislave sa narodil a prežil prvých
sedemnásť rokov života. Hovoril, že
pohyb je základom života a človek má
schopnosti pochopiť seba aj svet okolo
cez telo a pohyb.
Hladká hrana je tanečné divadlo, ktoré
vás v krátkom čase vtiahne do sveta
vzťahov, emócií, citov a vnútorného
prežívania bez akéhokoľvek pragma-
tického vysvetľovania či verbálneho
tlmočenia. Ponúka šancu vykresliť si
na základe pozorovania tanečníkov
svoj vlastný príbeh a preniesť ho do
vnútorného prežívania. 
Aj keď tvorcovia hovoria o ľuďoch,
ktorí sa stretávajú pri spoločnom stole
a po vzájomnom ovplyvnení už nikto
neodíde taký, aký bol predtým, vy
môžete aktérov z javiska vtiahnuť do
svojho sveta a na základe vzájomnej,
umelecko-civilnej komunikácie po-
núknuť svoj svet. Tak sa divák stáva

umelcom, tanečníkom, aktérom, psy-
chológom, pacientom a liečiteľom. 
Inscenácia tanečného divadla autorov -
Marta Poláková (réžia a choreografia),
Zuzana V. Očenášová (scenár, pohybo-
vá asistencia), Oskar Rózsa a Michal
Novinski (hudba), ukazuje príbeh o
domove. Šesť postáv sa stretáva v
jeden namáhavý deň plný zvratov
okolo jedálenského stola a zisťuje, že
rodinný stôl nebýva vždy okrúhly a že
medzi „doma“ a „vonku“ existuje hlad-
ká hrana. 
V inscenácii sa predstavujú špičkoví
slovenskí tanečníci ako Renáta Bub-
niaková, Magdaléna Čaprdová, Miloš
Galko, Martina Lacová, Vladislav B.
Šoltýs a herec Marián Labuda ml.
Predstavenie Hladká hrana môžete naj-
bližšie vidieť 8. marca 2010 o 19.00 h
v Mestskom divadle P. O. Hviezdosla-
va. Dáša Šebanová 

DIVADLO
Prvou hrou poľského autora Micha-
la Walczaka, ktorú uviedlo združe-
nie pre nezávislé divadlo Stromy,
bola hra o živote detí rozdielneho
pohlavia Pieskovisko. Voľným pok-
račovaním divadelnej inscenácie je
uvedenie komického ľúbostného prí-
behu Prvýkrát, ktorú združenie
Stromy premiérovo predstavilo v
divadle Meteorit. 
Medzi oboma inscenačnými realizácia-
mi je asi taký rozdiel ako medzi deťmi
v materskej škole a puberťákmi na
základnej škole. 
Kým Pieskovisko oplýva pôvabom,
čistotou a priezračnosťou detských
vzťahov, v ktorých dominuje skôr
inštinkt a neskrývaná úprimnosť, vzťah
dospievajúcich ľudí, ktorí sa na prahu
bytu dostávajú k svojmu „prvýkrát“, je
už poznačený ženskou manipuláciou,
neschopnosťou verbálneho dorozume-
nia, nepochopením, stagnáciou, muž-

skou naliehavosťou „dosiahnuť svoje“
a opäť veľkým a nezmieriteľným
nedorozumením. Walczakovi hrdino-
via v réžii Jána Štrbáka nemajú spoloč-
né vôbec nič a aj keď si po zdĺhavom
boji na chvíľu vydýchnu, divák zistí, že
aj toto spojenie je vlastne veľkým
omylom. 
Inscenácia by sa aj mohla stať komic-
kým ľúbostným príbehom, keby v nej
bolo viac nadhľadu a takého žiadaného
humoru, bez ktorého žiadny vzťah
muža a ženy nemôže napredovať. 
V najnovšej inscenácii Michala Wal-
czaka, ktorú divákom ponúka združe-
nie pre nezávislé divadlo Stromy, však
dominuje permanentný chaos potáca-
júci sa medzi upršaným počasím a odo-
stlanou posteľou v byte milenky.
Možno práve tak si inscenovanie svojej
hry predstavoval jej autor, možno
práve tak vidí mladého muža a ženu na
prahu svojho „prvýkrát“, možno práve
tak reagujú mužmi obdivované blondí-

