
O schválenom rozpočte, plánova-
ných stavbách v tomto roku, zim-
nom štadióne, ale aj o tých, ktoré je
potrebné dokončiť sme sa pozhová-
rali s riaditeľkou Generálneho
investora Bratislavy (GIB) Jarmilou
TVRDOU.
- Zo schváleného rozpočtu mesta sme
na dopravné stavby oproti roku 2009
dostali o 10 miliónov eur menej. Máme
na ne len 1,4 milióna eur.
Koľkých stavieb sa to teda týka?
- Za tieto peniaze máme v pláne urobiť
tri. 
O ktoré ide? 
- Prvou je rozšírenie križovatky a
vybudovanie cestnej svetelnej signali-
zácie v Podunajských Biskupiciach,
konkrétne na uliciach Podunajská,
Komárovská a Vrakunská. Máme na to
vyčlenených deväťstotisíc eur. Druhou
stavbou má byť nová svetelná signali-

zácia na Ivanskej ceste za 300 000 eur
a treťou je okružná križovatka v
Rusovciach za 200 000 eur.
Okrem dopravných stavieb sa venu-
jete aj výstavbe nájomných bytov... 
- V spolupráci s mestskou časťou
Dúbravka pokračujeme v ich budovaní
v lokalite Pri kríži. Zároveň pripravuje-
me tri objekty na nájomné byty, ktoré
sú vo fáze prípravy projektovej doku-
mentácie a legislatívy - pripravovaný
bytový objekt na Čapajevovej ulici je v
Petržalke, ďalší vo Vrakuni a tretí v
Dúbravke.
Ktoré stavby z minulého roku musí-
te dokončiť v roku 2010?
- Všetky dopravné stavby z minulého
roka sme dokončili. Jediná reálna stav-
ba, ktorá nám prechádza aj do tohto

roka, sú už spomínané nájomné byty
Pri kríži, ktoré sme začali budovať v
júli minulého roku a dokončiť by sme
ich mali túto jeseň.
A ktoré práce súvisiace s rekonštruk-
ciou zimného štadióna čakajú GIB?
- Na tento rok sa na zimný štadión ráta
s dotáciou zo štátneho rozpočtu 26,5
milióna eur z celkovej 40,5-miliónovej
sumy, ktorú štát sľúbil. Zostatok má
dať v roku 2011. Z peňazí schválených
mestským zastupiteľstvom na rekon-
štrukciu štadióna sme ušetrili takmer
4,9 milióna eur, ktoré nám prešli do
tohto roku. Čaká nás vybudovanie
novej cesty na Kalinčiakovej ulici a
búranie cyklistického štadióna, ktorého
plochu najskôr upravíme na parkova-
nie počas majstrovstiev sveta v ľado-
vom hokeji a potom sa tam začne
budovať športový park.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Sto kĺbových 

autobusov pre

bratislavskú

MHD dodá SOR
BRATISLAVA
Víťazom v poradí druhého veľkého
verejného medzinárodného obstará-
vania na nákup veľkokapacitných
kĺbových autobusov vyhrala česká
spoločnosť SOR Libchavy. Doprav-
nému podniku Bratislava, a.s., dodá
100 naftových vozidiel.
Mestský dopravca vypísal minulý rok
druhý z troch avizovaných tendrov na
sto veľkokapacitných kĺbových auto-
busov. Do verejnej súťaže sa prihlásili
spolu štyria uchádzači, okrem SOR
Libchavy aj Solaris Volvo a Irisbus.
Podľa konečného verdiktu zvíťazil
uchádzač s najnižšou cenovou ponu-
kou vo výške 272 000 eur bez DPH za
jeden autobus. Za sto kusov autobusov
teda dopravca zaplatí 27,2 milióna eur
bez DPH a s daňou je to 32,368 milió-
na eur.
Vozidlá budú dodávané postupne
podľa objednávky a prvé z nich by sa
mali na bratislavských cestách objaviť
pravdepodobne v apríli tohto roka, išlo
by o dvadsať kusov. Dopravca však
musí najskôr s víťazom verejnej súťaže
uzavrieť zmluvu.
Dopravný podnik má vypísať ešte
jednu z troch verejných súťaží na veľ-
kokapacitné autobusy. Podľa predbež-
ných informácií ale dopravný podnik
ešte zváži tender na plynové autobusy
vzhľadom na finančnú situáciu i sku-
točnosť, že tento rok budú komunálne
voľby. (rob)

V Primaciálnom 

paláci vystavujú 

visuté záhrady
BRATISLAVA
Výstavu k pripravovanému projek-
tu Bratislavské visuté záhrady si
môžu Bratislavčania a návštevníci
mesta pozrieť od 21. januára do 5.
februára 2010 v priestoroch Prima-
ciálneho paláca.
Ojedinelá výstava prináša prvé vizuali-
zácie projektu, pričom ide o ateliérové
práce ktoré vznikli na pôde Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a na
Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zite v Nitre. 
Projekt visutých záhrad ponúka verej-
ný priestor zelene, kultúry a oddychu v
prostredí viacerých terasovitých zá-
hrad vysunutých nad Bratislavou s
jedinečnými panoramatickými po-
hľadmi. Ich súčasťou by mali byť čias-
točne zapustené objekty so zelenými
strechami predstavujúce technické a
kultúrno-spoločenské zázemie mest-
ského parku. (red, rob)
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STARÉ MESTO
Autobusové či trolejbusové zastávky
sú významným dopravným uzlom,
ale napriek tomu zostávajú niektoré
z nich v dezolátnom stave. Potvrdzu-
jú to aj naši čitatelia, pričom pouka-
zujú napríklad na zničené zastávky
na Patrónke.
Hoci prístrešky na oboch stranách
Lamačskej cesty využijú denne tisíce
cestujúcich a zastavujú tam aj autobusy
prímestskej dopravy, staré betónové
stavby roky nikto zásadne neopravoval.
Čitatelia zdôrazňujú, že na zastávkach
je špinavé a nepríjemné prostredie a
upozorňujú aj na prítomnosť nedôvery-
hodných a podnapitých ľudí, ktorí sem

najčastejšie prichádzajú z miestnej
krčmy a ktorí tu obťažujú čakajúcich
cestujúcich.
Každý pozornejší cestujúci si všimne aj
pretekajúcu strechu, z ktorej počas daž-
divého počasia kvapká voda priamo na
hlavy nastupujúcich i vystupujúcich.
Kvapkajúca voda navyše počas zimy
zamŕza a chodník na zastávke sa najmä
ráno, ale niekedy celý deň nebezpečne
šmýka.
Podľa vyjadrenia z magistrátu, si hlav-
né mesto uvedomuje zlú situáciu na
zastávku Patrónka a „v rámci finan-
čných možností odstraňuje najväčšie
nedostatky“. Mesto v reakcii tvrdí, že je
v jeho záujme prenajať celý priestor

investorovi, ktorý by zrekonštruoval
zastávku aj s podchodom. V súvislosti s
bezpečnosťou cestujúcich na týchto
zastávkach sľúbilo, že požiada o väčšiu
súčinnosť mestskú políciu. 
Na zastávkach na Patrónke boli v minu-
lom období dve zmeny. Ani jedna sa
však zastávok priamo nedotkla. Obe
zastávky pritom pred niekoľkými
desiatkami rokov patrili k najmodernej-
ším, nechýbali tam stánky s novinami,
občerstvením. Na strane smerom von z
mesta však pribudli len dva presklené
prístrešky, ktoré slúžia pre cestujúcich
prímestskej dopravy a druhou väčšou
zmenou bolo osadenie výťahov do pod-
chodu pre imobilných občanov. (rob)

Zastávky na Patrónke chcú prenajať
Zastávky na Patrónke sú v dezolátnom stave, staré a zničené. FOTO - Robert Lattacher

Na dopravné stavby je menej peňazí

Električky budú

jazdiť v tuneli

opäť v lete,

a rýchlejšie
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia električkového tunela
pod Bratislavským hradom pokraču-
je podľa harmonogramu. Dopravný
podnik Bratislava, a.s., predpokladá,
že k obnoveniu premávky v ňom by
mohlo dôjsť už v lete.
Podľa predsedu predstavenstva DPB
Branislava Zahradníka, v tuneli je
položených 400 metrov nového koľa-
jového zvršku. Vybudovaný je aj
kolektor, v ktorom je vysokotlakové
vodovodné potrubie a v súčasnosti
robia tzv. injektáže na zabezpečenie
odstraňovania vlhkosti v únikovej štôl-
ni v smere na Palisády.
„Predpokladaný termín ukončenia sta-
vebných prác je máj 2010,“ uviedol B.
Zahradník. Vzápätí by mala nasledovať
kolaudácia, s tým, že v polovici roka
2010 by sa tunel mohol odovzdať do
užívania. K výraznejším technickým a
stavebným problémom počas opráv
nedošlo. Z finančného hľadiska má
stavba podľa B. Záhradníka zelenú.
„Tým, že sa nám podarilo v rozpočte
mesta presadiť financie na dokončenie
rekonštrukcie tunela, nedôjde k zasta-
veniu prác,“ uviedol. 
Organizácia dopravy by sa po jeho zno-
vuotvorení nemala zásadne meniť.
Linky, grafikon i kapacita prepravy zos-
tanú rovnaké. Výhodou podľa B.
Zahradníka bude zvýšenie prejazdovej
rýchlosti električiek v tuneli, čím dôjde
k úsporám na prevádzkových nákla-
doch - menej vozidiel obslúži cestujú-
cich rýchlejšie. (rob)

Cestnú daň

treba zaplatiť

do 1. februára
BRATISLAVA
Právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré používajú auto na podnikanie,
sú povinné podať do 1. februára
2010 daňové priznanie k dani z
motorových vozidiel (cestnú daň) za
zdaňovacie obdobie roka 2009. Do 1.
februára sú tiež podnikatelia povin-
ní uhradiť túto daň.
Sadzby dane z motorových vozidiel
zostávajú nezmenené, naposledy sa
menili v roku 2006. Správcom cestnej
dane v Bratislave je Bratislavský
samosprávny kraj, ktorý stanovuje aj
sadzby, daň však treba zaplatiť prísluš-
nému daňovému úradu.
Sadzby dane z motorových vozidiel v
Bratislavskom kraji sú zverejnené na
www.bratislavskenoviny.sk, spoločne s
prehľadom účtov daňových úradov v
Bratislave. (brn)
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Soľ je nad zlato
a sypeme ju
všade navôkol
Staromestská samospráva rozhodla,
že túto zimu bude sneh z pešej zóny
odvážať. Vraj to vyjde lacnejšie, ako
keby mala nechať sneh rozpúšťať
soľou a čakať, kým slaná voda z ulíc
stečie do kanálov.
Ukázalo sa, že tento spôsob zimnej
údržby je nielen ekologickejší, ale aj
komfortnejší pre chodcov v historickom
jadre mesta. Dobrý úmysel staromest-
skej samosprávy však nenašiel pocho-
penie u vlastníkov a správcov nehnuteľ-
ností v pešej zóny. Tí majú zrejme veľké
zásoby soli a tak solia ako o dušu -
posypovou aj kuchynskou soľou.
Ako pred týždňom upozornila jedna
naša čitateľka, Bratislavčania zlenive-
li. Lopaty nechali v pivniciach a sotva
padne na chodník prvá snehová vloč-
ka, už ho solia. Kdeže sú časy, keď sa
chodníky odhŕňali lopatami a posýpali
popolom. A keď snehu napadalo veľa,
tak ho odviezli do Dunaja. Vďaka soli,
ktorej sú dnes plné bratislavské chod-
níky a cesty, je prípadný odvoz snehu
do Dunaja zakázaný. Vraj by to bolo
neekologické. To, že samosprávy mesta
a mestských častí každý rok vyhadzuje
státisíce eur z obecných pokladní na
soľ, ktorá ničí cesty, dlažbu, kanalizač-
né vpuste, ale aj topánky a autá obyva-
teľov mesta, akoby nikoho netrápilo. Aj
keď je to neekonomické.
Na soľ na chodníkoch a cestách sme
si akosi zvykli. Keď nasneží, sypeme
vôkol seba tony soli, akoby sme
zabudli, že je stále nad zlato. Sotva
začne snežiť, už sa rozčuľujeme,
prečo ešte nie je cesta a chodník
odhrnutý, prečo nie sú posolené. A
tak úradníci zodpovední za zimnú
údržbu komunikácií dajú pokyn soliť,
kým zo snehu nie je slaná kaša a
neodtečie do kanála aj s podstatnou
časťou obecných rozpočtov. Peniaze
vyhodené za soľ by pritom mohli byť
použité na opravu ciest, či iné
verejnosti prospešné ciele.
Tých pár dní, čo je za posledné roky v
Bratislave sneh, by sme určite nejako
prežili aj bez solenia. V takej Banskej
Štiavnici majú snehu podstatne viac
ako nám napadne v hlavnom  meste.
Napriek tomu ho vždy pozhŕňajú a
vyvezú z centra mesta. Tak, ako to robi-
li kedysi aj Bratislavčania, keď sa ešte
nebáli mozoľov od lopát, a keď soľ
bola nad zlato nielen v ľudových roz-
právkach. Radoslav Števčík

