
O záujme pracovať v mestskej polí-
cii, o nových posilách v jej radoch,
ale aj o niektorých novinkách sme sa
pozhovárali s náčelníčkou MsP
Zuzanou ZAJACOVOU. 
- V minulom roku si žiadosť o prijatie
do bratislavskej mestskej polície
podalo 521 uchádzačov, na výberové
konania bolo pozvaných 199 a z nich
prišlo 170. Na psychodiagnostické
vyšetrenia potom postúpilo 127
záujemcov, z ktorých 33 na testoch
neuspelo. Do kurzov odbornej prípra-
vy nastúpilo celkove 80 uchádzačov,
pre niektorých z nich sa kurz začína
práve v týchto dňoch. Naše rady v
minulom roku posilnilo celkove 61
nových kolegov.
Na ktorých úsekoch a kde budú noví
policajti slúžiť? 
- Najviac novoprijatých príslušníkov
začalo pôsobiť v rámci Okrskovej sta-

nice Nové Mesto, kam patrí aj Rača a
Vajnory. 
Je prijatie policajta rómskej národ-
nosti prvým v histórii, alebo už neja-
kí u vás pracovali?
- V minulom roku, po úspešnom ukon-
čení „policajnej školy“, naše rady po-
silnila kolegyňa, ktorá sa hlási k róm-
skej národnosti. Vedenie okrskovej sta-
nice, kde pôsobí, bolo s jej výkonom
služby spokojné, čo celkom prirodzene
viedlo k jej postupu na pozíciu okrskár-
ky. V súčasnosti pôsobí vo svojom
okrsku v Rači. 
Prečo dochádza v mestskej polícii k
pomerne častej fluktuácii?
- Dôvody, prečo ľudia menia pracovné
pozície, bývajú rôzne - lepšie pracovné
ponuky, iné zamestnanie, zmena byd-

liska kvôli inému členovi rodiny a
podobne. 
Máte medzi sebou ľudí, ktorí pôso-
bia v mestskej polícii od jej vzniku?
- Sú tu kolegovia, ktorí stáli pri zrode
tohto poriadkového útvaru, vtedy ako
radoví príslušníci, dnes pôsobia na ria-
diacich funkciách.
Pripravujete v tomto roku nejaké
novinky, prípadne čo považujete do
budúcnosti za najdôležitejšiu úlohu
v činnosti mestskej polície?
- Aj v tomto roku budeme postupne
rozširovať okrskový systém mestskej
polície, aby sme našich policajtov
dostali aj do sídliskových častí hlavné-
ho mesta. V minulom roku sme zavied-
li novinku - cyklistické hliadky v Petr-
žalke. Osvedčili sa a v tomto roku
doplníme štyroch našich petržalských
cyklistov o ďalších kolegov.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Nábrežná 

promenáda

dostáva novú

krajšiu tvár
STARÉ MESTO
Bratislavské dunajské nábrežie
dostáva novú tvár. Po dokončení
stavby protipovodňového múrika
pribudla medzi Novým a Starým
mostom nová dlažba, osvetlenie a
mobiliár. Bratislavčania sa po vyno-
venom nábreží prejdú už na jar.
„Vybudovať v  meste reprezentatívnu
nábrežnú promenádu od Mosta Apollo
až do Karlovej Vsi, porovnateľnú s
európskymi metropolami - to je môj
hlavný zámer v súvislosti s celým
dunajským nábrežím“, zvýraznil pri-
mátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Bratislava tak podľa neho získa ďalší
moderný priestor, kde sa budú stretá-
vať obyvatelia i návštevníci mesta.
Na nábreží pribudlo nové osvetlenie,
stovka lavičiek, 7 stojanov na bicykle a
26 košov na odpadky. Vysadených
bolo 34 platanov. 
V rámci obnovy nábrežnej promenády
mestská časť Staré Mesto ešte vlani
vybudovala v  parčíku na Vajanského
nábreží zavlažovací systém a na jar tu
opraví obrubníky  a vymení povrch
chodníkov. „Chceme, aby nábrežná
promenáda opäť ožila, aby tu obyvate-
lia Starého Mesta, ale aj ostatných
mestských častí, našli príjemné miesto
na oddych,“ uviedol starosta Starého
Mesta Andrej Petrek.
Mestské zastupiteľstvo schválilo na
jeseň 2009 na obnovu promenády 800
tisíc eur, stavebník hrádze, spoločnosť
Doprastav, prispela na výsadbu stro-
mov sumou 100 tisíc eur, mestská časť
Staré Mesto chce tento rok do obnovy
parčíka investovať 64 tisíc eur. (brn)

Bratislavčania 

patria v Európe

k najmladším
BRATISLAVA
Z aktuálnej správy o zdravotnom
stave obyvateľov hlavného mesta
vyplýva, že Bratislavčania starnú.
Napriek tomu sa Bratislava zaraďuje
medzi desiatku metropol s najmlad-
ším obyvateľstvom v Európe.
Kým v roku 2008 bol priemerný vek
obyvateľstva Bratislavy 40,64 roku, v
roku 2001 to bolo 38,65. Vyšší je prie-
merný vek u žien, ten bol v roku 2008
42,24 roku, kým v roku 2001 bol ich
priemerný vek 40,17.
V správe sa tiež konštatuje, že proces
starnutia obyvateľstva hlavného mesta
pokračuje. Bratislavu možno charakteri-
zovať napríklad aj tým, že priemerný
vek matiek pri narodení všetkých detí
dosiahol 40 rokov. (rob, brn)
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STARÉ MESTO
Pred týždňom, 19. januára 2010, bo-
la opäť čiastočne ochromená  mests-
ká hromadná doprava v Bratislave.
Na Jesenského ulici električka nara-
zila do zle zaparkovaného auta, pri-
čom nehoda spôsobila výluku a
následné meškanie radu električiek
v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky.
Nestalo sa tak prvý raz, keď na tomto
mieste parkujúce autá spôsobili kolíziu
s električkou. A to aj napriek tomu, že
parkovanie tu nie je povolené. Ide
vlastne o chodník priľahlý k električ-
kovej trati a autá tu nemajú čo robiť.
Napriek tomu tu niektorí vodiči pravi-
delne parkujú a buď obmedzujú chod-

cov alebo električky. Pritom v bezpro-
strednej blízkosti je pozemné parkovis-
ko a cez ulicu je vjazd do štvorpodlaž-
nej podzemnej garáže Opera.
Z Mostovej a Štúrovej ulice je na
Jesenského Zákaz vjazdu, z Komen-
ského námestia tu je však Zákaz pre-
jazdu, keďže na protiľahlej strane
Jesenského sú vyznačené parkovacie
miesta. To využívajú vodiči, ktorý par-
kujú na chodníku oproti vjazdu do pod-
zemnej garáže. 
Z krajského policajného riaditeľstva
nám potvrdili, že parkovanie na tomto
mieste nie je povolené. Výnimky ude-
ľuje len magistrát hlavného mesta. Na
tomto mieste sa podľa krajskej polície

nachádza zóna so zákazom státia a stá-
tie je povolené iba na vyznačených par-
kovacích miestach. „Táto plocha nie je
vyznačená príslušným vodorovným a
zvislým značením ako parkovisko,
takže tam nie je možné parkovať,“ uvá-
dza krajské policajné riaditeľstvo. 
Mestskí policajti len v tomto roku zis-
tili a riešili na Jesenského ulici 62 prie-
stupkov, ktoré súviseli s bezpečnosťou
a plynulosťou v cestnej premávke.
Tých, ktoré polícia nezistila bolo nepo-
rovnateľne viac.
Zdá sa preto, že represia je v tomto prí-
pade neúčinná. Možno aj tu je namies-
te dlhodobá prevencia v podobe osade-
nia statických zábran. (rob)

Na Jesenského ulici parkujú, hoci nesmú
Jedna z mnohých kolízií, ktoré sa stávajú vinou nedisciplinovaných vodičov. FOTO - Robert Lattacher

Mestskú políciu posilnilo 61 nováčikov

DPB zaplatí

mýto len za 

1,5 kilometra

do Jaroviec
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
bude platiť mýto len za asi jeden a
pol kilometrový úsek cesty do Jaro-
viec. Spoplatnenie tohto úseku pre
MHD potvrdilo Ministerstvo dopra-
vy a spojov SR.
Ostatné úseky ciest v rámci intravilánu
nebudú pre MHD v hlavnom meste
spoplatnené. Dopravný podnik Brati-
slava zaplatí len za úsek medzi Petržal-
kou a Jarovcami, čo je asi jeden a pol
kilometra. Dôvodom je, že cesta je
súbežná s diaľnicou a ak by ju nespo-
platnili, mohli by to využívať vodiči
kamiónov. Úsek cesty z Lamača do
Záhorskej Bystrice bude podľa minis-
terstva zadarmo.
Dopravný podnik Bratislava nedávno
oznámil, že ministerstvo dopravy
požiadal o prehodnotenie platby
mýta, vzhľadom na to, že jazdí v
katastrálnom území hlavného mesta.
Platba mýta sa DPB týkala pôvodne
úsekov ciest dlhých asi päť kilome-
trov. (rob)

Nové vedenie

župy už má aj 

podpredsedov
BRATISLAVA
Na prvom tohtoročnom zasadnutí
zastupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) zvolili pod-
predsedov, členov komisií a schválili
nový rokovací poriadok.
Novými podpredsedami BSK sa stali
Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS), Martin
Berta (KDH) a Gabriella Németh
(SMK). Tri predsednícke stoličky v
komisiách strán stredopravej koalície
obsadila SDKÚ-DS, rovnaký počet
KDH, dve SMK a jednu OKS. Podľa
informácie úradu BSK, opozičná strana
Smer-SD ponuku na obsadenie predsed-
níckeho kresla v komisii odmietla. 
Predseda BSK Pavol Frešo (SDKÚ-
DS) sa venoval aj kauze pozemkov
pod petržalskou halou. Nový župan
označil za „drzé“, že po skončení
volieb a pred jeho vymenovaním do
funkcie staré vedenie kraja schválilo
zmeny v štruktúre spoločnosti Danube
Arena a prenájom pozemkov pre halu,
čím BSK stratil nad pozemkami kon-
trolu. P. Frešo preto vyzval šéfku spo-
ločností 1. župná a Danube Arena
Moniku Flašíkovú-Beňovú (SMER-
SD), „aby vrátila veci do stavu, ako
boli v deň volieb.“ M. Flašíková-
Beňová mu v pondelok poslala SMS-
správu, že vypovedala zmluvu na pre-
nájom pozemkov. (brn)