ny, keď manipulujú svojich partnerov.
Svet dvoch pohlaví ukazuje hra nielen
ako nezmieriteľný, ale najmä ako
neschopný akejkoľvek dohody a súla-
du. 
Walczak údajne necháva v mužsko-
ženských súbojoch vyhrávať ženu, je
to však veľmi chatrné víťazstvo bez
ozdobných vencov na hrudi, skôr sa
utápajúce v slzách ako vo víťaznom
úsmeve. Ak sa autor necháva inšpiro-
vať vlastnými skúsenosťami či zážitka-
mi svojich priateľov a známych, v hre
Prvýkrát predstavuje ich prežitia vo
vyhranenej, preexponovanej podobe,
čo si však každý pútavý divadelný prí-
beh do určitej miery vyžaduje. Za vlasy
je tu poriadne pritiahnuté nielen ženské
hysterické vystupovanie, ale aj mužská
„dobyvačnosť”. 
V réžii Jána Štrbáka môžete hru vidieť
v divadle Meteorit na Čulenovej 3 s
hercami Luciou Lapišákovou a Marti-
nom Hronským. Dáša Šebanová

Mestské divadlo ponúka Hladkú hranu,

tanečný príbeh o domove plný zvratov

Po Pieskovisku od združenia Stromy 

prichádza v divadle Meteorit Prvýkrát

Hladká hrana je tanečné divadlo, ktoré vtiahne do sveta citov a emócií. FOTO - Noro Knap

O Z N A M
V súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

sa uskutočňuje v termíne 
od 16. decembra 2009 
do 31. januára 2010

prerokovanie
Územného plánu 
zóny Dunajská, 

zmeny a doplnky 2009 
Kompletná dokumentácia návrhu zmien a
doplnkov je vystavená na nahliadnutie od 16.
12. 2009 do 31. 1. 2010 na nasledovných
miestach: 
• Primaciálny palác, miestnosť č. 18 na príze-

mí denne počas pracovnej doby t. j.: v pon-
delok od 8 - 17 hod., utorok - štvrtok
od 8 - 16 hod. a v piatok od 8 - 15 hod. 

• vo Front Office/servis pre občana, Magi-
strát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
č.1 Bratislava v pondelok od 8.00 hod do
17.00 hod, v utorok až štvrtok od 8.00
hod do 16.00 hod a v piatok od 8.00
hod do 15.00 hod.

• v elektronickej podobe na internetovej adrese
www.bratislava.sk

Verejné prerokovanie s dotknutými vlastníkmi a
obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený od-
borný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 13.
1. 2010 o 16.30 hod. v miestnosti č. 5, na
prízemí Primaciálneho paláca v Bratislave.
Za účelom identifikácie majetkoprávnych vzťa-
hov je potrebné aby dotknutí vlastníci priniesli
na rokovanie aktuálny doklad o vlastníckych
právach k dotknutým pozemkom, nehnuteľnos-
tiam v riešenom území.
Pripomienky podávajte písomnou formou do
31. januára 2010 vrátane, na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie územného rozvoja mesta,
referát obstarávania
Primaciálne nám. 1

P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
Na pripomienky podané po termíne nebude
prihliadnuté.
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r.v. 3/2006, naj. 97100 km, centrál, el. sedadlá, el. zrkad-
lá, CD menič, automatická dvojzónová klíma, parkovací
asistent, tempomat, kožený interiér, tónované sklá, xenóno-
vé reflektory, zimné pneumatiky, kúpené v SR, úplná servis-
ná história....

Byt je na vyvýšenom prízemí, nezariadený, po kompletnej rekonštrukcii,
plávajúce podlahy, dvere, plastové okná, nová kuchynská linka s umý-
vačkou riadu, dom je zateplený. Pokojná lokalita s bezproblémovým
parkovaním priamo pred domom, v bezprostrednej blízkosti je detské
ihrisko a zastávka MHD.