Zápis prváčikov

do škôl potrvá 

do 13. februára
BRATISLAVA
Zápis prvákov do bratislavských
základných škôl sa začal v piatok 15.
januára a potrvá do soboty 13. feb-
ruára 2010. Ako prvých mohli do ško-
ly zapísať rodičia na Cirkevnej
základnej škole svätej Uršule na Ned-
balovej ulici, poslední budú zapisovať
do obecných škôl v Dúbravke, Podu-
najských Biskupiciach a Vrakuni.
Zoznam termínov zápisov prváčikov do
základných škôl v Bratislave je na web-
stránke www.bratislavskenoviny.sk, ide
spolu o 63 obecných základných škôl,
ktorých zriaďovateľom sú mestské
časti, Bratislavský samosprávny kraj a v
jednom prípade Krajský školský úrad. 
Zápis prvákov sa týka aj 9 cirkevných a
11 súkromných základných škôl. V prí-
pade súkromných škôl však pravidlo
zápisu do 15. februára 2010 neplatí,
prvákov totiž zapisujú po celý rok.
Najviac obecných (predtým štátnych)
základných škôl je v mestských častiach
Petržalka a Ružinov - po 11, žiadna
základná škola naopak nie je v mest-
ských častiach Devín a Čunovo. Kom-
pletný zoznam základných škôl v Brati-
slave s termínmi zápisov prváčikov pre
školský rok 2010/2011 nájdete na
www.bratislavskenoviny.sk. (ado)

Bratislavské

rožky budú

zase súťažiť
PETRŽALKA
Na medzinárodnom veľtrhu Danu-
bius Gastro v Inchebe (21. až 23.
januára 2010) organizuje Cech pe-
károv a cukrárov západného Slo-
venska medzinárodnú súťaž o Naj-
lepší bratislavský rožok.
Na 4. ročníku sa zúčastnia družstvá z
Česka, Rakúska, Maďarska a zo Slo-
venska. Okrem toho sa budú konať aj
samostatné súťaže o Najkrajší pletený
výrobok z kysnutého cesta na tému
Zimná fantázia a prehliadka Najkrajšie
umelecké dielo z karamelu na tému
Valentín - láska. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov bude 23. januára 2010 o
15.00 h. (brn)

Školákov čaká 

v marci Jarný

denný tábor
STARÉ MESTO
Staromestské centrum kultúry na
Gaštanovej 19 pripravilo pre školá-
kov Jarný denný tábor.
Bude pre deti od 7 do 14 rokov. Od pon-
delka 1. marca do piatka 5. marca 2010
im od 8.00 do 17.00 h ponúka športova-
nie, kultúrne podujatia, výtvarné dielne,
hry, súťaže, besedy... V cene 38 eur je
zahrnutý obed, vstupenky, cestovné,
poistenie. Viac informácií na telefón-
nom čísle 54 777 366. (brn)

STARÉ MESTO
Opakovane upozorňujeme na par-
kovanie áut na chodníku v okolí
budovy Park One na Námestí 1. má-
ja a v hornej časti Kollárovho ná-
mestia. 
Začiatkom nového roku bol chodník,
ktorý je na mestskom pozemku, ohra-
dený mobilným hradením. Napriek
tomu na chodníku parkujú autá, je ich
síce menej ako v minulosti, ale parkujú
na chodníku aj napriek zábranám. 
Aj v pondelok 18. januára 2010 bola
väčšia časť chodníka na Námestí 1.
mája a čiastočne aj z Kollárovho
námestia zabratá parkujúcimi autami,
ktoré sa za mobilné zábrany dostali cez
priechod pred chodcov.
Podľa informácie z magistrátu sa
mestská dopravná komisia týmto pro-
blémom zaoberá. Majiteľ podzemných
garáží ju navyše informoval o havarij-
nom stave v garážach, ktoré vlastne
spôsobilo, že zakázal parkovanie v
podzemí. Parkujúce autá na chodníku
za zábranami sú vraj tie, ktoré za nor-
málnych okolností parkujú v podzem-
ných garážach administratívnej budo-
vy Park One. 
Prenosné zábrany podľa mesta osadil
majiteľ podzemných garáží z toho
dôvodu, aby zabránil parkovaniu
cudzích áut na chodníku. Mesto preto
vyzvalo vlastníka aby zábrany odstrá-
nil, pretože zaberajú časť chodníka.
Pokiaľ to neurobí začne voči nemu
správne konanie. 

Majiteľ budovy mal prísť tento týždeň
aj s novým návrhom na riešenie situá-
cie, no neurobil tak. Mesto, ktoré pova-
žuje tento stav za dočasný, bude celú
situáciu s parkovaním na chodníku pri
tejto budove sledovať.
Na mieste administratívnej budovy
Park One bolo kedysi verejné parko-
visko, najskôr bezplatné, neskôr spo-
platnené. V roku 2003 však pozemok
predali a Bratislavčania prišli bez
náhrady o miesto na parkovanie. 
V roku 2007 tam vyrástla administra-
tívna budova Park One, no keďže pod-
zemné garáže polyfunkčného domu sú
verejnosti neprístupné, vodiči v snahe
nájsť nejaké voľné miesto na parkova-
nie - najlepšie zadarmo, si našli voľný
chodník. 

Parkovanie na Kollárovom námestí a v
jeho blízkom okolí zostáva naďalej
problémové. Mnohí vodiči okrem
zmieneného parkovania na chodníku v
okolí budovy Park One, parkujú na
chodníkoch aj na Námestí 1. mája, ale
neraz nechajú svoje vozidlá aj na rohu
chodníka na Námestí slobody a
Námestí 1. mája. 
Určitým riešením do budúcnosti by
mohlo byť vybudovanie podzemných
garáží na Kollárovom námestí. Mestskí
poslanci totiž nedávno odsúhlasili pod-
mienky verejnej obchodnej súťaže na
dlhodobý prenájom pozemkov, kde
dnes stojí park. Práve pod týmto
pozemkom má vzniknúť parkovacia
garáž pre asi päťsto áut. (rob)

FOTO - R. Lattacher

Na Kollárovom námestí autá stále 

parkujú, údajne to má byť len dočasne 

STARÉ MESTO
Na nebezpečne riešený priechod pre
chodcov nás nedávno upozornil čita-
teľ Jozef Tabaček. Priechod je na
konečnej zastávke trolejbusov pred
Vojenskou nemocnicou na ulici
Cesta na Červený most.
Podľa čitateľa ide o nepríjemne riešený
priechod, keďže je na konečnej trolej-
busov MHD a cestujúci po vystúpení
prechádza cez priechod tesne pred
vozidlom, pritom však nevidí z ľavej
strany vozidlá prichádzajúce, od
Lamačskej cesty. Dodal, že podľa plat-
nej vyhlášky by mal byť priechod pre
chodcov chránený. V tomto prípade je
dôležité, že pri priechode pre chodcov
nesmú do vzdialenosti päť metrov stáť
vozidlá. Preto podľa neho vozidlá
MHD stojace na konečnej pri priecho-
de porušujú vyhlášku.
Z krajského policajného riaditeľstva
sme dostali informáciu, podľa ktorej je
tento priechod vzhľadom na miesto a
tvar komunikácie umiestnený podľa
schváleného projektu organizácie
dopravy. „Z hľadiska tvaru miesta ne-

bolo možné umiestniť priechod inam,“
uvádza krajské policajné riaditeľstvo.
Ako dodalo, v tomto prípade si musia
vodiči počínať v zmysle zákona, a teda
dávať pozor na chodcov.
Podľa našich informácií sa situácia v
tejto lokalite výrazne zmenila najmä z
hľadiska frekvencie vozidiel, pretože v

blízkom okolí pribudli nové bytovky.
Navyše Železnú studienku navštevuje
veľa Bratislavčanov a turistov, ktorí
vystupujú aj na konečnej zastávok tro-
lejbusov a riešenie tohto priechodu pre
chodcov nie je preto v prospech peších
a ich bezpečnosti. (rob)

FOTO - R. Lattacher

Priechod pred Vojenskou nemocnicou

straší, podľa policajtov je v poriadku 

Tel: 045 5244 100, 0915 532 513 Fax: 045 5244 185, Hotel Prameň, 962 71 Dudince 8, www.dudincepramen.sk, e-mail: info.pramen@gmail.com

Dudince
Hotel Prameň

Využite zaujímavé uvádzacie ceny: 

už od 26 €/os/deň
V ponuke zvýhodnené zimné pobyty:

� rekreačné � rekondičné
� liečebno - rehabilitačné

Január, Február
V prevádzke úplne nové relax 
centrum - krytý bazén, sauny, 
vírivka, rehabilitačné priestory.
Venujte sebe, alebo svojim blízkym 

darček vo forme príjemného oddychu 
a upevnenia zdravia za prijateľné ceny.

Byt je na vyvýšenom prízemí, neza-
riadený, po kompletnej rekon-
štrukcii, plávajúce podlahy, dvere,
plastové okná, nová kuchynská
linka s umývačkou riadu, dom je
zateplený. Pokojná lokalita s bez-
problémovým parkovaním pria-
mo pred domom, v bezprostred-
nej blízkosti je detské ihrisko a
zastávka MHD.

Cena: 500 EUR/mesiac
(vrátane energií)

Kontakt: 0905 605 443

PRENAJMEM
2,5-izbový byt

v Dúbravke 

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



PETRŽALKA
Bratislava by mohla mať o jednu
hokejovú halu viac. Mala by vyrásť
v areáli bývalej Základnej školy na
Ulici Marie Curie-Sklodowskej v
Ovsišti, kde sa s ňou ráta namiesto
tenisového kurtu a časti bývalého
školského dvora.
Názov stavby je Hokejová hala, špor-
tové centrum Petržalka a navrhli ju ako
súčasť plánovaného športového centra
Petržalka na Mamateyovej ulici. 
Práve tento areál sa spomínal aj v plá-

noch na vybudovanie nového stánku
pre futbalistov MFK Petržalka, ktorí po
odchode zo svojho štadióna na Krasov-
ského ulici márne hľadajú nový
domov. Futbalový štadión bol pôvodne
plánovaný na druhej strane školy, v
priestoroch, kde bolo školské ihrisko.
Samotný klub však na to zatiaľ nemá
dostatok financií a pomôcť by mu
musela mestská časť.
Pred výstavbou hokejovej haly je
potrebná asanácia tenisového kurtu a
výrub niekoľkých stromov. Podľa

návrhu ide o jednoduchý pôdorys
obdĺžnikového tvaru zahŕňajúci jedno-
podlažnú halu s ľadovou plochou v
zázemí s dvojpodlažným traktom. 
Areál je v blízkostí zjazdu z diaľnice,
neďaleko je futbalový areál, z druhej
strany lesíka zase Závodisko. Hokejo-
vá hala by mala vyrásť na ploche 2925
štvorcových metrov, ráta sa tam so šat-
ňami a klubovňou, priestory by mali
byť vhodné najmä na tréningy. Investo-
rom stavby je Builder, s.r.o. (mm)

VIZUALIZÁCIA - Builder 

V Rači pribudla 

nová moderná 

križovatka
RAČA
Koncom minulého roku pribudla v
Rači nová cestná svetelná signalizá-
cia na križovatke ulíc Púchovská -
Pri vinohradoch. Okrem toho sa
zmenil aj charakter križovatky - pri-
budli nové pruhy na odbočovanie.
Rekonštrukciu križovatky dalo urobiť
Hlavné mesto prostredníctvom spoloč-
nosti Generálny investor Bratislava
(GIB). Cieľom bolo zlepšiť dopravu,
zvýšiť bezpečnosť a priepustnosť kri-
žovatky, pretože v tejto lokalite sa oča-
káva nárast dopravy a zástavby. Na kri-
žovatke a v okolí vznikli nové samo-
statné ľavé odbočovacie pruhy z
Púchovskej ulice do ulice Pri vinohra-
doch a ďalej z ulice Pri vinohradoch do
Púchovskej ulice, čím sa vytvoril nový
dopravný vstup do tejto lokality. 
Zatiaľ čo radiace pruhy pred križovat-
kou sú z betónu kvôli dlhšej životnosti
dopravne namáhaných úsekov, výjaz-
dy z križovatky a priľahlý úsek ulice
Pri vinohradoch majú nový asfaltový
koberec. Betónový povrch majú aj dve
autobusové zastávky MHD. Zastávky
boli urobené mimo jazdných pruhov, v
tzv. nikách. 
Svetelná signalizácia zabezpečuje ria-
denie dopravy v novej križovatke v
dynamickom režime a je koordinovaná
s križovatkou Púchovská - Žitná.
Pohyb chodcov cez električkovú trať a
Púchovskú ulicu je riadený na výzvové
tlačidlá s akustickou signalizáciou.
Všetky priechody pre chodcov majú
bezbariérovú úpravu a dlažbu pre nevi-
domých a slabozrakých. Nový asfalto-
vý povrch dostali aj všetky susedné
chodníky. Stavebné náklady vyšli na
1,176 milióna eur. (rob)