RUŽINOV
Projekt rezidenčného bývania s výni-
močnou architektúrou pripravuje
spoločnosti Penta na Štrkovci - na
rohu Bajkalskej a Ružinovskej ulice.
Predpokladané investície sú 40 milió-
nov eur. 
V roku 2010 chce spoločnosť získať
územné rozhodnutia a stavebné povole-
nia. Ide o tri budovy, ktorých výška má
byť desať, dvadsať a tridsať poschodí.
Podľa ružinovského starostu Slavomíra
Drozda (Smer-SD) sa s investorom do-
hodli, že projekt nebude rušivým ele-
mentom v tejto lokalite. „O podrobnos-
tiach sme nediskutovali. Investor môže
mať predstavy, ktoré však musia spĺňať
podmienky územného plánu hlavného
mesta a stavebného zákona,“ povedal S.
Drozd. 
Oficiálne sa zatiaľ žiadne konanie o
tejto stavbe na ružinovskom stavebnom
úrade nezačalo. „Súlad s územným plá-
nom posudzuje magistrát. Investor
musí doložiť záväzné stanovisko od
magistrátu. My budeme jeho rozhodnu-
tie rešpektovať,“ doplnil S. Drozd. 
Mestská časť zámery v tejto lokalite
prezentovala v urbanistickej štúdii
Štrkovecké jazero. Podporili ju ruži-
novskí poslanci a momentálne je na
magistráte. Mestská časť tu chce
vybudovať klasický športový areál -
zimný štadión, plaváreň, krytú halu na
loptové športy, vrátane športových slu-
žieb. (rob, sita)
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Nezaslúži si
Vičan viac ako
školské ihrisko?
Futbalový štadión, či skôr školské
ihrisko, na Molecovej ulici v Karlovej
Vsi má niesť meno Michala Vičana.
Keďže sú aj takí Bratislavčania, pre
ktorých je to neznáme meno, pripomí-
name, že ide o futbalového trénera,
ktorý ako jediný v celom bývalom
Československu získal so svojimi zve-
rencami jednu z troch najväčších
pohárových trofejí v Európe - PVP!
O bratislavskej pocte pre Michala
Vičana sa diskutuje už dlho. V hre bol
štadión, námestie, ulica, no nakoniec
zostalo pri ihrisku na „periférii“ mesta
(bez urážky Karlovešťanov), s ktorým
mal legendárny tréner spoločné iba to,
že sa sem v päťdesiatke presťahoval.
Keď bolo nedávno niekoľko Bratislav-
čanov v Nottinghame, nadšene rozprá-
vali o soche, ktorú mesto v centre
mesta postavilo trénerovi Brianovi
Cloughovi (s Forest vyhral dva razy
EPM) a ako by si vraj také niečo zaslú-
žil aj Michal Vičan. Alebo stačí ísť tro-
chu ďalej do Trnavy. Po trénerovi
Antonovi Malatinskom dostal meno
hlavný štadión, žiadne školské ihrisko v
Modranke. A to ani nemusel vyhrať
PVP!
Socha M. Vičana však v meste nie je a
zrejme ani nebude, o pár rokov nebude
ani Tehelné pole, a keďže nový štadión
má byť národný, ťažko čakať, že by sa
pomenoval po M. Vičanovi, ktorý s
reprezentáciou veľa neprežil. 
Ak sa teda nejaký zahraničný futbalový
fanúšik zatúla do Bratislavy a bude si
chcieť pozrieť, čím si Slováci a Brati-
slavčania pripomínajú trénerskú le-
gendu, bude ho treba odviezť do Karlo-
vej Vsi, ukázať mu malé ihrisko a
vysvetliť, že my Slováci (Bratislavča-
nia) sme už takí. Neradi sa chválime, a
preto nemáme v centre mesta žiadnu
jeho sochu, meno Michala Vičana ne-
nesie žiadny veľký štadión ani dôležitá
ulica či námestie, ale je po ňom pome-
nované ihrisko Karloveského športové-
ho klubu. Dušan Blaško

Na Štrkovci majú pribudnúť ďalšie tri

obytné vežiaky - stavať ich má Penta

Parkovanie 

na Kramároch 

je problémom
NOVÉ MESTO
Parkovanie v okolí zdravotníckych
zariadení na Kramároch je už roky
komplikované a vyzerá to, akoby sa
týmto problémom nikto nezaoberal.
Situácia v okolí nemocníc sa čoskoro
môže stať neúnosnou.
Mnohí vodiči, ktorí sa najmä ráno sna-
žia nájsť aspoň kúsok miesta, aby mohli
navštíviť nemocnicu, alebo zaviesť na
ošetrenie svojho príbuzného, krúžia
dlhé minúty v okolí a napokon sú núte-
ní zaparkovať aj niekoľko stoviek
metrov od ambulancií.
Autá so štátnymi poznávacími značka-
mi z rôznych regiónov nájdete parkovať
na Kramároch v množstve bočných uli-
čiek. Výnimkou nie je parkovanie na
chodníkoch či na trávnikoch. Mnohí
obyvatelia okolitých domov si pred
pozemkami urobili improvizované záta-
rasy, alebo osadili stĺpiky - len aby pred
ich obydlím denne neparkovali autá.
Kramáre sú v mestskej časti Nové
Mesto a z miestneho úradu sme dostali
vyjadrenie, podľa ktorého je starostli-
vosť o Limbovú ulicu, kde sa zdravot-
nícke zariadenia nachádzajú, v kompe-
tencii magistrátu. „Pokiaľ ide o okolité
uličky, tam komplikujú situáciu, podľa
poznatkov nášho miestneho úradu,
práve návštevníci zdravotníckych zaria-
dení,“ uviedol miestny úrad. 
Od magistrátu sme sa dozvedeli, že
mesto v rámci možností vyznačilo par-
kovacie miesta na Kramároch na ces-
tách, ktoré sú v jeho správe. Parkovanie
v okolí akejkoľvek budovy má zabezpe-
čiť vlastník. Podľa mesta je vybudova-
nie podzemných garáží drahé. Reagova-
la aj Fakultná nemocnica akad. L. Dére-
ra, ktorá však nemôže vytvárať parko-
viská, lebo cesty a chodníky nevlastní.
„Pred približne štyridsiatimi rokmi, keď
sa stavala nemocnica na Kramároch,
nikto ani vo sne nepredpokladal taký
motoristický boom, ako sa prejavuje v
posledných rokoch,“ uviedla hovorkyňa
FNsP Bratislava Rút Geržová. Priznala,
že nemocnica sama pociťuje potrebu
rozšírenia parkovania pre zamestnancov
i pre pacientov. (rob)

STARÉ MESTO
Pešia zóna v historickom jadre cen-
trálnej mestskej časti je pre vozidlá
zásobovania opäť neprejazdná. Vo
vyústení Radničnej ulice na Hlavné
námestie totiž magistrát dal osadiť
pevné zábrany.
V pešej zóne sa tak obnovil dopravný
režim spred roku 2005, keď sa začala
rekonštrukcia Apponyiho paláca. Kvôli
organizácii stavby vtedy mesto z Rad-
ničnej ulice zábrany odstránilo. Tie sa
sem mali vrátiť po rekonštrukcii paláca

v roku 2008, no nestalo sa tak. Staro-
mestská samospráva opakovane žiadala
pracovníkov magistrátu, aby sem zábra-
ny vrátili. Tí nereagovali. Až na priamy
pokyn primátora mesta Andreja Ďur-
kovského (KDH) tu v polovici januára
osadené pevné zábrany.
Staromestská pešia zóna je tak opäť
rozdelená na dve časti - obsluha jednej
je zo Strakovej ulice, obsluha druhej
časti z Františkánskej ulice. Zábrany
tak bránia nežiaducemu prejazdu vozi-
diel obsluhy naprieč zónou.

Takmer päťročný prejazd vozidiel
úplne zničil dlažbu na Radničnej ulici,
ktorá je v správne hlavného mesta.
Napriek tomu, že v mestskom rozpočte
nie sú podľa našich informácií na
obnovu dlažby na Radničnej vyčlenené
žiadne prostriedky, bolo by vhodné,
aby tu mestská samospráva zničenú
dlažbu čo najskôr opravila. Staro-
mestská samospráva vlani predláždila
väčšiu časť pešej zóny, hlavnému
mestu zostala Radničná ulica. Azda sa
na to peniaze nájdu. Slavo Polanský

Pešia zóna je pre autá opäť neprejazdná



Náhradný

nájomný byt

nedostane každý 
BRATISLAVA
Mnohých Bratislavčanov zaujíma aj
v novom roku problém súkromných
vlastníkov bytových domov a nájom-
cov bytov s regulovaným nájomným. 
„Z viacerých možných spôsobov prijala
vláda riešenie založené na poskytnutí
náhradných nájomných bytov obstara-
ných z verejných prostriedkov štátu pre
tých nájomcov, ktorí to budú z hľadiska
svojho sociálneho postavenia potrebo-
vať,“ prezradila hovorkyňa Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR
LindaVaškovičová. 
Podľa, jej slov vlani prišlo k určitým
zmenám: „Z viacerých možných spôso-
bov prijala vláda riešenie založené na
poskytnutí náhradných nájomných
bytov obstaraných z verejných pro-
striedkov štátu pre tých nájomcov, ktorí
to budú z hľadiska svojho sociálneho
postavenia potrebovať.“
Týkať sa to však nebude všetkých
nájomníkov. „Podľa pripravovaných
kritérií, z nároku na pridelenie náhrad-
ného bytu by mali byť vylúčení nájom-
covia, ktorí sú vlastníkmi alebo so spo-
ločným nájomcom a osobami žijúcimi s
nájomcom v spoločnej domácnosti sú
spoluvlastníkmi porovnateľného bytu
alebo nehnuteľnosti (prípadne jej časti)
určenej na trvalé bývanie v obci, v kto-
rej užívajú nájomný byt. Najviac však
do vzdialenosti 50 kilometrov od mies-
ta, kde sa byt nachádza. Ostatní opráv-
není nájomcovia by mali dostať mož-
nosť požiadať obec v mieste bydliska v
stanovenej lehote o pridelenie náhrad-
ného nájomného bytu s regulovanou
cenou nájmu. Nájomcovia by mali
povinnosť byt uvoľniť až po pridelení
náhradného nájomného bytu.“
Ako tvrdí, pôjde „najmä o tie v byto-
vých domoch a výnimočne aj v rodin-
ných domoch, kde došlo k nájmu do 1.
januára 2000, nachádzajú sa v domoch
alebo častiach domov vydaných pri
náprave krívd oprávnenej osobe, ale aj
tam, kde došlo k následnému prevodu
vlastníctva na inú právnickú alebo
fyzickú osobu, ako aj v domoch, ktoré
boli súčasťou prevodu majetku štátu na
iné osoby podľa osobitného predpisu,“
uviedla L. Vaškovičová.
Na rade sú teraz ministerstvá. „Do
konca roku 2010 majú pripraviť návrhy
legislatívnych úprav problematiky. Ich
úlohou bude najmä doriešiť zákonným
spôsobom ukončenie uvedených ná-
jomných vzťahov, určiť podmienky
obstarania náhradných nájomných by-
tov, vymedziť ich charakteristiky a sta-
noviť spôsob ich financovania. V
zákonnej norme by boli upresnené aj
podmienky na výber tých nájomcov,
ktorí by mali nárok na pridelenie
náhradného nájomného bytu. Až po
schválení týchto právnych predpisov v
NR SR budú určené podrobnosti.“
L. Vaškovičová dodala aj odporúčania
pre občanov: „Musia sledovať prípravu
právnych noriem, ktoré sa budú pripra-
vovať. K prihlasovania treba ešte
uviesť, že podľa ustanovení minister-
stva financií bolo na našom ministerstve
už do 31. decembra 2008 a zoznam pri-
hlásených nájomcov využilo minister-
stvo na zistenie údajov o predpoklada-
nom počte nájomcov, ktorých by sa
malo riešenie týkať. V súčasnosti preto
nie je potrebné dodatočne sa prihlasovať
do zoznamu.“ Dušan Blaško
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STARÉ MESTO
Hlavné mesto v závere uplynulého
roku vyhlásilo verejnú obchodnú
súťaž na dlhodobý prenájom Starej
tržnice. Mesto uzatvorí s výhercom
zmluvu na 52 rokov s hlavnou pod-
mienkou, že budovu zrekonštruuje.
Súťažné podmienky si môžu uchádzači
vyzdvihnúť na magistráte do 3. februá-
ra 2010. Záväzné súťažné návrhy je
možné podať od 15. januára do 5. aprí-
la 2010.
Nový nájomca bude Starú tržnicu nie-
len prevádzkovať, ale má ju aj zrekon-
štruovať, a to do 24 mesiacov od účin-
nosti nájomnej zmluvy.