Cena: 500 EUR/mesiac (vrátane energií)

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

Kontakt: 0905 605 443

Prenajmem 2,5 izbový byt v Dúbravke Predám Mercedes ML 320 CDI

Viac na: www.autovia.sk/autobazar/mercedes-m-trieda-320-cdi-752725\

Nová tradícia v centre Bratislavy

Cafe Grande � Hlavné námestie 3 � Bratislava - Staré Mesto � www.cafegrande.sk

ručne ťahané štrúdle
domáce zákusky

od januára v ponuke aj
sladké a slané pečivo
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SOBOTA 16. januára
� 14.30 - Objavenie Ameriky, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Medovníkový domček, klasic-
ké bábkové predstavenie pre deti od 3
rokov, Stražanovo bábkové divadlo, DK
Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Novoročný čaj o piatej pri
živej hudbe Roland live, Stredisko kultú-
ry, BNM, Vajnorská 21
� 18.45 - The Metropolitan Opera:
Carmen, priamy prenos z Metropolitnej
opery v New Yorku, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Werter, Werter, na motívy
románu J. W. Goetheho, réžia a hrá: Ján
Mikuš, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - 10. Reprezentačný ples MČ
Bratislava - Devínska Nová Ves, Veľká
sála Istra Centra, Hradištná 43

NEDEĽA 17. januára
� 10.00 a 14.30 - Objavenie Ameriky,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, T. Šelc, bas-
barytón, P. Mucha, violončelo, D. Hajós-
sy, klavír, program: G. F. Händel, W. A.
Mozart, L. van Beethoven, F. Mendels-
sohn-Bartholdy, M. Ravel, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Z rozprávky do rozprávky,
divadlo Happy, rozprávky v Gullfosse,
reštaurácia Gullfoss, Čulenova 3
� 10.30 - Organový koncert, program: J.
Klička, O. A. Tichý, B. A. Wiedermann,
A. Guilmant, účinkujúci: Petr Čech (ČR),
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Roland live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - J. Bielik, A. Korenči: Malá
morská víla, čarovná rozprávka na motí-
vy slávneho príbehu Hansa Christiana
Andersena s pesničkami, pre deti od 4
rokov, divadlo a.ha, Školská 14

� 16.00 - Putovanie Rozprávkovom,
detská divadelná scéna, účinkuje bábkové
divadlo Babena, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43
� 18.30 - D. Drgáčová, P. Steller, E.
Rosíková: Kirgizsko - Uzbekistan: krá-
ľovstvo zelenej a modrej, komentovaná

fotoshow + diskusia, Horáreň Horský
park, Lesná 1
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Sólo pre dvoch hluchých,
divadlo, komédia o manželstve, medo-
vých týždňoch, ale aj o tom, čo sa stane,
keď sa láska sa zmení na stereotyp, hrajú:
M. Majeský a L. Rózsa Hurajová, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Koncert Art's Birthday 2010,
satelitný a internetový program živej elek-
troakustickej hudby vysielaný do siete
EBU z Bratislavy, Komorné štúdio SRo,
Mýtna 1

PONDELOK 18. januára
� 19.00 - Per Olov Enquist: Noc lesbi-
čiek, ...freudovská komédia..., divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Hamlet alebo Nález lebky,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma sú-
časnej izraelskej autorky, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Extempore, autorská komorná
scénická koláž humorných divadelných
zákuskov najrozličnejších žánrov a štýlov,
Divadlo Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 19. januára
� 10.00 - Objavenie Ameriky, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Robíme si snehuliaka, mode-
lujeme z hliny, detská scéna, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní inšpiro-
vaný významnými dejinnými udalosťami,
O anjeloch a slávnych kráľoch (umenie
baroka hrou), CC centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie s hudobnou skupinou
Duo-Retro, M klub, Rovniankova 3 
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Shirley Valentine, one-woman
show Zuzany Kronerovej, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4

Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 20. januára
� 14.00 - Kocúr v čižmách, divadelné
predstavenie, CDLaV, Gačtanová 19
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý
mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít pre deti, CC centrum, Jiráskova 3