Prvú hodinu 

je parkovanie

zadarmo
PETRŽALKA
Občania, ktorí navštívia petržalský
miestny úrad na Kutlíkovej ulici
kvôli vybaveniu úradných záležitos-
tí, môžu využiť bezplatné parkova-
nie na priľahlom parkovisku pri Te-
chnopole. 
„Prvá hodina parkovania je bezplatná a
až následných, každých ďalších 30
minút je spoplatnených sumou 50 cen-
tov. Verejnosť tak má počas pracov-
ných dní k dispozícii 100 parkovacích
miest. Tento spoločný krok petržalskej
samosprávy a privátnej spoločnosti
súvisí so skvalitňovaním služieb vo
vzťahu k širokej verejnosti, návštevní-
kom miestneho úradu,“ informovala
hovorca mestskej samosprávy Ľubo-
mír Andrassy.
Podľa jeho slov bezplatné hodinové
parkovanie pri budove Technopolu
môžu využívať aj klienti pracoviska
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny či petržalskej pobočky Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. (brn)
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V Ovsišti má vyrásť nová hokejová hala,

možno ju doplní aj futbalový štadión

Spor o parčík na

Belopotockého 

ulici pokračuje
STARÉ MESTO
Spor o pozemok známy ako parčík
Belopotockého pokračuje. Najvyšší
súd SR nedávno zrušil územné roz-
hodnutie pre umiestnenie stavby
Apartmán parku na Belopotockého
ulici, ktorý chce stavať spoločnosť
Strabag-Zipp.
Z Najvyššieho súdu poslali stanovisko,
podľa ktorého súd o tom rozhodol tak,
„že zmenil rozhodnutie krajského súdu
v Bratislave, zrušil rozhodnutie Kraj-
ského stavebného úradu a vec mu vrá-
til na ďalšie konanie.“
O zrušení územného rozhodnutia
informovala aj Občianska iniciatíva za
zachovanie životného prostredia v Sta-
rom Meste. Podľa iniciatívy po 15
rokoch boja za záchranu parku dosiah-
li rozhodnutie, v ktorom sa potvrdilo,
že aj argumenty občanov môžu mať
právny základ pri rozhodovaní štát-
nych a samosprávnych orgánov. 
„Súd nám dal za pravdu, že bez riadne-
ho právoplatného rozhodnutia orgánu
ochrany prírody o povolení výrubu
stromov a drevín nemožno vydať
územné rozhodnutie,“ uviedlo v stano-
visku občianske združenie. Podľa jeho
zástupcov je paradoxom, že Najvyšší
súd zrušil územné rozhodnutie, „ktoré
investor ako jediné z celej Bratislavy
účelovo pretlačil do územného plánu
hlavného mesta, pri jeho schvaľovaní“.
To vraj potom podľa združenia umož-
nilo vyrúbať väčšiu časť stromov v
parku aj bez právoplatného stavebného
povolenia na stavbu Apartmán parku.
Občianska iniciatíva pripomína, že po
výrube stromov na jeseň roka 2008 a
na jar minulého roku ostalo v parku
rúbanisko. Investor mal povolenie na
výrub 53 stromov a šesť skupín kríkov.
V parku by vraj malo, po výrube povo-
lených drevín, zostať 62 stromov a
jedenásť skupín kríkov. Skutočný stav
je však podľa iniciatívy taký, že zo 120
stromov ostalo v parku vyše 30 a o krí-
koch sa údajne nedá ani hovoriť.
Mesto pozemky na Belopotockého
nikdy nevlastnilo, v minulosti ich mal
Slovenský rozhlas, neskôr ministerstvo
obrany. Po niekoľkých zmenách maji-
teľa získala pozemky firma Strabag-
Zipp, ktorá tu plánuje postaviť osem-
podlažný polyfunkčný objekt Apart-
mán Park. (rob)

PETRŽALKA
Z pôvodne polyfunkčného domu na
Einsteinovej ulici, v blízkosti parčíka
Krasovského, v ktorom mali byť aj
byty a obchodné prevádzky, bude
napokon administratívna budova.
Investor nedávno zmenil projekt.
Podľa nového projektu investor
vypustil 48 bytov. Plochu pre admini-
stratívu však chce zvýšiť z pôvodných
7500 štvorcových metrov na 9300
štvorcových metrov. Obchodné prie-
story, ktoré mali byť na 2500 štvorco-
vých metrov tu napokon nebudú,
naopak, pribudne 248 stravovacích
miest. Zmenou dôjde k zvýšeniu kapa-
city statickej dopravy z 226 na 250
parkovacích miest. V podzemných
podlažiach z toho bude 136 parkova-
cích miesta, v nadzemných podlažiach
ich má byť 114.

Dôvodom zmien v projekte má byť
naplnenie požiadavky ministerstva
životného prostredia na zmenšenie
objektu tak, aby bolo možné zachovať
čo najviac stromov smerom k Sadu
Janka Kráľa. Stavba je súčasťou záme-
ru Polyfunkčné centrum Einsteinova
ulica, ktorý ráta s hotelom, polyfunk-
čným domom a parkovacou garážou.
Investor, spoločnosť IPD, získala
pozemky lesíka pri Krasovského ulici
ich kúpou od mesta. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo predaj v lete 2007,
spoločnosť ich mala v prenájme od
roku 2004. Investor získal povolenie na
výrub časti lesíka, proti čomu pred
časom protestovalo množstvo ochraná-
rov a občanov. Chceli zachrániť stro-
my, ktorých tam bolo v tom čase 437.
Zabráneniu výrubu časti lesíka nepo-
mohla ani petícia so 14 000 podpismi

či živá reťaz, ktorú vytvorilo takmer
2000 Bratislavčanov. Nepomohlo ani
vyhlásenie občanov, že pozemky odkú-
pia za vyššiu cenu, ako ich kúpi inves-
tor. Nezabral ani projekt obnovy parčí-
ka, ktorý rátal s jeho prepojením na
Sad Janka Kráľa. Investor neskôr pro-
jekt prepracoval.
Starý územný plán rátal s využitím
tohto územia na občiansku vybave-
nosť, v jeho západnej časti mala byť
„špecifická ochranná zeleň“. Nový
územný plán už chce využiť väčšiu
časť územia na občiansku vybavenosť
celomestského a nadmestského význa-
mu a okrem izolačnej zelene v západ-
nej časti územia ráta aj s líniou zelene
pozdĺž diaľničnej komunikácie na Ein-
steinovej ulici. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Arch. kancelária 
Ivan Kočan AA

Z nového domu na Einsteinovej ulici 

zmizli byty, budú tam najmä kancelárie

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk
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Pre chodcov 

je križovatka

nebezpečná
LIST ČITATEĽA
Bratislava rastie každým dňom,
mení svoju tvár, narastá počet oby-
vateľov a mení sa aj osídlenie jej jed-
notlivých častí.
Mám však dojem, že pozornosť ochra-
ny obyvateľstva a zabezpečenie jeho
základného vybavenia sa sústreďuje
len na určité časti mesta. Chcem pripo-
menúť, že oblasť Horského parku je
tiež súčasťou Bratislavy, a to Starého
Mesta. To, že tu chýba základné vyba-
venie pre občanov, je už roky známe,
neviem však pochopiť kompetentných,
že ich nič nevedie na prieskum situácie
a tobôž nie na jej riešení. 
Nedávno sa písalo o vytvorení jedno-
smerných ulíc v tejto oblasti - neviem,
na základe akého prieskumu sa postu-
povalo, pretože už dávno niektoré ulice
nezodpovedajú obojstrannej záťaži.
Rýchlosť, ktorou sa tu jazdí by tiež
mala byť prispôsobená súčasným pod-
mienkam.
Kameňom úrazu možno označiť križo-
vatku Ulice Prokopa Veľkého a Hrobo-
ňovej, ktorou denne prejdú stovky áut a
križujú sa tu tri linky MHD - 41, 84,
184. Sú tu konečné zástavky uvede-
ných autobusov, ktoré okrem občanov
slúžia študentom dvoch internátov
Ekonomickej univerzity. Križovatkou
denne prejdú stovky ľudí a je preto
nepochopiteľné, prečo tu nie sú vyzna-
čené priechody pre chodcov a prečo tu
nie je prikázaná spomalená rýchlosť
pre autá, alebo iné upozornenie. Zabu-
dovanie spomaľovačov by tiež prispela
k bezpečnosti chodcov, aj vodičov,
ktorí si neuvedomujú, že nie sú na diaľ-
nici. Eva Žáková, Bratislava

Trhy sa skončili,

námestie je

znovu prázdne
LIST ČITATEĽA
Deň pred Vianocami sa na Hlavnom
námestí skončili Vianočné trhy a
odvtedy je na námestí znovu prázd-
no a nuda. Zopár skupín zahranič-
ných turistov sa tu bezradne obzerá,
Bratislavčania námestím len rýchlo
preletia a miznú v útulnejšom pro-
stredí.
Prechádzajúc touto vyľudnenou zónou
mi napadlo, či by sa na tomto kamen-
nom a neútulnom námestí nedali
ponúknuť miesta pre stánky aj na
dlhšie obdobie. Keď dnes prechádzam
Hlavným námestím, môžem tak akurát
obísť fontánu a pokračovať ďalej.
Takisto, ako to robí ešte tých pár skupi-
niek turistov, ktorí aj v tomto období
zavítajú do Bratislavy. 
Bol by to taký problém, aby sa tu
umiestnilo pár stánkov so suvenírmi,
prípadne s občerstvením, aby aj v inom
období ponúkli svoje služby. Veď stred
mesta nežije len pred Vianocami, chce-
me, aby tu bolo rušno stále. 
A keď nebudú mať záujem súkromníci,
prečo si tu nejaké stánky nepostavia
magistrát či samospráva Starého
Mesta, prečo čakajú až na teplejšie
počasie (?) a nezarábajú už teraz na
predaji suvenírov či bratislavských
rožkov... 
Ak potrebujú predavačov, rád sa pri-
hlásim. Jozef Dorocák, Staré Mesto

Jedna zastávka

znamená dve

cestovné pásma
LIST ČITATEĽA
Pravidelne používam mestskú hro-
madnú dopravu a keďže bývam aj
pracujem vo IV. bratislavskom obvo-
de, kupujem si električenku pre 2.
pásmo. V prípade, že potrebujem ces-
tovať MHD napríklad do centra
alebo do Petržalky, kombinujem to aj
s použitím cestovného lístka.
Keď som už po niekoľký raz nastúpil na
zastávke Milana Marčeka v Devínskej
Novej Vsi na linku 21, na informačnom
paneli svietilo „pásmo 2“. Električenku
mám zaplatenú na toto pásmo, takže
všetko bolo v poriadku. Odviezol som
sa na zastávku Mokrohájska, ktorá je
uzlovým bodom a na cestovanie z nej
treba mať predplatené 1. pásmo alebo v
mojom prípade cestovný lístok. 
Prestúpil som teda na iný spoj a s použi-
tím lístka som pokračoval do mesta.
Tam som vybavil, čo som potreboval,
na Predstaničnom námestí som nastúpil
na 21, označil som si 15-minútový lís-
tok, aby som sa „legálne“ dostal na
zastávku Mokrohájska, od ktorej mi
bude predsa platiť „električenka“ a
doveziem sa do Devínskej Novej Vsi. 
Ma Mokrohájskej nastúpili dvaja páni.
Jeden zablokoval označovacie prístroje
u šoféra. Revízorovi som predložil elek-
tričenku, ktorá však zlovestne zapípala a
kontrolór mi oznámil, že nemám pred-
platený cestovný lístok pre toto pásmo!
Spýtal som sa, ako je to možné, veď
takto cestujem pravidelne, nie som
predsa žiadny čierny pasažier?! 
Pán revízor mi veľmi komplikovane, ale
musím povedať, že veľmi slušne a azda
aj s istou dávkou pochopenia vysvetlil,
že pokiaľ cestujem z Devínskej Novej
Vsi na Mokrohájsku, električenku s
predplateným 2. pásmom je možné
použiť. Zo zastávky Mokrohájska do
Devínskej Novej Vsi to však už nie je
možné, pretože musím mať predplatené
aj 1. pásmo! 
Vypúlil som oči, revízor už ťahal svoje
bločky a ja som prepočítaval, ako sa mi
o dosť vysokú pokutu predražia Viano-
ce. Aj keď som úprimne nevedel prečo.
Ide o rovnaký úsek, ktorý som v inom
smere prešiel s platným cestovným
dokladom a aj na mape mesta, ktorý
vydal dopravný podnik, je úsek z
Mokrohájskej do Devínskej či celého
IV. bratislavského obvodu 2. pásmo! 
V systéme tarifných pásem jednoducho
existuje takýto nezmysel. Tarifné pásmo
nie je determinované zónou (nechápem,
prečo sa to potom volá pásmo), ale
zastávkou nachádzajúcou sa v konkrét-
nom pásme! Zastávka Mokrohájska je
podľa grafikonu v 1. pásme, to zname-
ná, že ak na nej nastúpim a cestujem do
Devínskej Novej Vsi, musím mať ces-
tovný doklad pre prvé pásmo. V opač-
nom smere to funguje tak, že zastávka
Milana Marečka je 2. pásmo, a preto bol
cestovný doklad v poriadku! 
Neznalosť zákona či predpisu neospra-
vedlňuje - to som pokorne priznal. Reví-
zor však bol, našťastie, empatický a
pokutu som nakoniec nedostal. Zachrá-
nil ma lístok, ktorý som si označil pri
nástupe do autobusu. Revízor, našťastie,
povýšil múdrosť nad profitom zo svojej
gáže z pokuty, za čo mu ďakujem. 
Neviem však, či vedenie dopravného
podniku prehodnotí systém a pripraví
logické zmeny. Uvidíme. Stále platiaci
cestujúci, Martin Špaček, Bratislava