Mesto ráta s tým, že v tržnici bude
obchodná galéria s predajňou potra-
vín. Ďalej prevádzky, ktoré budú
ponúkať výlučne potravinársky sorti-
ment, ale aj oblečenie, módne
doplnky, knihy a nosiče s audiovizuál-
nym obsahom. Chýbať nemajú pohos-
tinské služby vyššieho štandardu, ako
aj organizovanie kultúrnych a spolo-
čenských podujatí. 
Nájomné sľubuje mesto vo výške 3
eurá na štvorcový meter a rok a bude
platiť na 5121 štvorcových metroch
nebytových priestorov počas rekon-
štrukcie, maximálne však do 24 mesia-
cov od nadobudnutia účinnosti nájom-

nej zmluvy. Po tomto období už bude
nájomné zodpovedať ponúknutému
víťaznému návrhu. 
Výsledky súťaže zverejnia najneskôr
30. apríla 2010 na úradnej tabuli magi-
strátu. Zmluva o nájme bude uzatvore-
ná do 90 dní od zverejnenia výsledkov
súťaže.
Mesto vypovedalo posledných nájom-
níkov zo Starej tržnice 9. apríla 2009.
Novým nájomcom objektu sa mala
stať spoločnosť Devel Gallery, s. r.o,
ktorá už v minulosti prejavila záujem o
tržnicu. Mnohým mestským poslan-
com sa nepáčili podmienky prenájmu,
vraj nevýhodné pre mesto. (rob, brn)

Záujemcovia o prenájom Starej tržnice

môžu podať návrhy do 5. apríla 2010

Rýchlovlaku

musia ako prvé 

ustúpiť garáže
NOVÉ MESTO
Výstavbe rýchlovlaku v rámci pro-
jektu TEN-T 17 musia ako prvé
ustúpiť garáže. Búranie sa týka až
84 garáží na Kukučínovej ulici.
Podľa čitateľa Ľuboša Fiama si budú
majitelia vozidiel musieť hľadať par-
kovacie miesta v už preplnených uli-
ciach a na parkoviskách. Ľ. Fiam ďalej
tvrdí, že železničná doprava v časti
Bratislava - Filiálka, ktorá bola v minu-
losti zrušená, možno ani nebude pro-
sperovať. Podľa jeho názoru aj preto,
lebo sa buduje súbežne s funkčnou
električkovou trasou premávajúcou po
Račianskej ulici. 
Čitateľ konštatuje aj to, že nepríjemná
situácia nastane pre obyvateľov domov
na Kukučínovej ulici, ktorým budú
takmer pod „bytmi“ premávať vlaky.
Dodal, že obyvateľom panelových
domov bude znepríjemňovať život aj
klimatizácia a vzduchotechnika, nevy-
hnutná pri stavbe koľajových tunelov.
Mestská časť Nové Mesto uviedla, že
garáže na Kukučínovej ulici sú vo
vlastníctve súkromných osôb. „Pozem-
ky pod nimi sú však vo vlastníctve
mesta, mestská časť ich má len v sprá-
ve.“ Magistrát potvrdil, že mesto síce
vlastní pozemky, no garáže nie sú jeho
a ani ich neprenajíma. Nové Mesto
ďalej uviedlo, že na projekt už vydali
územné rozhodnutie, no samotné sta-
vebné povolenie vydá Úrad pre regulá-
ciu železničnej dopravy. 
Podľa informácií od projektanta, spo-
ločnosti Dopravoprojekt, asanácia
garáží na Kukučínovej ulici v Bratisla-
ve je nevyhnutná pre zabezpečenie
výstavby. Spoločnosť pripomína, že
projekt TEN-T je stavbou vo verejnom
záujme a jeho trasovanie je zapracova-
né aj do zmien a doplnkov územného
plánu mesta od decembra minulého
roku. Je v súlade s jeho záväznými čas-
ťami, a teda nemenné. 
V súčasnosti pokračuje územné kona-
nie na TEN-T na úradoch v Starom
Meste, Novom Meste, Ružinove a v
Petržalke. Stavebné úrady všetkých
štyroch mestských častí vydali údajne
už územné rozhodnutia k umiestneniu
stavby ako prvostupňový správny
orgán. Celkové náklady na projekt sú
vyše 1,3 miliardy eur. (rob)

Objavili hrob 

kardinála 

Petra Pázmánya
STARÉ MESTO
Skupine odborníkov sa podarilo vo
svätyni katedrálneho Chrámu sv.
Martina v Bratislave identifikovať
hrob a pozostatky jezuitu, kardinála
a ostrihomského prímasa Petra Páz-
mánya.
Ide o významnú postavu cirkevných
dejín, zakladateľa Trnavskej univerzity
a autora knihy Sprievodca k božej
pravde, ktorá zásadným spôsobom
ovplyvnila duchovnú atmosféru Uhor-
ska sedemnásteho storočia. 
O ďalších podrobnostiach dôležitého
historického nálezu bude verejnosť
informovaná po úplnom vyhodnotení
historického, archeologického a antro-
pologického výskumu svätyne Dómu
sv. Martina. (sita)
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V Budapešti 

by poradili, 

čo s tržnicou
LIST ČITATEĽA
Musím sklamane skonštatovať, že
sloboda pre občanov v Bratislave
silno kríva. K tomuto názoru ma ve-
die veľa dôvodov, spomeniem aspoň
niektoré.
Hlavný dôvod je, že najmä Staré Mesto
začína slúžiť iba bohatým, čiže horným
desaťtisícom. Z mesta sa vytrácajú
radoví občania. Musela napríklad zanik-
núť Diétna jedáleň na Laurinskej, ktorú
mali občania radi. Petícia nepomohla -
spupní konšeli rozhodli.
Na rade je Stará tržnica, kde najmä star-
ší občania, umelci, ale aj študenti si
mohli posedieť, dať si dúšok malokar-
patského vínka, langoš, palacinky, obed
alebo večeru za primeranú cenu. Prípad-
ne si kúpiť výrobky z ovčieho syru,
med, dobrú dunajskostredskú papriku,
zeleninu, ovocie a podobne. Zanikli
pekné expresá na priečelí tržnice, prie-
stor je teraz pustý.
To isté spravili komunistickí konšeli
pred 50 rokmi, keď Starú tržnicu dali
na dlhé roky televízii. Teraz chcú
demokratickí konšeli spraviť niečo
podobné. Prenajať tržnicu anglickej
alebo americkej spoločnosti na dlhé
desaťročia, ako keby steakov a ham-
burgerov aj rôznych pubov nebolo po
meste už dosť. Keď magistrát nevie,
ako treba Starú tržnicu prevádzkovať,
nech sa ide spýtať do Budapešti, ako to
oni dokážu robiť. 
Pálčivý bod je Námestie slobody. Keď
vidím, v akom hroznom stave sa nachá-
dza, tak ma to evokuje porovnávať, že v
podobnom stave je aj sloboda v našich
srdciach po dvadsiatich rokoch od
nežnej revolúcie. K obelisku Karla
Kryla je postavený špalier reklamných
betónových pútačov, podobne ako pred
dvadsiatimi rokmi kordón červených
policajtov. Je to strašné. 
V dolnej časti námestia treba zrenovo-
vať nádhernú a veľkolepú fontánu.
Mala by sa volať Fontána slobody.
Opravu si žiada aj dlažba. Bratislavča-
nia platia domovú daň, časť peňazí sa
mala použiť na obnovu námestia.
Vyrúbanie stromov, zlikvidovanie par-
kovej úpravy, kaviarničiek v spodnej
časti námestia a postavenie podzem-
ných garáži môže presadzovať iba ten,
kto nemá žiadny vzťah k tomuto mestu
a k slobode vôbec. Keby sa im podarilo
námestie rozbiť, potom ho treba preme-
novať na obyčajný Firšnál. Mimocho-
dom, podzemné garáže tu budú rovnako
poloprázdne ako garáže pod Hviezdo-
slavovým námestím alebo garáže Ale-
xia. Zato ulice v okolí Reduty sú autami
preplnené. J. T. Dubeň, Bratislava