� 18.00 - Slovenské spomienky z det-
stva, J. Dermota (Mníchov), čítanie, J.
Mayr (Viedeň), klavír, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, J. Brt-
ka - akordeón, J. Tomka - husle, J. Poplu-
hárová - klavír, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Flamenco - Viento De Levan-
te, hudobný večer plný flamenca a špa-
nielskeho temperamentu, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - E. Albee: Koza alebo Kto je
Sylvia?, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Koncert SOSR, program: J. Ir-
šai: Soundquacke, premiéra, D. Šostako-
vič: Poémy na texty M. Buonarottiho,
op.145a, P. I. Čajkovskij: Symfónia č. 1 g
mol, op. 13 Zimné sny, Účinkujúci: SOSR,
G. Beláček - bas; M. Kadin - dirigent
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Kino ušami Daniela Baláža,
pokračovanie minisérie venovanej fil-
movej hudbe s moderátorom Rádia_FM
D. Balážom, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12 

ŠTVRTOK 21. januára
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom!,
informatívne podujatie pre seniorov, Klub
22, Jiráskova 3
� 11.00 - Zvonček a Bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Priadky, podujatie zamerané na
ľudové zvyky, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - N. Simon: Každý má svojho
Leona, premiéra, Malá scéna VŠMU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Miloš Macourek: Hra na
Zuzanku, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Poutníci, vystúpenie českej
populárnej skupiny, Stredisko kultúry,
BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Salón u Liszta, Umelec bez
koníčka, J. Kukura, herec, riaditeľ Divad-
la Aréna a jeho hostia, hostiteľ večera: S.
Bachleda, publicista, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 20.00 - Hudba z Marsu + hosť, kon-
cert, Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Viera Čákanyová prézent,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

PIATOK 22. januára
� 11.00 - Novoročné šantenie, klubové
podujatie pre mentálne postihnutú mládež,
M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Florian Kitt (Graz), violonče-
lo, Rita Medjimorec (Viedeň), klavír,
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanec-
tva, Ventúrska 10
� 19.00 - Music club, 100% Free (fu-
sion), Rhantisi Franklin (fusion, elektro-
nic), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - N. Simon: Každý má svojho
Leona, premiéra, Malá scéna VŠMU,
Dostojevského rad 7
� 20.00 - Ples Tanečnej školy Gala, Stre-
disko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� Laco Torma: Humor v galérii, výsta-
va karikatúr, Slovenská výtvarná únia,
Umelecká beseda, Dostojevského rad 2,
potrvá do 17. januára
� Paľo Čejka: Punk a láska, Galéria
Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ven-
túrska 9, potrvá do 20. februára
� Narodil sa nám kráľ nebeský, výsta-
va o chorvátskych vianočných zvykoch a
tradíciách, Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábrežie 2, potrvá do 31.
januára
� Vienna reloaded, umelci, dizajnéri a
architekti predstavujú exponáty, ktoré
odrážajú tvorivý potenciál Viedne, Rakús-
ke kultúrne fórum, Zelená 7, potrvá do 26.
februára
� Premeny, výstava výtvarných prác štu-
dentov Spojenej školy na Tokajíckej 24,
CC centrum, Jiráskova 3, potrvá do 21.
januára
�Michal Czinege: Deep in Grass, Galé-
ria F7, Františkánske námestie 7, potrvá
do 11. februára
� Renesancia - Dejiny slovenského
výtvarného umenia, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do 28.
marca
� Výstava žiakov Združenej školy
textilnej z Tokajíckej ul., Stredisko kul-
túry, BNM, Vajnorská 21, potrvá do 23.
januára
� Ašot Haas - Art From Code, Galéria
Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
31. januára 2010
� Ilona Németh, Martin Piaček, János
Sugár, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11, potrvá do 31. januára

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

vyjdú opäť o týždeň
21. januára 2009

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4444, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska cesta 7, Tel.: 02-4929 4 399, E-mail: lamac@motor-car.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk

S priestorom nakladá tak 
ako s palivom: veľmi efektívne

Nový Mercedes-Benz triedy E T-Modell
už vo všetkých showroomoch na Slovensku.
Možný odpočet DPH.

www.mercedes-benz.sk, www.mbfs.sk

CO2 – Emisie – kombinovaná (g/km): 153 – 299.
Kombinovaná spotreba (l/100 km): 5,8 – 12,8.

Ecko kombi_252x100.indd    1 12.1.2010    9:52:13