Tre Torri sa na taliansku kuchyňu hrá
Na Bajkalskej ulici sme iba nedávno
navštívili novootvorenú reštauráciu
Tri veže. To sme netušili, že sa sem
opäť vrátime a v rovnomennom
obytnom komplexe nájdeme reštau-
ráciu s rovnakým názvom - akurát v
taliančine - Ristorante Pizzeria &
Bar TRE TORRI.
Napriek tomu, že talianska kuchyňa je
obľúbená na celom svete, začína to
vyzerať tak, že čkosoro bude v Bratisla-
ve (mimo Apeninského polostrova) naj-
viac talianskych reštaurácií na počet
obyvateľov. A to pritom väčšina našin-
cov si radšej uvarí niečo doma, ako by
mala míňať peniaze v reštaurácii.
Po minulotýždňovej návšteve Gaštano-
vého hájika sme aj na Bajkalskej ulici
očakávali podobnú atmosféru a kvali-
tu, akú ponúka Cono. Reštaurácia Tre
Torri je však v slovenských rukách a
zrejme nemá ambíciu stať sa členom
Asociácie talianskych reštaurácií na
Slovensku (AIRS) - a to nielen preto,
že majiteľom nie je Talian.
Poďme však po poriadku - čo Tre Torri
hosťom ponúka. Podobne ako v prípa-
de susednej reštaurácie Tri veže, aj jej
talianska menovkyňa má dva vchody -
jeden z Bajkalskej, druhý z Pasienkov.
Z ulice je aj tu barová časť, kde sa vo
veľkom fajčí. Zadná - reštauračná -
časť je síce nefajčiarska, keďže väčšina
hostí však chodí spredu, aj nefajčiari si
tu dajú dennú dávku nikotínu.
Interiér reštaurácie je ladený do bielej
farby, chodba spájajúca bar s reštaurá-

ciou je obložená svetlým dreveným
masívom, rovnako ako prípravovňa
jedál v reštauračnej časti. Napriek
tomu vnútorné priestory pôsobia príliš
svetlo, dominantná biela vytvára
dojem sterility a chladu, čo má ďaleko
od atmosféry italiano ristorante.
Reštaurácia je otvorená už od 9.00 h,
takže v ponuke má aj raňajky. Tie sme
nestihli a tak sme si ako predjedlo dali
Grilovaný kozí syr s rukolou, paradaj-
kou a balzamikovým dressingom (3,30
€). Na naše prekvapenie bol syr síce
grilovaný ale servírovaný studený, čo
svedčí o tom, že táto porcia nebola
určite grilovaná na našu objednávku.
Z polievok sme ochutnali Paradajkovú
s orestovanou červenou paprikou a par-
mezánom (2,50 €). Polievka bola pre-
pasírovaná až tak, že  pôsobila skôr
dojmom rozriedeného paradajkového
pretlaku. Restovanú červenú papriku
sme v polievke nenašli, aj keď jej chuť
tam kdesi v pozadí zrejme bola.
Podobne ako pred týždňom aj tu sme si
z cestovín dali Penne all’amatriciana -
s paradajkovou omáčkou, talianskou
slaninou a jarnou cibuľou (5,50 €). Pre-
svedčili sme sa, že nie sú penne ako
penne, tie tunajšie určite neboli domá-
ce, ale podľa všetkého priemyselne
vyrábané, aké dostať vo väčšine super-
marketoch.
Najväčším sklamaním pre nás bolo

rizoto - ochutnali sme Šafranové s kre-
vetami (7,50 €) a Sépiové rizoto (7,50
€). Ani jedno nebolo podľa nášho
názoru dovarené - ryža bola príliš tvrdá
a konzistencia rizota bola príliš hutná.
Podľa ponuky jedálneho lístka je Tre
Torri najmä pizzeria, preto sme s napä-
tím očakávali, či náš celkový dojem
nevylepší práve pizza. Naša Pizza
Gamberi s paradajkovou omáčkou,
mozzarellou, kreveta, cesnakom, petrž-
lenovou vňaťou a citrónom (6,00 €)
bola síce prepečená, napriek tomu však
zostala vláčna až vlhká. Dokonca ani
okraj pizze nebol chrumkavý, ako sme
očakávali. Možno nevieme, čo je
dobré, ale petržlenová vňať sa na túto
pizzu vôbec nehodila. Navyše syr bol
slaný, čo mozzarella určite nie je.
Tradičné talianske mäsové jedlá sme v
jedálnom lístku nenašli, až po objedna-
ní sme na tabuli na stene objavili dennú
ponuku troch jedál z kuracieho a brav-
čového mäsa. Čašníci síce boli po celý
čas pozorný, pri výbere jedál nás na to
však neupozornili.
Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že Tre
Torri sa na taliansku reštauráciu iba
hrá. To, čo by pred pár rokmi stačilo,
dnes je už málo. Nároky rastú a aj v
gastronómii platí, že nestačí len chcieť,
treba aj vedieť.
Naše hodnotenie: ���

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

Spotrebiteľ musí byť aj kontrolórom
Prvý príspevok v novom roku by
mal byť asi optimistický. Preto hneď
na začiatku poprajem všetkým
našim čitateľom čo najviac krásnych
a úspešných dní a mesiacov - teda až
do letných parlamentných volieb.
Potom im už prajem pevné nervy, aby
sa zbytočne nerozčuľovali nad rôzny-
mi „novinkami“, ktoré podľa mňa zais-
te nastanú. Predpokladám, že začneme
splácať úroky za to neprestajné „šetre-
nie“ v minulom roku. Fascinovalo ma,
ako si naše „načelstvo“ všetkého druhu
predstavovalo šetrenie. Štát nikdy
nenakupoval toľko áut (polícia má
pomaly viac vozidiel ako ľudí), nereš-
tauroval toľko fasád, nepovymieňal
nábytkov - ako sme sa to po kvapkách
dozvedeli z médií.
Neviem prečo ma to hnevá! Veď už aj
za komunistov sa divoko šetrilo, stoj čo
stoj. Vždy ma rozosmievalo (pravda,
iba z nemohúcnosti), keď sme hrdo
vyčísľovali úsporu, povedzme, 100
korún - a iba odborníci vedeli, že nás to
stálo možno 10 000 Kčs. Vtip bol v
tom, že konečný účet neplatil akýsi
imaginárny štát, ale vždy len občan.

Takže vlastne nič nové pod slnkom!
Frflalo sa po krčmách vtedy, frflať
budeme aj teraz. Pochybujem však, že
sa spotrebitelia vyhecujú k podobnému
správaniu, ako nám to pred pár dňami
predviedli kamionisti. 
V časoch, keď som chodila do komisie
v Bruseli, sa ma kolegovia pýtali, čo by
sa muselo stať, aby sa u nás štrajkova-
lo, keďže rôzne štrajky bývali v Poľ-
sku, Maďarsku, Taliansku, Francúz-
sku, o Bruseli už ani nehovorím Nieke-
dy som mala dojem, že v Bruseli sa s
obľubou štrajkuje v piatok alebo v pon-
delok, aby si to pre nefungujúcu miest-
nu dopravu „odskákalo“ čo najviac
dochádzajúcich cudzincov (alebo pre-
dĺžil víkend pre domácich?). Neviem.
Takisto neviem, čo by sa muselo stať,
aby spotrebiteľský národ vyšiel do ulíc.
Sme predsa národ holubičí, no nie?
Teraz už vážne. Počas celých sviatkov
som dostávala sťažnosti na kvalitu
výrobkov. Väčšinou potravinárskych,
ale nielen na ne. Volajúci takmer vždy

končili otázkou, ako je možné, že
výrobky predávané v našich reťazcoch
sú menej kvalitné, ale zato drahšie.
Ľudia sa dožadovali väčšieho dozoru
na trhu, aby sa zamedzilo takému
obchodnému „folklóru“.
Nuž, obávam sa, že ani čitateľov neus-
pokojí moja odpoveď - tak ako neuspo-
kojila sťažovateľov. Okrem toho, že
sme vraj národ holubičí sme aj národ
pomerne nenažraný a špekulantský.
Obchod je napríklad aj o informáciách.
Zahraničie už dávno vie, že sa u nás dá
predať aj tovar druhej akosti. Na zákla-
de princípu, že slovenský obchodník
ušetrí pri nákupnej cene. A že ušetrené
neprenesie na koncového spotrebiteľa?
No a čo, veď má možnosť voľby. Ak
nechce, nech nekúpi!
Moja rada preto znie: V supermarke-
toch si dobre prezrite najmä ovocie a
zeleninu. Osobne z princípu nekupu-
jem balíčky a sieťky. Vždy je v nich
napríklad aspoň jedna nahnilá manda-
rínka, či mierne nahnilý zeler. Takže
spotrebiteľ, nauč sa byť sám sebe kon-
trolórom.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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RUŽINOV
Polyfunkčný komplex Štrkovecké
jazero je názov nového projektu, s
ktorým prichádza súkromná spoloč-
nosť. Komplex chce postaviť na
mieste súčasného objektu, ktorý bol
kedysi mládežníckym hotelom na
brehu jazera a ktorý vyrástol ešte v
časoch socializmu.
Zámer ráta s apartmánovým bývaním s
celkovou plochou 6620 štvorcových
metrov pre 186 obyvateľov, ďalej s
administratívnymi priestormi a s bytmi
pre 92 ľudí. Chýbať v ňom nemajú ani
rôzne obchody, služby či gastronomic-

ké zariadenia. Podzemná časť má mať
veľkú parkovaciu garáž a priestory pre
fitnescentrum. Parkovacích miest má
byť, spolu s tými na povrchu, 295.
Začiatok výstavby je plánovaný na
september 2011, s ukončením budova-
nia komplexu sa ráta do konca roka
2013. 
V prípade polyfunkčného komplexu
Štrkovecké jazero ide o tri budovy.
Jedna má mať desať, druhá päť a tretia
štyri podlažia. Vo všetkých budú aj po
dve podzemné podlažia. Prvé poscho-
dia budov budú určené zväčša na
obchodné prevádzky, služby, vrátane

reštaurácie, kaviarne či menších admi-
nistratívnych plôch. V ostatných prie-
storoch majú byť apartmány, admini-
stratíva, byty a v podzemí verejne prí-
stupné fitnescentrum. 
Súčasťou výstavby nového komplexu
je aj úprava nábrežnej zóny jazera v
jeho južnej časti. Vzniknúť tu má mólo
na úrovni jazera a dobudovaná má byť
aj bežecká a prechádzková trasa.
Navrhovateľom stavby je spoločnosť
PMArchitekti a užívateľom má byť
Športreal invest s.r.o. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Športreal Invest,
PMArchitekti

Mestské časti

majú záujem

získať majetok
BRATISLAVA
Mestské časti sa snažia získať do
svojho vlastníctva majetok, ktorý
potrebujú na plnenie svojich úloh
voči občanom. 
Aj preto je jednou z priorít Regionálne-
ho združenia mestských častí hlavného
mesta SR Bratislavy v roku 2010 nove-
lizácia zákona o Bratislave a zákona o
majetku obcí. Ide predovšetkým o
budovy základných a materských škôl,
kultúrnych zariadení, budovy miest-
nych úradov a niektoré ďalšie. Podľa
prísľubu primátora mali získať tento
majetok už v roku 2009, a to na zákla-
de novely zákona o Bratislave z roku
2008, ktorá to umožňuje. 
Mestské časti sa budú usilovať aj o
zmenu štatútu mesta. Jedným z dôvo-
dov je, že z nedávno schváleného
dodatku štatútu číslo 3 vypadlo ustano-
venie, podľa ktorého mestské časti
vydávali záväzné stanoviská k inves-
tičnej činnosti ako podklady pre sta-
vebné úrady. „Primátor považuje vydá-
vanie záväzných stanovísk mestskými
časťami za duplicitné, lebo ich vydáva
aj mesto,“ konštatoval starosta Nového
Mesta Richard Frimmel. „Problém je
však v tom, že mestské časti môžu mať
svoje podmienky pre stavebníkov.“
Za vydávanie záväzných stanovísk
mestskými časťami je aj starosta Petr-
žalky Milan Ftáčnik. „Ony najlepšie
poznajú svoje územie,“ pripomenul.
„No my teraz strácame možnosť
ovplyvňovať veci v území.“ (brn)

Na mieste, kde dnes stojí hotel Junior

chcú vybudovať polyfunkčný komplex

Dúbravčania

sa vyjadria k

urnovému háju
DÚBRAVKA
V mestskej časti Dúbravka bude 2.
februára 2010 verejné zhromaždenie
občanov. Záujemcovia sa na ňom
budú mať možnosť vyjadriť k plá-
novanému projektu výstavby urno-
vého hája pri Kostole sv. Kozmu a
Damiána.
O uskutočnení verejného zhromažde-
nia rozhodli miestni dúbravskí poslan-
ci na svojom zasadnutí 8. decembra
2009. Zároveň pozastavili časť uznese-
nia o vzniku urnového hája, ktorá sa
týka zabezpečenia výberového konania
a o začatí prvej etapy prác.
Dúbravka prišla s plánom urnového
hája už dávnejšie. Mal by mať rozlohu
3800 štvorcových metrov, jeho kapaci-
ta by mala byť približne 1800 miest a
120 rodinných hrobiek. Súčasťou celé-
ho projektu sú aj kolumbáriá, čiže hro-
bové miesta pre urny. 
S výstavbou chce mestská časť začať
ešte tento rok a urnový háj by mal
poskytnúť dostatok miesto na pocho-
vávanie počas najbližších pätnástich až
osemnástich rokov. Súčasný cintorín je
už zaplnený a pochovávajú tam len v
dedičných hroboch.
Odporcovia výstavby urnového hája
však upozorňujú aj na negatíva, ktoré
môže stavba priniesť - bezprostrednú
blízkosť rodinných domov, možnú
dopravnú kolíziu a nepáči sa im ani
netransparentné konanie mestskej
časti. Svoj protest preto vyjadrili aj v
petícii. (rob)

Každý de  viac ako 50 druhov 
ovocia a zeleniny

Možnos  platby platobnými 
kartami a stravnými lístkami

35 druhov erstvého pe iva 
pe eného nieko kokrát denne

Balené syry, mäso, údeniny

Otvorené denne
6 – 22 hod.