Voľakedy nás

nevychovávala

ulica, ale park
LIST ČITATEĽA
Pozorne čítam všetko, čo sa objaví o
Vešeléniho záhrade na Dunajskej
ulici. Pre nás, ktorí sme na tejto ulici
a v jej okolí vyrastali, to bol jednodu-
cho náš park.
Mám 67 rokov a veľmi ma trápi jeho
likvidácia. Vždy, keď idem okolo, tak si
spomeniem na staré dobré časy. My
chlapci z Dunajskej ulice sme tu prežili
celý náš detský život až do dospelosti.
Park nám každý závidel a my sme naň
boli hrdí. Tu sme prežili všetko to krás-
ne, čo dnes chýba deťom a mladým
ľuďom. 
Park bol pre nás areálom snov. Mal
všetko. Dva bazény, malý a veľký, kde
sme sa v lete mohli vyblázniť, na dvoch
kurtoch sme hrávali tenis, vtedy ešte s
drevenými raketami, tzv. pálkami. Hral
sa tam futbal medzi jednotlivými ulica-
mi a osadami, ako napríklad s 500
bytmi, Mexikom (Trnávkou), Podhra-
dím, Petržalkou a podobne. 
V zime tam zase vyrástla ľadová plocha
pre deti z Bratislavy a celého okolia.
Večer sme pomáhali odstraňovať sneh a
súčasne sme ho aj polievali. Šéfoval tam
perfektný správca, pán Gustáv Váňatko.
Za odmenu, že sme pomáhali jeho
zamestnancom, nám dovoľoval hrať po
večeroch hokej - bránky nám vyrobil v
dielňach parku.
Na klzisku bol jeden roh označený
lanom, čo znamenalo, že tam trénovala
vtedajšia celebrita, Eva Grožajová,
ktorá sa vtedy ešte len ako začiatočníč-
ka učila skoky a piruety. 
V lete tam kvitlo a rástlo veľa ovocných
stromov, jablone, čerešne, hrušky, mar-
hule, orechy. Dozorkyne z nás vždy
vybrali pár najšikovnejších a ovocie
sme oberali ako opice. Všetko sa potom
rozdalo medzi mamičky a deti, ktoré
tam chodili. Zeleninár, ktorý mal
obchod oproti parku, bol nešťastný... 
Rástli tam aj dve veľké moruše. Čierna
a biela. Vyliezli sme na ne a poriadne ich
roztriasli. Hotové peklo. Moruše sme
jedli rovno zo zeme, špinavé. Pritom
sme tu a žijeme. Jedli sme aj ešte zelené
hrozno a tiež sme prežili. Obíjali sme aj
orechy a vôbec nám neprekážali hnedé
ruky. Nebohý Julko Satinský sa nám len
smial (býval v dome oproti), akí sme
blázni. Bol to dobrý chlapec, ale mal
celkom iné záľuby.
Keď bol zlý čas, utiahli sme sa do neďa-
lekej Osvetovej besedy. Tam sme hrali
šach, dámu, premietali sme tam filmy.
Dnešné deti o tom môžu len snívať. Ich
vychováva ulica, nás však vychovával
park a zopár dobrých, schopných ľudí.

Gustáv Eliaš, Bratislava

Rančík s ponukou uhorskej kuchyne
Na konci Starohájskej ulice v Petržal-
ke, v susedstve jazdeckého areálu ŠK
Dunaj, už niekoľko rokov funguje
reštaurácia RANČÍK. Nachádza sa v
trojuholníku ulíc Starohájska - Kutlí-
kova - Dolnozemská, v pomerne roz-
ľahlom areáli pripomínajúcom malý
ranč - z toho aj názov Rančík.
V areáli je aj detské ihrisko a rozľahlé
letné sedenie s vonkajším grilom. To
však ocenia návštevníci výlučne v let-
ných mesiacoch, keď tu návštevníkom
spríjemňuje posedenie aj živá hudba.
Reštaurácia sa nachádza v drevenom
zrube s dvomi vchodmi - jeden do nefaj-
čiarskej, druhý do fajčiarskej časti, kde
je aj krb. Reštaurácia nie je veľká - šesť
stolov pre nefajčiarov, štyri pre fajčiarov.
V nefajčiarskej časti, ktorá susedí s výča-
pom, dominuje nástenná plastika štyroch
nahých Amazóniek na koňoch. Dlažba
je kamenná, steny drevené, rovnako z
masívu sú aj stoly a stoličky.
Rančík sme navštívili dvakrát - kým pr-
vá návšteva sa niesla v znamení neprí-
jemných kuchynských pachov, ktoré
nám presiakli až na kožu, pri druhej
návšteve to aj v nefajčiarskej časti prí-
jemne voňalo drevom horiacim v krbe.
Zrejme stačilo v kuchyni otvoriť okno. 
Poďme však ochutnať, ako tu varia,

oznam pri vchode totiž sľubuje uhorskú
kuchyňu. Z polievok sme si dali Slepa-
čiu „svadobnú“ s mäskom, rezancami a
zeleninkou (1,60 €), Kapustovú „vianoč-
nú“ bohatú podľa tradície (1,60 €) a Ces-
nakovú krémovú podávanú v chlebo-
vom bosniaku (2,30 €). Slepačia nemala
chybu, kapustnica bola trochu primast-
ná, najlepšie z toho vyšla cesnaková.
Nebola síce v bosniaku, ale vo veľkej
opečenej žemli, ale to bolo pozitívum -
chlebový bosniak totiž spravidla skončí
v koši, kým žemľu je možné bez vážnej-
ších problémov aj zjesť. A u Rančíka
chutí fakt dobre.
V ponuke sú jedlá z grilu, veľké šaláty,
hotové jedlá, vyprážané jedlá, pochúťky
z bravčovej panenky, z hovädzieho
mäsa, hydina, ryby a bezmäsité jedlá. Už
aj tak pestrú a bohatú ponuku jedál
(možno trochu zbytočne) dopĺňa pizza
na viac ako tridsať spôsobov.
Predjedlá sme vynechali a z Dobrôt z
grilu sme si dali Grilovanú bravčovú
kotletu „z Ranča “ s grilovanú kukuricou
s omáčkou podľa vlastného výberu (7,95
€) a grilovaný špíz z hovädzej a bravčo-
vej sviečkovej s grilovanou paprikou -

Ihlu z Ranča (9,55 €) s hranolkami (1,20
€). Obe boli chutné, až na to, že grilova-
nú kukuricu sme nedostali a omáčku
nám zaúčtovali samostatne (1,50 €).
Neodolali sme ponuke hotových jedál  -
ochutnali sme Držkový perkelt  (3,55 €)
s parenými knedľami (1,20 €) a Sviečko-
vú na smotane s knedľami (1,20 €). Z
oboch bola suverénne najlepšia knedľa,
spokojný sme boli aj s perkeltom, skla-
maním však bola sviečková - mäso bolo
navrchu oschnuté, omáčka bola prislaná
a mala podozrivo hnedú farbu (koreňová
zelenina totiž na hnedo nefarbí).
Príjemným prekvapením pre nás bola
jedenástka Kryštof z pivovaru v Novej
Pake (0,85 €/0,3 l). Určite dobre sadne aj
v letných horúčavách.
Celkový dojem z Rančíka je trochu roz-
pačitý. Pri oboch návštevách navyše ne-
fungovala komunikácia medzi obsluhou
a kuchyňou - raz nám zabudli doniesť
predjedlo, druhýkrát polievku. Určite sa
nájdu zákazníci, ktorí tu budú spokojní.
Nájdu sa však aj takí, ktorí sem druhý-
krát neprídu. A to nie je dobrá vizitka.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Označená musí byť každá prevádzka
V lete 17. júla 2009 sa inšpektori Slo-
venskej obchodnej inšpekcie vybrali
na kontrolu na T-Com pláž na Tyršo-
vom nábreží. Zistili, že prevádzka v
tom čase nebola označená predpísa-
ným spôsobom. 
Inšpektori boli na kontrole v Magio bare
na základe podnetu spotrebiteľa. Prevá-
dzku zabezpečoval Havana Cafe, a. s.
Inšpektori SOI zistili, že v priamej
ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo
12 druhov výrobkov (tri druhy šalátov,
dresing, dva druhy bagiet, mozarella s
paradajkami, hot-dog, pečivo, jablková
štrúdla, mufin, ovocný šalát), ktoré
neboli označené údajom o množstve,
resp. hmotnosti. 
Ďalej zistili, že prevádzka nebola v čase
kontroly na vhodnom a trvale viditeľ-
nom mieste označená obchodným
menom a sídlom predávajúceho,
menom a priezviskom osoby zodpoved-
nej za činnosť prevádzkarne. Podľa SOI
tým došlo k porušeniu ustanovení záko-
na o ochrane spotrebiteľa. Po doruče-
nom oznámení o začatí správneho kona-

nia sa spoločnosť k dôvodom porušenia
v lehote stanovenej orgánom dozoru
nevyjadrila, zistené nedostatky žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnila.
Porušenie zákona musí orgán dozoru,
vzhľadom na platnú dikciu zákona o
ochrane spotrebiteľa, sankcionovať
pokutou až do výšky 66 387,83 eur.
Pokuta bola v tomto prípade 150 eur.
Inšpektori SOI boli 6. júla 2009 na kon-
trole v prevádzke Predaj ojazdených vo-
zidiel BB AUTOLAND. Pri šiestich
druhoch motorových vozidiel v celko-
vej hodnote 25 750 eur absentoval
písomný návod na používanie v štátnom
jazyku. Za zistené protiprávne konanie,
a tým aj za preukázané porušenie záko-
na, zodpovedá v plnom rozsahu spoloč-
nosť - prevádzkovateľ. 
Na základe tohto bolo spomínanej spo-
ločnosti zaslané oznámenie o začatí
správneho konania o uložení pokuty. K
oznámeniu o začatí správneho konania

o uložení pokuty sa účastník konania v
lehote stanovenej orgánom dozoru
nevyjadril, zistený nedostatok žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnil. 
Zástupca účastníka konania vo vysve-
tlivke do inšpekčného záznamu uviedol,
že niektoré vozidlá sú zo zahraničia a
návody sú cudzojazyčné. Iné vozidlá sú
v komisionálnom predaji a je možné, že
ich majú majitelia vozidiel. 
Ďalej poznamenal, že niektoré vozidlá
sú už staršieho roku výroby a je ťažké sa
k nim dopracovať, pretože neboli vo
vozidle pri kúpe.
Slovenská obchodná inšpekcia pri určo-
vaní výšky postihu prihliadla aj na
následky protiprávneho konania spočí-
vajúce v potenciálnom ohrození majet-
ku spotrebiteľa. V prípade neposkytnu-
tia informácií o spôsobe správneho po-
užitia výrobkov v štátnom jazyku totiž
hrozí spotrebiteľovi potenciálne ujma
na majetku, prípadne na zdraví. Pokuta
bola 500 eur. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