Zbierajte body s Clubcard
a ušetrite pri každom nákupe.

21. 1.
o 8:00

Otvárame

Vienna Gate_AD_252x178_zrc.indd 1 1/18/10 10:43:33 AM
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PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI prišlo
okolo poludnia v obchodnom centre ku
krádeži vecí z motorového vozidla to-
várenskej značky Mazda 6. Neznámy
páchateľ bez použitia násilia a poškode-
nia vozidla odcudzil z kufra auta osob-
né veci poškodeného, medzi nimi note-
book či veci na oblečenie. Poško-
denému 38-ročnému mužovi vznikla
škoda 3415 eur. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KAZANSKEJ ULICI prepadli
banku. Krátko pred 12. 00 h. vošiel do
pobočky ozbrojený maskovaný pácha-
teľ a žiadal peniaze. Pracovníčka
banky z obavy o život a zdravie mu
vydala nevyčíslenú sumu peňazí.
Páchateľ v kapucni a s okuliarmi po
prepade ušiel na neznáme miesto.

STARÉ MESTO
NA KRÍŽNEJ ULICI využil nezná-
my muž čas tesne pred záverečnou a s
krátkou guľovou zbraňou v ruke prepa-
dol stávkovú kanceláriu. Okrem zbrane
mal na hlave kapucňu a od pracovníč-
ky žiadal peniaze. Tá mu z obáv o svoj
život odovzdala 1035 eur, s ktorými
ušiel smerom na Trnavské mýto.

RUŽINOV
NA BECKOVSKEJ ULICI policajné
hliadky zadržali 21-ročného Mareka
CH. z okresu Snina. Mladého muža,
ktorý je podozrivý z podvodov, chytili
v reštaurácii. Východniar lákal od
poškodených peniaze za to, že im mal
sprostredkovávať prácu v zahraničí, čo
sa však nestalo. 
NA CLEMENTISOVEJ ULICI pre-
padol zatiaľ neznámy páchateľ banku.
Po víkende bol zrejme úplne bez peňa-
zí, pretože do pobočky prišiel v ponde-
lok ráno už o deviatej a pod hrozbou
použitia krátkej guľovej zbrane, o kto-
rej tvrdil, že ju má v igelitke, žiadal
pracovníčku o peniaze. Tá mu z obáv o
svoj život a zdravie odovzdala takmer
11 000 eur, ktorú zlodej úspešne sa
vyhýbajúci priemyselným kamerám v
miestnosti zobral a z miesta činu ušiel.
Polícia po ňom pátra. (mm)

Oma, my, 

Berlak néni sa

nám vyhrážala 
Náš prízemný dom mal na ulici dve
zamrežované okná. V ich strede, pod
samou strechou pripravenú obdĺžni-
kovú drevenú firemnú tabuľu upozor-
ňujúcu okoloidúcich na dielňu: Stolár
- Tischler - Asztaloš - Berlak F.
Berlak mešter (majster), ako ho všetci
obyvatelia domu a ulice titulkovali, pre-
vádzkoval stolársku živnosť vo dvore
domu so synom Palim. Vyrábali šamrlí-
ky, hokrlíky, ponajviac korytá, tie išli na
odbyt. V nich sa pralo aj kúpavalo.
Berlakovci mali päť synov (štyria boli
narukovaní), dcéru a dve vnúčence, Inge
a Puliho.
Obývali dvojizbový domovnícky byt bez
príslušenstva. Vodovod a dve WC slúžili
všetkým obyvateľom domu. Za bytom
stála tehlová dielňa. Z nej sa šírila vôňa
smrekového dreva, politúry, šelaku a
ozývalo sa rytmické hobľovanie dosák. 
Členovia rodiny rozprávali medzi sebou
po nemecky i maďarsky, s nami prešpu-
rácky. Starú mamu volali Oma, my, Ber-
lak néni. Pre nadmernú telesnú váhu, ale
aj pre starobu bola málo pohyblivá. V
lete sedávala na dvore v chládku, oproti
ich bytu pod sladko voňajúcim ružovým
oleandrom, zasadeným vo veľkej gelete
od bryndze, v obľúbenom hojdacom prú-
tenom kresle. Okuliare s okrúhlymi skla-
mi vsadené do tenkého žltého kovového
rámu si zakladala špirálovými drôtikmi
za uši (žeby predchodkyne lenoniek?).
Nevšímala si nikoho, venovala sa len
svojmu „štrikeraju“ (pleteniu), Inokedy
držala v bucľatých rukách drevenú špuľ-
ku od nití s natlčenými klinčekmi. Okolo
nich omotávala pestrofarebné bavlnky a
háčikom zospodu vyťahovala „gurtne“,
okrúhle, niekoľkometrové duté šnúry.
Vyšívala z nich vkusné vankúšiky, z kto-
rých pri dotyku sálalo teplo jej šikovných
rúk. 
Na náš pozdrav „Gruz Gott“, či Guten
Tag“, sa pozrela ponad okuliare a sotva
počuteľne odpovedala: „Ja, Ja!“ A opäť
sa zahĺbila do ručnej práce. 
Ako som sa už zmienila, rodina bola
veľká, preto varili v objemných hrncoch,
najčastejšie kapustu, kvasenú aj hlávko-
vú. Charakteristický zápach sa šíril až na
ulicu. Nám Dunajoškám nič neušlo.
Postavené pod bránou domu, zoradené
do radu, držali sme sa za ruky, hojdali
nimi dopredu-dozadu a poriadne hlasno
sme rytmicky pokrikovali do dvora:
„Ber-lak né-ni, ká-posz-ta fösz?“ (Ber-
laknéni, varíš kapustu?). Vtedy pomaly
nadvihla okuliare až na vrch hlavy,
malou päsťou pohrozila a fistulovým hla-
som spustila: „Ja to neputeš tópši, ja to
sávret nám pindice!“ (Keď nebudete
dobré, zavriem vás do pivnice). Do sľu-
bovanej pivnice nás však nikdy nezavre-
la. Sama mala čo robiť, aby vstala a kní-
šúc sa z boka na bok, pomaly, šuchtavý-
mi krôčkami, podopierajúc sa paličkou,
vošla do bytu.
Keď niektorá z nás bola práve nablízku,
vždy jej pomohla pridŕžať pri vstávaní
hojdacie kreslo, odniesť košík s pletením.
Neodmietla. Pozrela vyhasínajúcimi
nezábudkovými očami cez sklá okulia-
rov, pohladkala po vlasoch a so slovami:
„Danke, Danke“, zavrela sa sebou dvere
bytu. Helena Kloudová-Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
(Pokračovanie nabudúce)

V centre mesta bol pobrežný prístav
Záber na zasnežené pobrežie Dunaja
zo Starého mosta je asi 50 rokov
starý. Neznámy fotograf ani netušil,
že jeho záber o pol storočia neskôr
použije niekto ešte raz. Na fotografii z
obdobia okolo roku 1960 vidno nie-
koľko dnes už neopakovateľných
skutočností. 
Nezmenila sa budova priemyselnej
školy na Fajnorovom nábreží, ktorá má
už 106 rokov, ani budova Slovenského
národného múzea postavená v 20.
rokoch. Menil sa len názov múzea:
Budovu postavili pre Zemědelské mú-
zeum, potom tam sídlilo Slovenské
vlastivedné múzeum, Slovenské mú-
zeum. Budova bola silne poškodená po-
čas bombardovania v roku 1945, keď
čiastočne vyhorela. 
Pred rokom 1960 boli už škody odstrá-
nené a priečelie, hoci bez pôvodnej
sochárskej výzdoby v tympanone,
podľa pôvodného projektu opravené.
Čo však dnešnému divákovi chýba, je
pobrežný prístav, ktorý sa nachádzal
pred týmito budovami. Pri jeho vstupnej
bráne, približne na mieste, kde teraz
stojí nástupná budova osobnej dopravy
s reštauráciou, sa nachádzal secesný
pavilón kancelárií prístavu a vrátnice.
Pred reguláciou hlavného toku Dunaja a
pred postavením betónových protipo-
vodňových múrov, bývali lode zakotve-
né a pripútané k brehu po celej jeho
dĺžke približne od terajšieho hotela
Devín nižšie. Parníky osobnej dopravy
mali v druhej polovici 19. storočia prí-

stavisko pred Jurenákovým domom (te-
raz sídlo Miestneho úradu Staré Mesto).
Od konca 19. storočia je na zasypanom
mieste prístaviska parčík, do ktorého po
druhej svetovej vojne umiestnili súsošie
bulharských partizánov. 
Pre deti Bratislavčanov boli ešte v päť-
desiatych rokoch fascinujúce stále sa
pohybujúce žeriavy, ktorými sa z lodí
vykladal tovar. Posunovali sa pozdĺž
dunajského brehu na vysokých
„nohách“. V priestore pod nimi stáli
vozy a autá, do ktorých sa tovary prekla-
dali. Keďže často zdvíhali do výšky
veľké sudy, hovorili sme im ako deti
„zdvihák na sudy“. Bývalo veľmi prí-
jemné stáť na betónovom protipovod-
ňovom múriku, opierať sa o plynovú
lampu a pozorovať ruch a hluk v prísta-
ve. Niekoho to možno vyrušovalo, ale
prístav bol pre mesto veľmi dôležitý.
Vlastne nielen pre mesto. 
Bol to jeden z hlavných dôvodov, prečo
1. januára 1919 československí le-
gionári obsadili mesto. Mladá Če-
skoslovenská republika potrebovala
významný prístav na Dunaji. Okrem
tohto pobrežného prístavu mala Brati-
slava Zimný prístav. Preto aj na fotogra-
fii so snehom vidno na rieke len dva
nákladné člny. V zime sa pracovalo v
umelo vytvorených zátokách, ktoré sa
intenzívne využívajú ešte aj dnes. Pred
pár rokmi prišiel ktosi s nápadom prebu-

dovať „starý prístav“ na obytnú štvrť
ako v Londýne či v Hamburgu. Lenže
Bratislava nemá „starý“ či „nový“ prí-
stav. Má už iba jeden, bývalý „zimný“
prístav, a ten nie je majetkom mesta.
Na historickom zábere vidno ešte aj krá-
ľovský palác na Hrade ako ruinu. Na
rekonštrukcii sa už vtedy intenzívne
pracovalo, pokračoval architektonický a
archeologický výskum, architekti pro-
jektovali. Vnútri paláca sa už stavali
nové steny a vznikali nové betónové
vodorovné konštrukcie, aby sa staticky
spevnila skoro stopäťdesiat rokov
drsným poveternostným podmienkam
vystavená stredoveká stavba. 
Ešte stále sa však diskutovalo, či má
zostať zachovaný vzhľad požiarom v
roku 1811 vypálenej stavby, s rovnými
strechami a charakteristickou siluetou,
alebo či sa majú obnoviť strechys pred
požiara. Napriek protestom zvíťazila
myšlienka totálnej rekonštrukcie. Palác
dostal vonkajší vzhľad, aký mal po pre-
stavbe za vlády Márie Terézie, ale
dostavané interiéry za historizujúcou
fasádou museli byť zariadené v socialis-
tickom „modernom“ štýle.
Nič nemalo pripomínať nenávidených
uhorských kráľov. Vtedajšie riešenie sa
nakoniec ukázalo ako nevhodné. A tak
teraz, po dôkladnej obnove plasticity a
farebnosti fasád, prichádzajú na rad aj
reprezentačné interiéry paláca. Nasledo-
vať bude rekonštrukcia rokokovo-baro-
kovej hradnej záhrady. Štefan Holčík

FOTO - archív

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

Navrhovateľ Doprastav Beta, s.r.o., Drieňová 27,
826 56 Bratislava predložil zámer
Obytný súbor Slnečný vrch,