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



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2010

LIST ČITATEĽA
Rozprávanie o histórii Bratislavy má
vždy istý romantický nádych. S nos-
talgiou sa spomína na niekdajšiu Bra-
tislavu, alebo ešte lepšie na starý Pre-
šporok ako polorozprávkové mesto
vyznačujúce sa tolerantným spoluži-
tím a zásadne odlišné od dnešného. 
Zidealizovaný obraz vlastného mesta,
národa, krajiny zasadený niekam do
bukolických dôb (moderný deromanti-
zovaný a plne výstižný termín by bol
predindustriálnych) nie je ničím výni-
močným. Vychádza aj z psychologicky
pochopiteľného prikrášľovania si vlast-
nej mladosti a detských liet, sentimentu
za niečím, čo bolo pekné, no pominulo
sa a nie je to možné vrátiť späť, i z túžby
po „zlatom veku“ projektovanej niekam
do minulosti....
Obraz „starej Prahy“, „starej Vidne“ a
„starého Berlína“, čím sa myslí stav nie-
kedy pred prvou svetovou vojnou, je
prítomný aj v českej, rakúskej a v
nemeckej kultúre. V anglickej a vo fran-
cúzskej literatúre plač za starým Parí-
žom, starým Londýnom, ktorých už
niet, a ktoré ak niekto nepoznal, tak
nevie, ako vyzeral ten ozajstný Londýn
a ozajstný Paríž, doznel až niekedy
okolo roku 1920. 
Victor Hugo kritizoval baróna Hau-
ssmanna povereného Napoleonom III.
rekonštrukciou Paríža za to, že zničil
stredoveké centrum a nahradil ho širo-
kými bulvármi a Jules Verne nenazval
Eiffelovku inak ako ohavou, ktorá zniči-
la siluetu mesta. 
Anglickí romantickí básnici horekovali
nad tým, ako parné železničky (dnes
symbol romantiky a vidieckej oddycho-
vej pohody!) ničia krásnu anglickú kra-
jinu. Conan Doyle zaplnil svoj opis
Londýna temnými postavami nových
prisťahovalcov zo zahraničia a keltskej
periférie Britských ostrovov páchajú-
cich také odporné zločiny, akých by sa
rodený Angličan, nebodaj Londýnčan
nikdy nedopustil.... 
Bratislavská výnimočnosť je v tom, že
náš starý dobrý zidealizovaný a vlastne
provinčný Prešporok zanikol vlastne
nedávno - niekedy začiatkom šesťdesia-

tych rokov, a tak zostal ešte v čerstvej
pamäti a nostalgických spomienkach
tých, čo ho ešte zažili.
Je to dôsledok oneskoreného vývoja
Slovenska a jeho hlavného mesta. To
obdobie populačného rastu, prílevu pri-
sťahovalcov z vidieka, modernej výstav-
by a rekonštrukcie, ktoré ostatné metro-
poly prežívali hádam celé jedno storočie
od začiatku priemyselnej revolúcie do
čias prvej svetovej vojny, Bratislava
absolvovala neskôr a o to „prekotnejšie“. 
Z malého mesta, po ktorom sa dá chodiť
pešo a kde sú sociálne vzťahy pomerne
prehľadné a neanonymné, na skutočné
veľkomesto vyrástla až približne medzi
rokmi 1950-1975. Bolo to prirodzene
spojené s príchodom nových obyvate-
ľov a narušením kontinuity s vývojom a
tradíciami minulosti. O to viac, že Bra-
tislava na rozdiel od väčšiny iných veľ-
komiest bola postihnutá aj obdobiami
vysťahovania časti obyvateľstva, a to
dokonca často násilného: Mesto bolo
zbavené Maďarov, židov, Čechov,
Nemcov, ale aj etnických Slovákov v
rámci rôznych „akcii B“ a záťahov proti
politicky nespoľahlivým a sociálne ne-
vhodným elementom, nevraviac o emi-
grácii po roku 1938, 1948 a 1968.... A
málo sa zatiaľ hovorí o odchode mla-
dých ľudí z Bratislavy po roku 1989,
ktorí sa rozhodli hľadať lepší život v bo-
hatších krajinách, pričom on zanechal
stopy na zložení bratislavskej populácie
a jej kultúrnom živote- napr. oproti roku
1991 v roku 2001 počet obyvateľov kle-
sol asi o 15-tisíc....
Každá odchádzajúca skupina si so
sebou logicky odnášala v srdci obraz
Bratislavy spojený s istým konkrétnym
obdobím a je samozrejmé, že pri
neskoršej návšteve Bratislavy už v nej
nenachádza mesto svojej mladosti - a o
to viac živí vo svojich spomienkach
nostalgiu za minulosťou.
Tieto demografické zmeny, populačný
rast a modernizácia znamenali aj zásahy
do uličnej siete a sídelnej štruktúry (tam,
kde žijem ja a píšem tento článok, boli
pred štvrťstoročím lúky a vinohrady),
pričom tieto zmeny boli veľmi, veľmi
často z dnešného pohľadu necitlivé a

nešetrné a poskytujú tak dostatočný
zdroj sentimentu po starom Prešporku. 
V skutočnosti však starý Prešporok ako
nejaká stabilná komunita neexistoval.
Jednak to bolo mesto, ktoré v sebe obsa-
hovalo množstvo sociálnych a etnic-
kých protirečení a zdokumentovaných
konfrontácií, takže malo ďaleko od
vzoru tolerantného spolužitia, ako sa
nám niekedy predkladá a čo je hlavné,
pokiaľ Bratislava z roku 1980 znamena-
la zmenu a možno aj popretie Bratislavy
z roku 1950, tak Bratislava z roku 1950
znamenala zmenu oproti Bratislave z
roku 1921, Bratislava z roku 1921
zmenu voči Prešporku z roku 1880, ten
zas zmenu oproti Prešporku z roku 1800
a ten predstavoval niečo iné ako mesto v
roku 1730... (Uvedené roky nie sú
vybrané náhodne - ohraničujú časové
intervaly, medzi ktorými sa počet oby-
vateľov mesta približne zdvojnásobil.)
A mesto, z ktorého obdobia má teda
predstavovať tú starú neskazenú Brati-
slavu, ktorá nebola zaplavená nekultúr-
nymi prisťahovalcami a povestnými
cépečkármi (od skratky C.P- cezpoľní)? 
Mimochodom, keby mal byť rast mesta
založený len na takpovediac reproduk-
čnej sile tých starých Prešpurákov, ktorí
žili v meste a okolí, dajme tomu v prvej
tretine 19. storočia, tak, ak si aj odmyslí-
me všetky emigračné vlny a deportácie,
počet obyvateľov Bratislavy by dnes
určite nepresiahol 100 000!
Ako sa však vraví, emóciám nerozkážeš
a ľudia si radi budujú romantické vízie
minulosti.
Teraz sa môžeme pýtať, čo s tým? 
Asi nič. Nostalgia za starým Prešpor-
kom a Prešpurákmi zostane dlhodobou
charakteristikou nášho mesta. Je to
možno zvláštny kultúrny fenomén,
ktorý ani neponúka úplne pravdivý
obraz, no čo na tom? Bratislavčania ho
prijali za svoj.
A ja sa už teším, ako okolo roku 2040
napíšem knihu o Bratislave môjho det-
stva a mojej mladosti a budem tvrdiť, že
kto nežil v Bratislave v 80. - 90. rokoch,
ani nevie, čo je to tá skutočná nefalšova-
ná a nepokazená Bratislava...

Daniel Šmihula, Bratislava

Električkové

trate tento 

rok neopravia
BRATISLAVA
Plánovaná rekonštrukcia električko-
vých tratí na uliciach Radlinského,
Štefanovičova a Krížna, Legionárska
a Trnavské mýto tento rok nebude. 
Dopravný podnik ich neopraví z pro-
zaického dôvodu - pre nedostatok peňa-
zí. Podľa predsedu predstavenstva DPB,
a.s., Branislava Zahradníka, spoločnosť
má na tento rok krátené financie. „Tým,
že nám krátili kapitálový rozpočet, to
bolo na tento rok len 14 miliónov eur,
pričom, na porovnanie, v roku 2009 sme
mali na kapitálové výdavky do systému
MHD 35 miliónov,“ konštatoval. 
B. Záhradník vraj ešte na decembrovom
mestskom zastupiteľstve upozornil na
chýbajúce peniaze na rekonštrukciu
koľajových tratí na tento rok. Dodal, že
ak by sa stav kritických úsekov električ-
kových tratí zhoršil natoľko, že by
mohla byť ohrozená bezpečnosť cestu-
júcich, dopravca požiada hlavné mesto
o uvoľnenie financií z rezervného
fondu. (rob)

Pred novým SND

má byť Námestie 

M. R. Štefánika
RUŽINOV
Priestor pred novým SND by sa mal
volať Námestie M. R. Štefánika. Ná-
vrh schválili poslanci ružinovského
miestneho zastupiteľstva. Konečné
slovo budú mať mestskí poslanci, ná-
zvy ulíc a verejných priestranstiev
schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Na budúcom námestí stojí Pamätník
Milana Rastislava Štefánika od sochára
Bohumila Kafku. Tvorí ho socha Štefá-
nika v leteckej kombinéze a pylón so
sochou leva držiaceho znak ČSR.
Nadácia M. R. Štefánika, ktorá sa zaslú-
žila o osadenie pamätníka, pôvodne na-
vrhovala pomenovať priestor pred SND
ako Námestie Európy. Podľa Štefánika
je už v Bratislave pomenované jedno
verejné priestranstvo - Štefánikova ulica
v Starom Meste. (pol) 

Naša nostalgia za starým Prešporkom

neponúka pravdivý obraz Bratislavy

Budove Reduty 

pribudne nová

nadstavba
STARÉ MESTO
V historickej budove Reduty už dva
mesiace pokračuje kompletná
rekonštrukcia. Začala sa 1. decem-
bra 2009 a jej koniec je naplánovaný
na 31. december 2011. V súčasností
pokračujú búracie práce.
„Búrajú sa najmä priečky, ktoré boli
dobudované neskôr a po ich odstránení
sa má budova dostať do pôvodného
stavu. Do areálu nedávno priviezli aj
stroj, ktorý bude hĺbiť jamu na nádvo-
rí, kde má vzniknúť sídlo pre štúdio na
skúšky Slovenskej filharmónie.
Momentálne sa centimeter po centi-
metri posúva, aby sa dostal na nádvo-
rie,“ prezradil generálny riaditeľ Ma-
rián Lapšanský.
Podľa plánov prejde Reduta komplex-
nou modernizáciou, no uličné fasády
zostanú zachované a obnovené, vráta-
ne okenných výplní. Práve odhlučne-
nie okien je pritom jednou z najdôleži-
tejších častí rekonštrukcie.
Ďalšou dôležitou zmenou bude vybu-
dovanie preskleného zastrešenia, čo
vytvorí letnú scénu prístupnú z Hviez-
doslavovho námestia. Mal by tu byť
neformálny priestor s ponukou podu-
jatí rôznych hudobných žánrov orien-
tovaných najmä na mladých posluchá-
čov. 
Plánuje sa aj využiť priestory podkro-
via. Nad Medenou ulicou pribudnú dve
poschodia, kde by sa mala umiestniť
administratíva, ktoré nebude zvonku
vidieť. Odchodom administratívy sa
uvoľnia miestnosti pre umelcov, nad
Malou sálou bude skúšobňa pre menšie
komorné telesá, nad organom priestor
pre nahrávacie štúdio. Zástupcovia
firmy, ktorá Redutu rekonštruuje, po-
tvrdili, že zatiaľ ide všetko podľa plánu
a doteraz sa nestretli so žiadnymi
zdržaniami a komplikáciami.
Rozpočet na opravu Reduty bol schvá-
lený vo výške 712 miliónov Sk, samot-
ná budova má 425 položiek pamiatko-
vo hodnotných častí a detailov v inte-
riéroch a na budove. Reštaurátorské
práce majú byť hotové do konca apríla
2010. (mm)

Najzábavnejší iPod všetkých čias.
Vreckový počítač, prenosná herná konzola, 
až 10 hodín videa, až 1 750 skladieb. Všetko v jednom.

V celoslovenskej sieti predajní

iPod touch Cenova bomba 199,- EUR
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PETRŽALKA
NA BULÍKOVEJ ULICI, tesne po
polnoci, prepadol 33-ročný Róbert S. z
Bratislavy rovnako starú ženu. Obvine-
ný prehral peniaze na automate a tie,
neskôr pod hrozbou použitia zbrane,
požadoval od ženy. 
NA BEŇADICKEJ ULICI sa traja
muži nezmestili do kože. Ničili auto,
skákali po ňom a majiteľovi sa navyše
vyhrážali likvidáciou. Po privolaní poli-
cajnej hliadky muži v útokoch nepresta-
li a jeden zaútočil aj na veliteľa hliadky.
Všetci traja sú stíhaní za výtržníctvo a
poškodzovanie cudzej veci, jeden aj za
útok na verejného činiteľa.

RAČA
NA KUBAČOVEJ ULICI vošiel po-
poludní do pobočky banky neznámy
ozbrojený muž a pod hrozbou použitia
zbrane žiadal od pracovníčky peniaze.
Tá mu vydala 8000 eur, s ktorými ušiel
na neznáme miesto.

DÚBRAVKA
NA BILÍKOVEJ ULICI začal svoje
vyčíňanie 28-ročný Jozef O. Privolané
policajné hliadky sa najskôr pokúsili
vyriešiť jeho konflikt v byte 55-ročného
otca. Keď však muž videl prichádzajú-
cich policajtov, pohrozil, že si ublíži a
policajti preto požiadali o posilu.
Výtržník medzitým odišiel z Bilíkovej
ulice na Bagarovu, kde zase nožom
ohrozoval svoju 73-ročnú babku.
Okamžite sem dorazili policajné hliad-
ky, ktoré ho síce zadržali, ale tesne pred-
tým si muž bodol do brucha. Vďaka
rýchlemu zásahu lekárov sa ho podarilo
zachrániť, babka neutrpela žiadne zra-
nenie. Muž bol už predtým vo vyšetro-
vacej väzbe za násilnú trestnú činnosť.
V tomto prípade sa zase vyhrážal svo-
jim rodičom, že ak nestiahnu trestné
oznámenie, zabije svoju babku. 

NOVÉ MESTO
NA STAREJ VAJNORSKEJ spozo-
rovali policajti odstavené vozidlo Opel
Combo. Keď ho chceli skontrolovať,
zbadali, ako niekto lezie z okna jednej
zo spoločností sídliacej na Starej Vaj-
norskej a v ruke drží nejaké predmety.
Vzápätí zadržali dvoch mužov, 35-roč-
ného Petra U. a 34-ročného Františka
D. z Bratislavy, a 28-ročnú Janku T. z
Martina. Počas výsluchu policajti zisti-
li, že muži sa do budovy vlámali a
ukradli z nej veci za 1000 eur. Po pre-
hliadke auta navyše objavili striekačku
s obsahom neznámej čírej tekutiny.
Obaja muži skončili v cele policajného
zaistenia, žena, ktorá počas vlámania
sedela vo vozidle, sa pritom len pred
pár dňami vrátila z väzby, kde strávila
sedem mesiacov. (mm)

Najobľúbenejší

bol obchod 

u Veľkého Baťu
Každoročne, týždeň pred Veľkou
nocou ste mohli vidieť viacčlenné pre-
špurácke rodiny prechádzkovým kro-
kom pohybovať sa v okolí Veľkého
Baťu. Bol čas na kúpu topánok pre
deti. U Baťu ceny vyhovovali a kvali-
ta obuvi bola ako stvorená pre nás
neposedné, nepokojné Dunajošky.
„Baťovky“ vydržali bez väčšej ujmy
skoro celý rok. Hoci na dolnom konci
Obchodnej ulice bol „malý Baťa“, my
sme s radosťou chodili až k Michalskej
bráne k „Veľkému“. Je zbytočné robiť
reklamu svetoznámemu výrobcovi
obuvi, ale musím spomenúť pozornosť,
ktorú predavačky venovali nám deťom.
Dievčatá k topánkam dostávali papiero-
vé okuliare s celofánovým očkom červe-
ným a druhým modrým. Kto s takýmito
okuliarmi nečítal, prišiel o nezabudnu-
teľný zážitok.
Chlapci dostali zelené celuloidové šilty
proti slnku. A to nás lákalo viac než
topánky, na ktoré bolo treba dávať pozor,
po každom vyzutí „šmolpastovať a glan-
covať“. Skúšanie topánok trvalo krátko.
Nesmeli byť „pasent“ (akurát), radšej
väčšie, noha narastie a zatiaľ to napravia
hrubé „fusakle“ - ponožky či štrimfle -
punčochy. Nezabudlo sa ani na náhradné
šnúrky a Schmoll alebo Erdal pastu na
ich údržbu.
Každá sme si niesla svoju škatuľu pod
pazuchou a občas aj pozreli, či sú v nej
obe topánky. Rodičia išli za nami, deba-
tujúc na tému výdavkov, tu i tam postáli
so susedmi na kus reči. Nás, prešľapujúc
z nohy na nohu, zaujímalo, kde sa toho
roku zastavíme, či u Manderlu na šťav-
naté „viršle“ (párky) alebo až na Dunaj-
skej v cukrárni u Csóka na „šaumrolne“
(trubičky s cukrovou penou, ktoré predá-
val po korune). Takýto záver veľkonoč-
ného nákupu topánok bol pre nás vždy
veľkým sviatkom.
Poobedie nám ubehlo skúšaním topánok
a chodením v nich iba po byte. Nakoniec
boli uložené na určené miesto. Topánky
do školy a do kostola. Na behanie a „lie-
tanie“ museli stačiť staré, obnosené, čo
nám plne vyhovovalo.
Škatule sa smeli použiť na „výrobu“
kočiarov pre báby. Vrchnák sa v tretine
prehol, zvisle vložil do spodnej časti a
kočiarik so strieškou bol hotový. Ešte
urobiť dolu dierku, navliecť povrázok a
- ťahalo sa. Ani urobiť si bábiku nebol
pre nás problém. Ale... Handričiek na jej
zhotovenie v našich domácnostiach
nebolo nazvyš. V každej rodine, osobit-
ne, kde mali dievčatá, vlastnili šijací
stroj, šliapaciu singerku a tak sa všetko
prešívalo, zošívalo, nadšívalo...
Nakoniec sme vždy vydrankali nejaké
kúsky od krajčírok tante Zvolenski alebo
od Zlochanéni. Apráca na bábe sa mohla
začať. Stačilo zviazať dve drievká
„nakríž“, hore bavlnkou pripevniť jed-
nofarebnú vypchatú guľku - hlavu, blaj-
vasom namaľovať tvár, okolo krku pri-
viazať sukienku a bábika o jednej nohe
bola na svete. Kam sa hrabe Barbi!
Vlastnoručne urobené bábiky sme si
chránili ako najväčší poklad. Rodinný
rozpočet nebol nikdy zaťažovaný vý-
davkami za hračky.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

(Pokračovanie nabudúce)

Niektorí vlastníci bytov ničia celé domy
Rozhodnutím poslancov Národnej
rady SR sa majetkom obcí stali všet-
ky bytové domy v obciach. Nie každá
obec bola nadšená. Najmä nie Brati-
slava. Bol to danajský dar. Vzápätí
totiž tí istí poslanci rozhodli o tom, že
byty treba predať (za smiešne nízke
ceny) ich obyvateľom.
Neuveriteľne zložitý proces predávania
tak hodil štát na administratívu obce.
Čistý zisk z predaja doslovne nijaký.
Na druhej strane sa obec zbavila staros-
tí o údržbu obytných domov. 
Aj tento krok však priniesol nepríjem-
nosti. V objektoch, ktoré sa stali pred-
metom reštitúcií bývajú nájomníci,
majiteľ však z (obmedzeného štátom
stanoveného) príjmu z objektu nie je
schopný dom udržiavať a ešte platiť
dane. S niektorými nájomníkmi sa dá
dohodnúť, iní sa k oprávnenému maji-
teľovi správajú, akoby bol ich nepriateľ
a snažia sa mu život čo najviac zneprí-
jemniť. Ničia jeho majetok, a ešte sa na
neho sťažujú. 
Obyvatelia bytov v súkromných do-
moch sa boja zrušenia regulácie nájom-
ného a žiadajú mesto (mestské časti) o
vyriešenie ich bytových problémov. Tie
však nespôsobilo mesto. Mesto nemá
ani náhradné byty, ktoré by im poskyt-
lo. Istá dáma, poslankyňa NR SR, tvrdí,
že obce sa v čase preberania bytov
(ktoré potom museli predať) zaviazali,
že budú riešiť problémy obyvateľov
bytov v reštituovaných domoch. Nie je
to pravda. 
Ani v domoch s predanými bytmi nie je
všetko jednoduché. Problémy nastáva-
jú, ak treba urobiť generálnu opravu
strechy či zložitej fasády. Nájdu sa aj
„spolumajitelia“, ktorí bezohľadne
zaberajú verejné priestory a plochy,
predeľujú spoločné chodby murovaný-
mi priečkami a mrežami, znemožňujú
iným majiteľom bytov v dome prístup
na spoločnú povalu (Čelakovského 2) a
pod. 
Sebeckosť niektorých majiteľov bytov
sa navonok prejavuje najmä výmenami
okien a parciálnymi úpravami fasád.
Zásadou by malo byť, že fasáda domu
(vrátane okien a brán) by mala ostať v
stave výzoru, aký jej dal projektant v
čase výstavby. To však na mnohých
majiteľov bytov neplatí. Menia tvary,