Bratislava - Devínska Nová Ves 
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
13. 1. do 2. 2. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front
Office. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1 do 2. 2. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2294/365, 2779/27 a 2779/29 v lokalite na Ul. J. Joná-
ša, k. ú. a MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, územný
obv. Bratislava IV. Severnú časť územia tvorí komunikácia
Ul. J. Jonáša, z východu výhľadový infraštrukturálny koridor,
z juhu potok Mláka, zo západu je územie v kontakte so
zástavbou rodinných domov na Záhradnej ulici.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba komplexu
objektov, ktorý počíta s funkčným využitím malopodlažnej
a viacpodlažnej bytovej zástavby a s funkciou občianskej
vybavenosti (od 8 do 10 nadzemných podlaží). Bytové
domy (6-podlažné terasové byt. domy; 8-podlažné pavla-
čové byt. domy; resp. 4-6 podlažné voľne stojace byt.
domy a 3-podlažné byt. domy usporiadané v tvare otvo-
reného bloku), budú obsahovať okrem funkcií bývania aj
zariadenia občianskej vybavenosti ako sú - obchody a
služby (parter), kancelárske a administratívne zariadenia,
zariadenia verejného stravovania. Hlavný dopravný vstup
do územia je z komunikácie Ul. J. Jonáša. Statickú dopra-
vu majú tvoriť plochy parkovísk na teréne (260 parkova-
cích stojísk) a garáže pod bytovými domami (820 p.s.). 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2011– 12/2020 (po etapách)



FUTBAL
V lete to bude päť rokov, čo Petržal-
ka prepísala slovenskú futbalovú his-
tóriu. Po prvom titule prišiel víťazný
marš Ligou majstrov, ktorú zastavil
až zablatený december a nešťastný
nerozhodný výsledok proti FC Porto.
Od toho okamihu prišiel zostup,
ktorý síce nakrátko zastavil druhý
titul, ale potom sa už naozaj všetko na
pravom brehu Dunaja začalo rúcať.
Jednou z osôb, ktorý prežil vrcholy aj
pády bol generálny manažér MFK
Petržalka Petr KAŠPAR.

~     ~     ~
V akom stave je vlastne súčasný petr-
žalský klub? Dohraje jarnú časť Cor-
goň ligy v pohode?
- V dnešnej dobe sa nedá nič hovoriť
stopercentne, problémy sú vo všetkých
sférach spoločnosti, majú ich podniky,
aj iné športové odvetvia, veríme však,
že jar máme zabezpečenú. Stále pokra-
čujú rokovania a rozhovory, či už s
mestskou časťou, alebo s inými poten-
ciálnymi partnermi o ich vstupe do
klubu. Našou hlavnou úlohou na naj-
bližšie obdobie je preto pracovať na sta-
bilizácii klubu.
Bývalý majiteľ Ivan Kmotrík vraj
sľúbil, že klub bude podporovať nie-
len do konca jesene 20909, ale až do
leta 2010. 
- Máme nejaké dohody s reklamným
partnerom, ktoré boli uzavreté ešte pred
začiatkom sezóny. Tie dohody platia,
takže jar je zabezpečená.
Je však reálne, že napríklad od leta
by Petržalka začala s novými majiteľ-
mi či sponzormi?
- Rokovania na túto tému boli a naďalej
pokračujú Mestská časť mala napríklad
záujem o akciovú spoločnosť, ale hoci
tá nakoniec nevznikla, teraz sa to vraj
zase trošku posunulo. Poslanci už zrej-
me chápu potrebu udržania klubu. Petr-
žalka má vlastne len futbal, žiadny iný
športový šport na vrcholovej úrovni tu
nie je. Pritom samotná mestská časť je
možno najväčšie slovenské mesto v pre-
počte obyvateľov na štvorcový kilome-
ter. Na druhej strane platí, čo som pove-
dal, že v dnešnej situácii má každý pro-
blémy s prežitím, s peniazmi, s investí-
ciami. Rokovania teda pokračujú.
Máte už aj niečo konkrétnejšieho? 
- Zatiaľ nie.

Veríte teda, že Petržalka prežije aj
leto?
- Som presvedčený, že áno. Klub bude
pokračovať. Inou stránkou je, v akej
súťaži, za akých podmienok, na čo bude
mať peniaze. Od toho sa bude odvíjať,
či to bude Corgoň liga alebo nižšia
súťaž.
Dokedy môžete pôsobiť v Prievoze na
Rapide?
- Dohoda je podpísaná a znovu platí, že
sa čaká, kto by klub prevzal. Nikto sa
totiž nebráni tomu, aby tam pôsobil aj
naďalej. Dnes je na Pasienkoch Slovan,
dospelí aj mládež, čo je v podstate jedi-
ný štadión spĺňajúci normy. My zatiaľ
zostávame v Prievoze.
Na jeseň sa spomínala možnosť
výstavby štadióna pri niektorej z pe-
tržalských škôl. Je to ešte reálne?
- To sú dlhodobejšie úvahy, dnes by
tieto ihriská prichádzali do úvahy navy-
še len ako tréningové, keďže hlavné
musia spĺňať určité kritériá, napríklad
sedadlá pre divákov, umelé osvetlenie,
čo sú dosť vysoké investície. Práve v
tejto oblasti by sme čakali pomoc od
mestskej časti, pretože vo väčšine krajín
sú štadióny majetkami mesta.
V kuloároch sa hovorí, že Petržalka
má spolu s Dubnicou zrejme najnižší

rozpočet. Je naozaj jedným z najchu-
dobnejších klubov?
- Čo mám informácie, platy našich hrá-
čov určite nepatria v lige k najnižším.
Nie je to až také zlé. Vychádza to však aj
z toho, že človek žijúci v Bratislave má
vyššie náklady ako niekde inde. To boli
platy vždy automaticky vyššie.
Už dlhší čas sa hovorí o vašom pre-
chode do Slovana, ktorý vraj oddia-
ľuje len to, že sa máte postarať o
petržalské prežitie. Je teda v hre aj
príchod na Pasienky, kde by ste mali
na funkcionárskom poste nahradiť
Dušana Tittela?
- S Petržalkou som zrastený a so súčas-
ným majiteľom Slovana Ivanom Kmo-
tríkom som zase dlho robil. Myslím si,
že spolu sme dokázali veľa, v samostat-
nom slovenskom klubovom futbale asi
najviac. A čo sa týka môjho odchodu -
nič sa nedá predpovedať. V budúcností
možno odídem za Ivanom Kmotríkom a
bude to aj logický dôsledok všetkého, čo
sa tu teraz deje. Mrzia ma napríklad
reakcie fanúšikov, ktorí na tribúne vy-
krikujú, no odvtedy, čo odišiel bývalý
majiteľ, som nezaregistroval žiadnu po-
moc. Ani od tých, čo teraz najviac kričia.

Zhováral sa Dušan Blaško 
FOTO - SITA
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Manažér MFK Petr Kašpar tvrdí: Raz

možno odídem za Ivanom Kmotríkom 

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

Po lahôdke so

Žilinčanmi

prehra v Nitre
HOKEJ
Hokejisti Slovana skončili svoju
víťaznú púť po klziskách Extraligy
v Nitre, kde prehrali 2:4. Ešte pred-
tým však doma rozprášili Žilinu 7:1.
Po dueli so Žilinou boli najspokojnejší
diváci. Sedem gólov v súperovej brán-
ke ich muselo vrchovate uspokojiť,
často však tlieskali aj brankárovi Kon-
rádovi, ktorý slovanistov neraz po-
držal. Menej spokojnosti bolo medzi
trénermi, tí totiž zaregistrovali v hre, aj
napriek vysokej výhre, viaceré chybič-
ky. „Napriek vysokému víťazstvu
máme čo zlepšovať. Niekoľkokrát sme
zaváhali a nebyť výborného Konráda,
súper by nás určite viac potrápil,“ pri-
znal asistent trénera Róbert Pukalovič.
Po domácom zápase odcestovali slova-
nisti do Nitry, kde pred zaplneným šta-
diónom odohrali súboj, akých nebýva
v Extralige veľa. Na rozdiel od posled-
ných stretnutí však tento už výsledko-
vo nezvládli tak, ako bolo v poslednom
čase zvykom - ani v samotnom závere. 
„Vyhrať mohli obaja, viac šťastia však
mali nakoniec domáci. Zápas sa hral vo
výbornej atmosfére, chýbalo mu však
viac kvality, dobrej kombinácie, nad
ktorými tentoraz dominovala bojov-
nosť. Snažili sme sa o zvrat, pokúšali
sme sa to prestriedať, no dnes to nevyš-
lo,“ prezradil Róbert Pukalovič.
V januári čaká Bratislavčanov už iba
jeden domáci duel, pred sériou stretnu-
tí na súperových ľadoch privítajú v pia-
tok 22. januára 2010 Duklu Trenčín
(18.00 h). (mm)

Všetky posily

v Petržalke

zatiaľ ostávajú
FUTBAL
Trénerská dvojica Peter Fieber a
Emil Stranianek začala prípravu na
jarnú časť futbalovej Corgoň ligy už
bez Čikoša s Kissom, ktorí odišli na
skusy do Slovana a len pár hodín po
úvodnom tréningu sa pobral k suse-
dom aj stredopoliar Guédé. 
Okrem toho v Petržalke už nie sú
obrancovia Burák a Staško, rozlúčil sa
aj hosťujúci Tomčák. Posilami by mali
byť Nachtman zo Slovana, Bajza z
Nitry, Chlebo z Gabčíkova, bývalý
Nitran Machovec, Brazílčan Dos San-
tos, či Srb Mitrovič. Všetci spomínaní
však prišli najskôr na skúšku, ktorou
boli tri zápasy Tipsport ligy. 
„Noví hráči zostávajú v kádri a dosta-
nú ďalšie možnosti, aby nás presvedči-
li o svojom angažovaní,“ povedal po
Tipsport lige tréner Peter Fieber.
Samotné tri stretnutia s kvalitnými
súpermi si však pochvaľoval: „Bola to
výborná príležitosť na otestovanie
všetkých futbalistov, ktorí dostali
šancu nastúpiť. Z tohto pohľadu turnaj
splnil svoj účel, hralo sa navyše na
dobrých terénoch, horšie by bolo, keby
sme museli hrať napríklad v ponde-
lok,“ prezradil Peter Fieber.
Spomedzi nováčikov nechcel nikoho
vyzdvihovať, na druhej strane podľa
jeho slov ani nikto neprepadol. Ako sa
čakalo, menšie problémy s umelým
trávnikom a zimou mal iba Brazílčan
Dos Santos. „Predsa len bude potrebo-
vať dlhší čas na aklimatizáciu. Napriek
tomu, že už pôsobil v Příbrame, terén
mu robil určité problémy. Mal by to
však zvládnuť,“ myslí si petržalský
kormidelník.
Petržalčania skončili v konečnej tabuľ-
ke svojej skupiny Tipsport ligy s tromi
bodmi tretí (za Trenčínom a Senicou) a
do štvrťfinále nepostúpili.
Na rozdiel od iných klubov MFK
nepredpokladá, že sa káder po určitom
čase zúžil. „Nie je nás toľko, aby sme
to museli urobiť. Aj preto zostanú v
príprave všetci,“ dodal Peter Fieber.
Po zápasoch Tipsport ligy sa MFK stret-
ne ešte so Zl. Moravcami (23. januára),
Pápa (Maďarsko - 30. januára), Slovác-
kom (3. februára), Č. Budějovicami (9.
februára), Bernolákovom (13. februára)
a ostrou previerkou pred jarnou časťou
Corgoň ligy by mal byť duel s FC
Trenkwalder (Rak.). (db) 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

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
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Spoľahlivé určenie
otcovstva

a iné analýzy dedičnosti
www.UrcenieOtcovstva.sk

tel.: 4524 1268

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

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 dvere?

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vyhlásila
verejnú súťaž na nové dopravné
značenie. Obstarávanie súvisí s pro-
jektom tvorby troch nových parko-
vacích zón na cestách tretej a štvrtej
triedy, ktoré chce miestna samosprá-
va spustiť tento rok.
S víťazom súťaže uzatvorí miestny
úrad Staré Mesto zmluvu na pätnásť
mesiacov. Má ísť o osádzanie nových
zvislých dopravných značiek na zákla-
de schválenej projektovej dokumentá-
cie. Medzi kritériá, ktoré musia
dopravné značky spĺňať patrí napríklad
aj to, že majú byť vyrobené z pozinko-

vaného plechu a na prednej strane
musia byť opatrené retroflexnou fóli-
ou. Dopravná značka musí byť certifi-
kovaná v súlade so zákonom a zvislé
nosiče majú byť vyrobené z oceľových
štandardných profilov. Všetky zvislé
značky a nosiče musia byť trvalo ukot-
vené proti pootočeniu.
Víťaz má za povinnosť starať sa aj o
údržba už existujúcich zvislých
dopravných značiek ako aj tých
nových. Ďalej o zabezpečenie vodo-
rovného značenia a jeho údržbu. Pred-
pokladaná hodnota zákazky je 190 000
eur bez DPH. Rozhoduje najnižšia
cenová ponuka a termín na predklada-

nie ponúk, alebo žiadostí o účasť v
súťaži je 1. marec 2010.
Obstaranie dopravných značiek súvisí
s projektom tvorby nových parkova-
cích zón v Starom Meste. Jeho cieľom
je poriadok v parkovaní, riadne vyzna-
čenie parkovacích miest a uprednost-
nenie parkovania v prospech Staro-
mešťanov pred vodičmi, ktorí v tejto
mestskej časti nebývajú. Parkovacie
miesta budú môcť obyvatelia Starého
Mesta využívať na základe rezident-
skej karty, ktorú im vydá mestská časť.
Zóny s dopravným obmedzením majú
aj jasne určiť, kde je možné státie par-
kovanie vozidiel. (rob)

Staré Mesto vypísalo súťaž na dopravné

značenie na cesty tretej a štvrtej triedy

Mercedes ML 320 CDI, r.v.
3/2006, naj. 97 100 km, cena
28 900 eur, centrál, el. sedadlá,
el. zrkadlá, CD menič, automatic-
ká dvojzónová klíma, parkovací
asistent, tempomat, kožený inte-
riér, tónované sklá, xenónové
reflektory, zimné pneumatiky,
kúpené v SR, úplná servisná his-
tória....
Pri rýchlej dohode možnosť

výraznej zľavy!