dokonca rozmery okien a balkónových
dverí (Štefánikova 24). Zasklievajú (čo
možno najrôznejšie na tom istom
dome) balkóny a lodžie, takže objekt
nakoniec vyzerá ako v Afrike. Dokon-
ca na barokový šľachtický palác v his-
torickom jadre mesta bez výčitiek sve-
domia umiestnia okná v plastových
rámoch s nevhodným členením (Pan-
ská ulica 13).
Často to robia bez konzultácie s pamiat-
karmi, bez ohlásenia, bez stavebného
povolenia. Vynikajúcim príkladom ta-
kého nevhodného „individualistické-
ho“ riešenia je balkón nad vchodom do
obytného domu na Koreničovej ulici 2.
Veľký obytný dom s dvoma schodišťa-
mi a priestrannými elegantnými bytmi
postavili v 20. rokoch na vtedy ešte len
málo zastavanej ulici Palisády pre štát-
nych zamestnancov. 
Fasády s dekoratívnymi prvkami v

slohu doznievajúceho pražského kubiz-
mu svedčia o autorstve architekta s
pražským vzdelaním. Jeho premyslený
detail balkónu nad vchodom do budovy
je už niekoľko rokov vďaka majiteľovi
priľahlého bytu znetvorený nepekným
skleneným útvarom pripomínajúcim
niečo medzi akváriom a zimnou záhra-
dou. 
Pred jeho inštalovaním odstránili zo
zábradlia balkónu projektantom na-
vrhnutú mrežu, ktorá bola integrálnou
súčasťou architektúry domu. Mreža,
výrobok umeleckého kováča, bola ako
súčasť fasády, majetkom všetkých spo-
lumajiteľov domu, nielen toho pri bal-
kóne! Sklenený útvar na fasáde mimo-
riadne pripomína niektoré ulice vo
veľkomestách západnej Európy, kde sa
v takých výkladoch zákazníkom ponú-
kajú prostitútky. Dom na Palisádach sa
nachádza v pamiatkovej zóne, kde by
sa také „výstrelky“ majiteľov bytov
nemali tolerovať. Štefan Holčík

FOTO - autor
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Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

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

Zasekol sa vám trezor?



DOSTIHY
Nová tribúna na bratislavskom Závo-
disku bude z montovaného železobe-
tónového skeletu. Vyrastie medzi
súčasnou murovanou tribúnou a reš-
tauráciou Podkova, posunie sa teda o
nejaký kus ďalej, než je súčasná hlav-
ná tribúna. Jej výstavba by mala
trvať do konca jesene 2011.
Všetky poschodia budú presklené a kli-
matizované. Mala by mať 1108 miest
na sedenie, 19 lóží pre divákov, 15 pre
VIP hostí a 4 služobné lóže. Celková

dĺžka stavby bude 72 metrov, šírka 20
metrov a výška 15 metrov, ráta sa s
tromi poschodiami. Prízemie by malo
mať stávkovú halu, vrátane občerstve-
nia a sociálnych zariadení. Priestor si tu
nájdu aj jazdci, rozhodcovia, funkcio-
nári... Bude to v šatniach, odpočívar-
ňach, miestnostiach pre lekárov, masé-
rov, veterinárov, antidopingových
komisárov...
Na prvom poschodí budú administra-
tívne priestory Závodiska, ktoré sa sem
presťahuje z budovy Plemenárskych

služieb. Reštaurácia má zabrať druhé
poschodie, okrem nej sa tam ráta s VIP
lóžami a miestnosťami pre cieľových
rozhodcov. Tretie poschodie bude s
devätnástimi lóžami. Zmena nastane v
behaní. Znovu sa začne behať oproti
smeru hodinových ručičiek, čo si
vyžiada aj presunutie pedoku a rôzne
technické úpravy na dráhe. Na nové
miesta sa budú osadzovať fotobunky
časomery, upravia sa však aj štartova-
cie boxy aj káblové rozvody. (db)

VIZUALIZÁCIA - Závodisko

DOSTIHY
Bratislavské Závodisko omladne. V
máji 2010 sa v jeho areáli začne so
stavbou polyfunkčnej tribúny. Mala
by byť pre 1100 divákov, náklady na
jej stavbu sú približne 3,3 milióna
eur a peniaze by mali ísť z minister-
stva pôdohospodárstva. Nová tribú-
na mala pôvodne vyrásť už pred
vyše dvadsiatimi rokmi a s jej otvo-
rením sa rátalo v roku 1992. Nežná
revolúcia a následné spoločenské
zmeny však všetko zmenili a Závo-
disko muselo vystačiť so staručkými
tribúnami, ktoré postupne nespĺňali
moderné požiadavky. Uvedomoval
si to aj šéf Závodiska Marián
ŠURDA.

~    ~     ~
- Bol najvyšší čas. Areál si jednoducho
tribúnu pýtal. Súčasná tribúna bola
kontrastom oproti kvalitnej dráhe, prí-
jemnému prostrediu, zeleni. Vedeli
sme, že infraštruktúra chýba, respektí-
ve, to, čo máme k dispozícii, už
nespĺňalo medzinárodný štandard.
Keď sem prišli rôzni zahraniční hostia,
džokeji, funkcionári, tréneri hovorili,
že je tu pekné, všetko krásne, ale tribú-
na chýba. Tribúna je vlastne hlavný
architektonický bod celého Závodiska.
Pre nás je to posledné, čo nám chýba.
Ako dlho ste vlastne za tribúnu bojo-
vali?
- S ministerstvom pôdohospodárstva
vychádzame veľmi dobre a potom sa
vyvinula situácia, že za ministrov Becí-
ka a Chovana sme mali ich podporu.
Obaja mali blízko ku koňom, Chovan
bol aktívny parkúrový jazdec, Becík
šéfom chovateľov koní na Slovensku.
Ja sám som navyše každého ministra
prosil, aby zvážil tento investičný
zámer. Keď môže byť Národné teniso-
vé centrum, Národný futbalový štadi-

ón, tak môže byť v Petržalke aj Národ-
né dostihové centrum. Tribúnou sa
určite zvýši aj spoločenská prestíž
dostihov. Súčasná nie je zničená, ale
nezodpovedá potrebám doby.
Bude kapacita pre 1100 divákov
dostačujúca?
- Nechceli sme stavať nič megalo-
manské. Údržba, temperovanie, ener-
gie, prevádzkové náklady by boli zby-
točne vysoké. Prísť na dostihy navyše
neznamená sedieť len na tribúne. Ľudia
sa voľne pohybujú, aj v novej tribúne
sa bude dať ísť do iných priestorov,
nielen sedieť na sedadlách.
Čo bude na tribúne okrem priesto-
rov pre divákov?
- Svoje miestnosti si tam nájdu aj jazd-
ci, rozhodcovia, dostihová komisia,
lekári, maséri, antidopingoví komisári,
pracovníci s videotechnikou. Ide nám
však aj o to, aby sa tam dobre cítili
majitelia koní. Dostihy navštevujú
ľudia rôznych vrstiev a tí najsolvent-
nejší aj vyžadujú určité podmienky,
niečo podobné bývajú na hokeji Sky
boxy. Radi privítame všetkých náv-

števníkov, keď bude napríklad pršať,
môžu sa tam schovať, tipovať...
Je ešte niečo, čo by mohlo projekt
ohroziť?
- Myslím si, že nie. Finančné prostried-
ky sú pripravené, predpokladáme, že
koncom mája alebo začiatkom júna
začneme so stavbou. 
Kedy by mala byť hotová?
- Koncom roka 2011, možno ešte počas
sezóny. Keďže sa však po jej postavení
zmení smer cválania, do prevádzky ju
dáme až od novej sezóny, aby sme
počas aktuálnej nemuseli meniť smer
behania. 
Mali ste pri projektovaní tribúny aj
nejaký vzor? Stojí niekde podobná?
- Pozdávala sa nám tribúna v Budapešti,
ale bola zbytočne veľká. Prešli sme aj
niekoľkými ďalšími blízkymi závodi-
skami a vždy sme sa v niečom poučili.
Budú aj iní investori okrem minis-
terstva?
- Nie, len ministerstvo. Je to od neho
výrazná pomoc.
Obmedzí nejako výstavba tribúny
najbližšie dve sezóny?
- Nie. Stavať sa bude vo voľnom prie-
store. Nezasiahne to divákov, džoke-
jov, trénerov, ani kone. Horšie by bolo,
keby tribúna vyrástla na súčasných
miestach.
Ako plánujete vyriešiť parkovanie?
- Bude vonku, mimo areálu, pretože
dnu plánujeme vybudovať rôzne ces-
tičky, chodníky, chceme mať kvetino-
vú výzdobu, lavičky, trávniky. Parko-
vať sa bude vonku, na druhej strane
cesty, kde už funguje parkovisko. 
Chcete tribúnu prenajímať aj na
koncerty alebo na iné účely?
- Nebudeme sa brániť, ale nie je to v
plánoch, v prvom rade má slúžiť dosti-
hom. Zhováral sa Dušan Blaško

FOTO - SITA
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Slovanisti 

potešili trénera

v B. Bystrici
HOKEJ
Hokejisti Slovana majú na čele
tabuľky už pätnásťbodový náskok a
málokto pochybuje o ich víťazstve v
základnej časti Extraligy. Svoje
vedenie si upevnili aj minulý týždeň,
keď zdolali Trenčín 6:4 a Banskú
Bystricu 5:2.
Domáci duel s Duklou mohol potešiť
milovníkov gólov, pozornejším fanúši-
kom a najmä trénerovi Antonínovi
Stavjaňovi však neušli aj chybičky
krásy: „V hre som videl veľa negatív.
Plánovali sme začať dôrazne, aby sme
si vytvorili náskok a zápas si potom aj
užili. Namiesto toho sme urobili veľa
chýb a vďaka nim sme si stretnutie
neužili. Hráči si počas videorozboru
vypočujú svoje,“ zdôraznil bratislav-
ský kormidelník.
O dva dni neskôr však už bol oveľa
spokojnejší. Jeho zverenci síce prehrá-
vali v Banskej Bystrici 0:1, no potom
zapli a už v prvej tretine rozhodli o
svojom vedení, ktoré si v pohode ustrá-
žili. „Dnes som mal pocit, akoby sa
hráči v piatok šetrili práve na tento
duel. Ich nasadenie bolo príkladné, v
tomto smere im nemám čo vyčítať.
Hrali tvrdo, agresívne, darilo sa im aj v
zakončení. V záverečnej tretine síce
domáci pridali, zvýšili tlak, ale v týchto
momentoch nás podržal brankár Kon-
rád. Víťazstvo ma veľmi teší, pretože v
Banskej Bystrici sa nevyhráva pravi-
delne,“ dodal Antonín Stavjaňa.
Slovanisti najbližšie nastúpia v Spiš-
skej Novej Vsi (v piatok 29. januára),
na domáci ľad vykorčuľujú  5. februá-
ra 2010, keď privítajú Poprad. (mm)