PREDÁM
Mercedes ML

www.autovia.sk/autobazar/
mercedes-m-trieda-320-cdi-752725

Navrhovateľ  SUNSIZE, a.s., Križkova 9,
811 04 Bratislava predložil zámer

Polyfunkčný objekt Ružinov,
Bratislava 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
11. 1. do 31. 1. 2010 na prízemí budovy Ma-
gistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 do 31. 1. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15294/9 a 15294/13 v lokalite na rozhraní ulíc Baj-
kalská a Ružinovská, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov,
územný obvod Bratislava II. 
Účelom navrhovaného zámeru je realizácia troch obyt-
ných domov s občianskou vybavenosťou. Objekt je
tvorený tromi samostatnými obytnými vežami, umiest-
nenými na spoločnej podnoži. Výškové zónovanie je
navrhnuté nasledovne – budova A 13 poschodí,
budova B 19 poschodí a budova C 29 poschodí. Prvé
podlažie je určené pre občiansku vybavenosť v podo-
be prenajímateľných plôch pre predajne a služby. Ďal-
šie nadzemné podlažia slúžia výlučne ako bytové prie-
story. Objekt je riešený v 2 variantoch, rozdiely sú v
zdroji vykurovacieho média. Dopravne je územie
napojené samostatnou odbočkou z Ružinovskej ulice v
mieste budúceho predĺženia Pažítkovej ulice. Z odboč-
ky je prístupný aj vjazd do parkovacej garáže (520 par-
kovacích stojísk). Pozdĺž prístupovej komunikácie sa
uvažuje s umiestnením kolmých parkovacích stojísk s
pripojeným chodníkom pre peších. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2011-11/2012

Navrhovateľ Firma LINKA EUGEN, Padlých
hrdinov 68, 821 06 Bratislava predložil zámer
Výkup a skladovanie železa, fareb-

ných kovov a výkup 
akumulátorov (autobatérií) -

zberňa v Bratislave 
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
11. 1. do 31. 1. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 31. 1. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2467-2468 v lokalite na ulici Padlých hrdinov, k. ú. a
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, územný obvod
Bratislava II.  Účelom navrhovaného zámeru je pre-
dĺženie povolenia na zber a výkup kovových odpadov,
farebných kovov a výkup autobatérií. Materiál sa má
uskladňovať v hliníkových a železných kontajneroch,
ktoré sú uložené na betónovom podklade, alebo v
uzatvorenej miestnosti. Do priestorov zberne druhot-
ných surovín je možný dovoz od občanov, ale i podni-
kateľských subjektov. Odpady sa po následnom triede-
ní a uložení skladujú v areáli zberne. Po naplnení
kapacity sú odvážané vývozcami. 
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca
31.01.2010 - predĺženie činnosti

Navrhovateľ PMArchitekti, s.r.o., Trenčianska
56/G, 821 09 Bratislava predložil zámer

Polyfunkčný komplex
Štrkovecké jazero 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
13. 1. do 2. 2. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front
Office. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 2. 2. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15279/2-4 v lokalite na Drieňovej ulici, k. ú. a MČ
Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Územie je ohraničené zo severu Drieňovou ulicou, z
východu verejnou zeleňou, zo západu existujúcim
areálom hier RADOSŤ a z juhu vodnou plochou Štrko-
veckého jazera. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkč-
ného komplexu v areáli existujúceho objektu hotela
Junior. Zámerom je asanovať existujúcu budovu hote-
la a na jej mieste vybudovať nový polyfunkčný komplex
s apartmánovým ubytovaním, administratívnymi prie-
stormi a plochami pre občiansku vybavenosť v podo-
be obchodných prevádzok, služieb a fitnescentra.
Navrhovaná činnosť bude pozostávať z 3 polyfunkč-
ných objektov: objekt „A“ (2 PP – 10 NP), objekt „B“ (2
PP – 4 NP) a objekt „C“ (2 PP – 5 NP). Podzemné prie-
story 1.-2.podzemného podlažia (PP) budú využívané
ako podzemná garáž (295 p. stojísk vrátane stojísk na
povrchu terénu). V navrhovaných objektoch bude 1.
nadzemné podlažie (NP) vyhradené pre obchodné
prevádzky a služby. Polyfunkčné objekty „A“ a „B“ budú
určené pre apartmánové ubytovanie. V objekte „C“ sa
budú nachádzať bytové jednotky. V severných častiach
objektov majú byť situované administratívne priestory.
Dopravne bude objekt napojený na Drieňovú ulicu. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 09/2011 – 12/2013

Navrhovateľ  MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o.,
Košická 37, 821 08 Bratislava predložil zámer

Zariadenie na zber a dočasné
uskladnenie odpadov, 

Bulharská ulica, Bratislava 
Do zámeru je možné nahliadnuť  v dňoch od
11. 1. do 31. 1. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front
Office. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
do 31. 1. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má  byť  pozemok s parc.
č. 15096/7 v lokalite na Bulharskej ulici, k. ú. Trnávka
a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Zariadenie sa nachádza v budove bývalého zdravotné-
ho strediska, ktoré je lokalizované na rohu ulíc Bulhars-
ká - Slovinská.
Účelom navrhovaného zámeru je predĺženie prevá-
dzky existujúceho zariadenia na zber a dočasné
uskladnenie nebezpečných odpadov najmä zo zdra-
votníctva, pred ich odvozom na zneškodnenie. Odpa-
dy sú prepravované zo zariadenia skriňovým úžitkovým
automobilom na konečné zneškodnenie (cca 2x
mesačne) k zmluvným odberateľom tak, aby nedošlo k
prekročeniu jeho kapacity (500kg).  
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
existujúce zariadenie
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SNG ponúka

renesanciu 

v umení
VÝSTAVA
Slovenská národná galéria prezentu-
je v rámci cyklu Dejiny slovenského
výtvarného umenia - po baroku, 20.
storočí a gotike - renesanciu. 
Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli
vytvorené na našom území, či objedna-
né pre domáce prostredie v zahraničí v
rozmedzí od konca 15. storočia do po-
slednej tretiny 17. storočia.
Cieľom výstavy je podať prehľad o
najmenej známom období, ktorého
pamiatky spadajú predovšetkým do
zberateľského záujmu archívov a kniž-
níc, či dodnes plnia svoju pôvodnú
funkciu v cirkevných majetkoch. Vý-
stava s viac ako 350 exponátmi pribli-
žuje vo výbere najznámejšie objekty,
najnovšie objavy posledných desaťro-
čí, ako aj čerstvo reštaurované diela a
tiež pamiatky. 
Vystavené diela sú zapožičané z
Rakúska, Maďarska, Česka, Dánska a
z cirkevného majetku na Slovensku a v
SNG Esterházyho paláci na Námestí Ľ.
Štúra 4 ich môžete vidieť do 28. marca
2010. Pri tejto príležitosti vyšla aj hod-
notná populárno-vedecká publikácia s
názvom Renesancia. (dš) 

Momentum

Musicum - Sólo

pre moju lásku
HUDBA
V CC centre na Jiráskovej 3 sa v
nedeľu 24. januára 2010 o 17.00 h
uskutoční podujatie z cyklu Momen-
tum Musicum s podtitulom Sólo pre
moju lásku. 
Podujatie sa bude venovať výberu naj-
krajších milostných piesní a árií. V
úlohe sólistiek sa predstavia Mária Jen-
druchová a Henrieta Vrábelová, známa
tiež ako finalistka súťaže Slovensko
má talent. O klavírny sprievod sa pos-
tará Milada Synková. (dš)

CZ - SK 

architektúra v

Design Factory
VÝSTAVA
Twenty after Twenty CZ - SK, Dvad-
sať po dvadsiatich CZ - SK, je názov
výstavy, ktorú otvorili v Design Fac-
tory na Bottovej ulici 2. 
Po premiére v pražskej Galérii Jarosla-
va Fragnera prichádza Twenty after
Twenty alebo Dvadsať po dvadsiatich
CZ-SK do Bratislavy. Táto česko-slo-
venská výstava prezentuje vtipnou for-
mou predovšetkým kreatívny prístup a
myslenie mladých architektov. 
Vybraných bolo 20 českých a 20 slo-
venských ateliérov - architektov, ktorí
začali študovať na vysokej škole po
nežnej revolúcii. Namiesto klasických
modelov budú vystavené samotné rea-
lizácie, i keď trochu netradičné: CZ -
psie búdy, SK - vtáčie búdky.
Výstavu sprevádza 200-stranový če-
sko-slovensko-anglický katalóg, ktorý
predstavuje jednotlivé ateliéry, archi-
tektov a ich tvorbu. Cieľom projektu 20
after 20 CZ-SK je predstaviť českú a
slovenskú architektúru prostredníctvom
čerstvých projektov namiesto archívov
už overených architektúr. Jedným z
podnetov pre výstavu bolo minuloročné
20. výročie nežnej revolúcie. 
Výber ateliérov je založený na kreati-
vite a potenciáli - sú tu ateliéry, ktoré
už sú etablované, ale aj také, ktoré sú
na začiatku svojej tvorby a skutočná
sláva ich ešte len čaká. Výstava potrvá
do 7. februára 2010. (dš)

DIVADLO
Divadlo West na konci minulého roku
uviedlo ďalšiu zo šteklivých komédií,
tentoraz hru s detektívnou zápletkou
autora Davida Tristrama Prípad čier-
nej vdovy.
Keď sa v divadle West pustia do komé-
die, vždy majú vysoké ciele a jedným z
nich je, aby u diváka nezostalo žiadne
oko suché. Uvoľňujúci smiech, ktorý
uvádza do činnosti aj slzné kanáliky, má
byť namiesto ovácií ocenením práce
režiséra i tvorcov. 
Ľubo Roman v režisérskej úlohe siahol
po osvedčených komikoch, hercoch,
ktorí sa nevyhýbajú žiadnej možnosti
využiť svoje danosti na pobavenie
publika. 
A tak sa v siedmich ženských postavách
hry stáva Oľga Belešová slúžkou,

doktorkou, domácou paňou i dámou zo
ZOO. Ženy - komičky musia vo svojich
postavách celkom zabudnúť na akúsi
pomyselnú ženskú dôstojnosť, cudnosť
či zdržanlivosť a vyjsť pred diváka s
nošou svojho talentu a schopnosti zabá-
vať. To sa Oľge Belešovej v plnej miere
podarilo. 
Mužom sa smeje ľahšie, vedia si aj zo
seba uťahovať s obrovskou gracióznos-
ťou, a tak Roman Pomajbo ako seržant
Plod a Jožo Pročko ako jeho nadriadený
inšpektor Drake rozohrávajú spolu so
ženskou protagonistkou množstvo
komických situácií s detektívnou, spolo-
čenskou, manželskou a často aj erotic-
kou zápletkou. 
O komunikáciu s divákmi sa stará „starý
známy komediálny frajer“ Jožo Pročko
a výborne mu v tom kontruje Roman

Pomajbo. A to všetko preto, aby sa
naplnilo poslanie hry označenej ako
kabaretná komédia, teda hra, ktorá má
zabávať, komunikovať, obveseľovať,
zaujať a priniesť napätie. Dej sa odohrá-
va okolo mŕtvoly bohatého muža, ktorý
leží prepichnutý za gaučom a až podo-
zrivo rýchlo sa okolo neho začnú kopiť
ďalšie mŕtvoly. 
Kabaretná komédia Prípad čiernej
vdovy v divadle West vám prinesie to
najdôležitejšie - dokonalé uvoľnenie.
Sami zistíte, že sa môžete bez obáv spo-
ľahnúť na geniálne metódy inšpektora
Draka, popíjať pokojne šampanské a
čakať ako to dopadne. 
Len si musíte trošku dávať pozor, aby
vás v hľadisku smrteľne nepohrýzol je-
dovatý pavúk, ktorý má hrôzostrašný
názov - Čierna vdova. Dáša Šebanová

DIVADLO
Očarujúca rozprávka Hansa Chris-
tiana Andersena Malá morská víla už
dostala mnoho podôb. Jednou z nich
je aj inscenovanie jej príbehu v
divadle a.ha na Školskej ulici 14.
Jej realizácie sa tu zhostili mladí absol-
venti VŠMU a dali jej patričnú dávku
nehy, tvorivosti, nadšenia a viery.
Pohrali sa s príbehom plným lásky a
nádeje, nebáli sa Kráľa vôd, ktorý svoju
dcéru varoval pred láskou k princovi zo
suchej zeme a neposlúchli jeho výzvu
„zostať doma.“ To sa im vyplatilo, pre-
tože sa odvážne vybrali do sveta fantá-
zie, kde majú jedinú istotu, že ich tvori-
vosť a invencia bude pochopená. V hľa-
disku tak sedia deti so svojimi rodičmi a
nikto sa nenudí. 
Rozprávka je obohatená pesničkami,
ktoré dopĺňajú atmosféru deja a malým
divákom (od 4 rokov) dajú možnosť
vydýchnuť si od napätia, ktoré prináša
strhujúci dej. Vizuálne aj obsahovo je
rozprávka farebná, komunikatívna, nad-
väzuje kontakt s divákom a umožňuje
mu priamo zasahovať do deja. Niečo
vyše hodiny tak deti majú možnosť pre-
žiť vášnivý ľúbostný príbeh, zmieriť sa
s kráľom morí a oslobodiť sa od zlej
čarodejnice, ktorá vyznáva len vlastné,

sebecké záujmy. Takže - nielen radosť a
potešenie, ale aj mravné ponaučenie a
viera v lepšie časy. 
Po vizuálnej stránke je dielko skutočne
minimalistické, na malom priestore s
malou scénou sa spolieha len na tvori-
vosť aktérov, ktorí využívajú všetky
prvky svojho nadania na to, aby zauja-
li detského diváka, čo býva často naj-
ťažšie. 
Mladí ľudia sa však vedia krásne hrať,
čo ich približuje k deťom, a to v tejto hre
určite nie je na škodu. Rozprávku hráva-
jú zvyčajne v nedeľu o 16.00 h, v týchto

zimných časoch priam ideálne miesto
na trávenie voľného popoludnia s malý-
mi deťmi. 
V réžii Antona Korenčiho a Juraja Bie-
lika uvidíte hercov Petru Humeňanskú,
Danicu Matušovú, Andreju Vozárovú a
Michala Jánoša. Štyria mladí nadšenci
dokážu za hodinu zdolať celú morskú
ríšu, stať sa chobotnicami, veľrybami,
mäkkýšmi, dravými rybami, ale aj než-
nými spolutvorcami dobrých skutkov a
naplnenia toho najkrajšieho citu na
svete - lásky. Dáša Šebanová

FOTO - Dušan Husár

V divadle West zabáva jedovatý pavúk,

detektívna zápletka Čierna vdova

Malá morská víla sa mení v divadle a.ha

O zábavu v predstavení sa starajú Roman Pomajbo (hore) a Jožo Pročko. FOTO - František Hauskrecht

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik, OZ Bratislava, predložil zámer

Polder na Banskom potoku,
Bratislava - Rača 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
13. 1. do 2. 2. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front
Office. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 2. 2. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2270, 2274, 2267/1, 2268/3 a 5274 v lokalite Kníž-
kovej doliny, k. ú. a MČ Bratislava - Rača, územný
obvod Bratislava III. Polder je navrhnutý v Knížkovej
doline, na čistinke asi 800 m nad amfiteátrom v Rači. 
Účelom navrhovaného zámeru je zachytiť a znížiť kulmi-
náciu povodňovej vlny v Banskom potoku ešte nad intra-
vilánom mestskej časti Rača a spomaliť tak vzostupnú a
klesajúcu vetvu povodní. Navrhovaný polder je prvý z
komplexu opatrení, ktorý svojou retardáciou zmenší kon-
centráciu prívalových vôd v oblasti Rače. Vlastná hrádza
pozostáva z piatich dilatačných blokov, smerom k zavia-
zaniu do svahu sú bloky výškovo odstupňované. V záto-
pe poldra je navrhnutá preložka potoka, s celkovou
dĺžkou, vrátane hrádze, 107,02m, ktorá bude privádzať
vodu k otvorom v hrádzi. Na začiatku a na konci úpravy,
koryto bude plynule naviazané na pôvodný stav a opev-
nené kamennou nahádzkou. Súčasná lesná cesta sa pri
zakladaní hrádze preloží k ľavému svahu na dĺžke 50 m. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2011 - 03/2012

Navrhovateľ MDPT, Námestie Slobody 6, 810
05 Bratislava predložil zámer 

Verejný terminál intermodálnej
prepravy Bratislava - Pálenisko

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
13. 1. do 2. 2. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/Front
Office. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1 do 2. 2. 2010. 
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 9193/414, 9193/417, 9193/401,
9193/472, 9193/470, 3867/2-3,3851/1 a
3867/4 v lokalite Pálenisko, k. ú. Nivy a MČ
Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Terminál bude situovaný v existujúcom prístave, v
areáli prístavu Pálenisko na Dunaji v jeho 6.
úseku prístavnej kosy. Lokalita je ohraničená
vlastným Bazénom Pálenisko a prekladiskom
motorových olejov. 
Účelom navrhovaného zámeru je realizácia
verejného terminálu intermodálnej prepravy
určeného na prekládku intermodálnych jedno-
tiek, ktorý bude napojený na vnútrozemnú pla-
vebnú cestu, železničnú a cestnú infraštruktúru.
Tento terminál bude tvoriť spolu s ďalšími termi-
nálmi (Žilina, Košice, Leopoldov) základnú inf-
raštruktúru potrebnú pre rozvoj intermodálnej
prepravy na Slovensku. Terminál sa navrhuje z
trimodálnej a bimodálnej časti. Trimodálny ter-
minál (voda/železnica/cesta) bude umiestnený
vedľa prístavnej hrany a jeho dĺžka bude cca
300m. Bimodálny terminál (železnica/cesta)
bude umiestnený v pokračovaní terminálu tri-
modálneho a bude dlhý 450 m. Napojenie ter-
minálu na železničnú sieť ŽSR sa navrhuje zo
železničnej stanice ŽST Bratislava Ústredná
Nákladná stanica, a to využitím existujúcej spo-
jovacej koľaje, ktorá sa v rámci projektu zrekon-
štruuje v existujúcej osi. Nová ŽST sa navrhuje v
priestore zrekonštruovaných existujúcich koľají
vlečky SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s.,
Bratislava). 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 2011 - 2013
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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 23. januára
� 8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutie zbe-
rateľov, elektro, domácich, foto a rybár-
skych potrieb, modelov železničných,
automobilových, leteckých a lodných,
hudobných nástrojov, prezentácia a predaj
včelárskych produktov, Stredisko kultúry
BNM, Vajnorská 21
� 14.30 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Fortuna,
tanečná zábava pri živej hudbe, Stredisko
kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Žitavský ples, účinkujú: FS
Dolina, do tanca hrá hudobná skupina
Trop, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - György Spiró: Mydlová ope-
ra, hra zo súčasnosti o súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky II, premiéra, voľné pokračovanie zná-
mej hry, hrajú: D. Abrahámová, H. Jančiši-
nová, P. Polnišová, Z. Porubjaková, Divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Dead Voices on Air(Uk), POO
(Sk), Rentip (Sk), Zden (Sk), koncert,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 24. januára
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a bambuľka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
10.30 - O hračke, s ktorou sa nikto
nechcel hrať, Divadielko ŽUŽU, DK
Dúbravka, Saratovská 2/a
� 10.30 - Nedeľné matiné, L. Fančovič,
klavír, program: E. von Dohnányi, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - O perníkovej chalúpke, divad-
lo Dunajka, rozprávky v Gullfosse, reštau-
rácia Gullfoss, Čulenova 3
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudové-
ho tanca pre mentálne postihnutú mládež
a dospelých, M klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1

� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, najsladšia rodinná rozprávka s
pesničkami pre deti od 4 rokov, divadlo
a.ha, Školská 14
� 17.00 - Momentum musicum, Sólo pre

moju lásku, účinkujú: H. Vrábelová - spev,
M. Jendruchová - spev, M. Synková - kla-
vír, program: Výber najkrajších romantic-
kých piesní a árií cyklus komorných kon-
certov, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
poviedky Cirkus a divadelnej hry Dvaja
od J. B. Ivana, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - W. Allen: Boh, Túlavé divad-
lo, neurotická komédia o úvahách tridsiat-
nikov, čo vlastne existuje, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky II., voľné pokračovanie známej hry,
Divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7

PONDELOK 25. januára
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta alebo ako to
bolo..., divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - N. Simon: Každý má svojho
Leona, Malá scéna VŠMU, Dostojovské-
ho rad 7
� 19.00 - Fragile, koncert - a capella,
vokálna interpretácia známych svetových
rock-pop-jazz hitov v zaujímavých a'cap-
pella aranžmánoch, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Mo-
delky II, voľné pokračovanie známej
hry, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa?, 2.
premiéra, hra o troch ľuďoch a veľkom
hneve, divadlo Non.Garde, Prepoštská 4
� 20.00 - Umri, skap a zdochni, divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
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UTOROK 26. januára
� 10.00 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - So zmyslom pre humor, podu-
jatie pre ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 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
� 17.00 - Bratislavský včelársky spolok,
pravidelné stretnutie členov a záujemcov
o poradenské služby, Stredisko kultúry
BNM, Vajnorská 21 
� 18.00 - Klnka, repríza celovečerného
predstavenia, DK Dúbravka, Saratovská
2/A
� 18.30 - L. Gondová, Š. Kardoš: Bra-
zília - prírodné fotomotívy, komentova-
ná fotoshow + diskusia, Horáreň Horský
park, Lesná 1

� 19.00 - Samuel Beckett: 2x Beckett,
Krappova posledná páska, Stupaje, Insce-
nácia prináša dve jednoaktovky legendár-
neho dramatika, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Krylovci naživo! koncert a talk
show, piesne Karla Kryla s debatou, hostia:
A. Hajdu a R. Luknár, moderátor: R. Roth,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot dog
(true story of my facebook),hrajú: V. Hor-
ján, Z. Porubjaková, rapper Bene, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa?, hra
o troch ľuďoch a veľkom hneve, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4
� 20.00 -Rádio FM, koncert Pohoda_FM
Live: Bezmocná hŕstka, Komorné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Bezbožná krajinka, Remo
feat. Remo, kino inak, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 27. januára
� 13.00 - Medzinárodný deň spomien-
ky na obete holokaustu, prednáša a bese-
duje M. Vrzgulová, Seminárna sála Uni-
verzitnej knižnice, Klariská 5
� 14.00 - Dúhová plavba, divadelné
predstavenie, hrá: Divadlo Dunajka,
CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý
mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít pre deti, CC centrum, Jiráskova 3
15.00 - S nami to zvládneš, dekupáž na
kvetináči - tvorivá dielňa, M klub, Rov-
niankova 3
� 17.00 - Neodchádzaj, premietanie hra-
ného filmu, Bulharský kultúrny inštitút,
Jesenského 7
� 19.00 - Konkurz, Prešporské divadlo,
smutno-veselá komédia, ktorú je dobré
vidieť naživo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri (čierna
komédia zo súčasnosti), hrajú: R. Pomaj-
bo, V. Horján, D. Abrahámová, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Film roka 2009, najväčšia fil-
mová anketa na Slovensku, kino inak, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 28. januára
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom!,
podujatie pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
� 11.00 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 19.00 - Stratovarius, koncert fínskej
metalovej skupiny, PKO
� 19.00 - Oscar Wilde: Salome, divadlo
Ívery, Školská 14 
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Viliam Klimáček: Díleri (čier-
na komédia zo súčasnosti), divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - M. Adamczyk: Very, divadel-
né predstavenie v rámci Festivalu autor-
ského divadla Pro-Teza v podaní súboru
Porywacze ciał., monodráma, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 29. januára
� 19.00 - Trojka, koncert, hrajú: Z. Ho-
molová, S. Smetana, M. Železňák, CDLaV,
Školská 14
� 19.00 - Melbourne University Choral
Society a zborApollo, benefičný koncert
na podporu detskej onkologickej kliniky,
Jezuitský kostol
19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma súčas-
nej izraelskej autorky, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov z Čierneho Balogu, hrá ĽH
Bartošovci z Čierneho Balogu, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s Ma-
riánom Jaslovským a Benem, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Pro-téza, 1. ročník medzinárod-
ného festivalu autorského divadla, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� Ľubo Guman: Súkromná anatómia,
kresba, maľba, grafika, Galéria Michalský
dvor, Michalská ulica 3, ptrvá do 14. 2. 
� Narodil sa nám kráľ nebeský, výsta-
va o chorvátskych vianočných zvykoch a
tradíciách, Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábrežie 2, potrvá do 31. ja-
nuára
� Vienna reloaded, Rakúske kultúrne fó-
rum, Zelená 7, do 26. februára
� Bojná, Významné kniežacie centrum
starých Slovanov, SNM - Výstavný pavi-
lón Podhradie, Žižkova 16, potrvá do 30.
septembra 2010

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

vyjdú opäť o týždeň
28. 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
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