Závodisko chce to posledné, čo mu

chýba k dokonalosti - novú tribúnu

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

prijme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

Samospráva

chce mať futbal

v Petržalke
FUTBAL
Futbalisti MFK Petržalka pripomí-
najú v posledných dvoch sezónach
bezdomovcov. Po odchode z Petržal-
ky hrávali v Senci, na Pasienkoch, v
Dúbravke a ani v súčasnosti nevedia,
kde bude ich budúci domov.
Fanúšikovia ešte v lete 2009 verili, že
klubu sa do konca roka podarí získať
priestory, kde by mohol vyrásť nový
stánok. Realita však ukazuje, že tak, ako
doň nevstúpili žiadni noví sponzori, tak
je fatamorgánou aj štadión. Samotní
priaznivci, ale aj funkcionári MFK preto
vkladajú najväčšie nádeje do petržalskej
samosprávy, ktorá by sa, podľa ich
názoru, mala za klub postaviť a pomôcť
ho udržať pri živote. „V súčasnosti sa
diskutuje medzi miestnou samosprávou,
futbalovou verejnosťou o ďalšom osude
petržalského futbalu, pričom mestská
časť má záujem, aby sa ligový futbal
vrátil na pravý breh Dunaja, do Petržal-
ky,“ informoval hovorca petržalskej
samosprávy Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov cieľovým stavom je to,
aby bol v mestskej časti vybudovaný
štadión, kde by sa hrala najvyššia súťaž
(prípadne I. liga alebo II. Liga) a futba-
listi i petržalskí futbaloví fanúšikovia
mali svoj vlastný domovský stánok. Čo
sa týka lokality, je tam vraj niekoľko
možností: „Štadión by mohol byť posta-
vený v priestore, kde má Bratislavský
samosprávny kraj pozemky určené na
výstavbu športovísk. Diskutuje sa aj o
dočasnom riešení, ktoré vychádza z
predpokladu, že v lokalite bývalej školy
M. C. Sklodowskej by sa vybudovalo
ihrisko s tribúnou pre 3- až 4-tisíc divá-
kov,“ pripomenul Ľubomír Andrassy a
podotkol, že o tejto dočasnej alternatíve
sa diskutuje najmä medzi súčasným
vlastníkom klubu a tými, ktorí majú
záujem aktívne vstúpiť do klubu a pod-
poriť petržalský futbal.
Čo sa týka vstupu samosprávy, vedeniu
mestskej časti bol predstavený projekt
vytvorenia spoločnosti, kde by mala
svoj podiel aj samospráva a cez svojich
zástupcov by mohla vstupovať do čin-
nosti a kontroly klubu. „O tejto ponuke
však budú musieť rozhodnúť poslanci
petržalského miestneho zastupiteľstva˙.
Jasnejšie by sa malo byť v prvom polro-
ku 2010,“ zdôraznil Ľubomír Andrassy.
Petržalke dnes chýba akýkoľvek veľký
vrcholový šport. Situáciu by mohli čias-
točne zachrániť nová plaváreň, hokejo-
vá hala, multifunkčná hala, no stále tam
nie sú možnosti pre fanúšikov, aby si
našli svoj vlastný, petržalský klub.
„Mestská časť má veľký záujem na tom,
aby sa futbal vrátil späť do Petržalky a
aby fanúšikovia mali svoj domovský
stánok na pravej strane Dunaja (aj preto
rátame s podporou a súčinnosťou pri
výstavbe štadióna). Ak však hovoríme o
verejných financiách, tak samospráva
bude podporovať len mládežnícky fut-
bal, mladých talentovaných petržal-
ských futbalistov, ich aktivity, no nebu-
de vstupovať do financovania profesio-
nálneho klubu, do finančného dotovania
ligového futbalu,“ dodal starosta Milan
Ftáčnik. Dušan Blaško

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

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

Dostihová tribúna ráta s kanceláriami,

lóžami, fungovať tam bude aj reštaurácia
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Pripravujú 

obytný súbor

Slnečný vrch
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V Devínskej Novej Vsi by mal
vyrásť obytný súbor Slnečný vrch
Ide o lokalitu neďaleko Ulice Jána
Jonáša a neďaleko Záhradnej ulice,
na ktorom sú už rodinné domy.
Cieľom zámeru je vybudovať komplex
objektov s menšími a väčšími bytový-
mi budovami, ktoré budú plniť aj funk-
ciu občianskej vybavenosti. Domy by
mali mať od ôsmich do desiatich nad-
zemných podlaží. Ráta sa aj so
šesťpodlažnými terasovými bytovými
domami, osempodlažnými pavlačový-
mi domami, respektíve so štvor- až
šesťpodlažnými, voľne stojacimi byto-
vými domami, ako aj s trojpodlažnými
budovami v tvare otvoreného bloku. 
V rámci občianskej vybavenosti tam
majú vzniknúť rôzne obchodné prevá-
dzky a služby, kancelárske a admini-
stratívne zariadenia či zariadenia verej-
ného stravovania. Hlavný dopravný
vstup do územia má byť z Ulice Jána
Jonáša. Statickú dopravu majú tvoriť
parkoviská, dohromady by to malo byť
asi 260 parkovacích miest. Ráta sa aj s
garážami pod bytovými domami.
Predpokladaný termín začatia výstav-
by je marec 2011, dokončenie je pláno-
vané po ukončení niekoľkých etáp
koncom roka 2020. (rob)

BRATISLAVA
Kam so starým nábytkom? Kde
nakúpiť čerstvé a kvalitné biopotra-
viny, prípadne kam odniesť obnose-
né šatstvo? A kam sa vydať na
víkendový výlet do prírody, aby sme
sa zrelaxovali a zároveň sa naučili
niečo nové? 
Tieto a mnohé iné otázky zodpovie
eko-mapa Bratislavského samospráv-
neho kraja, ktorú pripravuje Ekoporad-
ňa Živica v spolupráci s IKEA Bratisla-
va a Bratislavskými novinami. Ďalšími
partnermi projektu sú Mapa Slovakia a
spoločnosť Envipak.
Eko-mapa, ktorú verejnosti predstavia
22. apríla 2010 na Deň Zeme, predsta-
vuje spôsob, ako obyvateľom a
návštevníkom prakticky a vizuálne pri-

blížiť rôzne služby, možnosti, ale aj
krásy nášho kraja, ktoré sa dotýkajú
životného prostredia a jeho ochrany. 
Návštevníci stránky www.eko-mapa.sk
si budú môcť na interaktívnej mape
vyhľadať, kde sa v ich okolí nachádza-
jú zberné dvory odpadu, zberne obno-
seného šatstva, útulky pre zvieratá, ale
aj ekofarmy, cyklotrasy, náučné chod-
níky či chránené územia a mnoho

iného. Stránka ponúkne aj mnoho
zaujímavých faktov o stave životného
prostredia v našom hlavnom meste a
praktické rady, ako môže každý z nás
prispieť k tomu, aby bol náš kraj čistej-
ší, zelenší a bezpečnejší. 
Autori chcú, aby sa tvorcami eko-
mapy stali všetci, a preto privítajú
pomoc, nápady a podnety. Pokiaľ teda
niekto vie o niečom, čo by v eko-mape
nemalo chýbať, môže navštíviť stránku
www.ekoporadna.sk/eko-mapa a do
konca marca vyplniť formulár. Nápady
zapracujú do mapy a návštevníkov
zaradia do žrebovania o hodnotné ceny.
Výhercovia získajú poukážky na
nákup tovaru v obchodnom dome
IKEA Bratislava aj vecné ceny z tejto
spoločnosti. (brn)

Viac informácií o župe bude na eko-mape

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

Mercedes ML 320 CDI, r.v. 3/2006, naj. 97 100
km, cena 28 900 eur, centrál, el. sedadlá, el.
zrkadlá, CD menič, automatická dvojzónová
klíma, parkovací asistent, tempomat, kožený
interiér, tónované sklá, xenónové reflektory,
zimné pneumatiky, kúpené v SR, úplná servisná
história....

Pri rýchlej dohode možnosť zľavy!

PREDÁM
Mercedes ML

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

Byt je na vyvýšenom prízemí, nezariadený, po
kompletnej rekonštrukcii, plávajúce podlahy,
dvere, plastové okná, nová kuchynská linka s umý-
vačkou riadu, dom je zateplený. Pokojná lokalita s
bezproblémovým parkovaním priamo pred
domom, v bezprostrednej blízkosti je detské ihris-
ko a zastávka MHD.
Cena: 500 EUR/mesiac (vrátane energií)

Kontakt: 0905 605 443

PRENAJMEM
2,5-izbový byt

v Dúbravke 

Hlavné mesto SR Bratislava
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o dlhodobom nájme 

nehnuteľnosti na Námestí SNP č. 25
(stavba súpisné číslo 101484 na pozemku
parc. č. 96, zastavaná plocha vo výmere

2322 m2) všeobecne známa ako Stará
tržnica , ktorá je kultúrnou pamiatkou.
Nájom bude uzatvorený na 52 rokov. Účelom
nájmu bude rekonštrukcia a prevádzkovanie
objektu Starej tržnice ako obchodnej galérie so
širokosortimentnou predajňou potravín v suteré-
ne, s prevádzkami s výlučne potravinárskymi vý-
robkami a produktmi na prízemí, a s prevádzka-
mi s predajom potravín, oblečenia, módnych
doplnkov, kníh a nosičov s audiovizuálnym
obsahom a poskytovanie pohostinských služieb
vyššieho štandardu na 1. poschodí objektu, ako
aj organizovanie kultúrnych, spoločenských a
im podobných podujatí.
Súťažné podklady možno prevziať osobne v
pracovných dňoch od 21. 12. 2009 do 3. 2.
2010 v Servise pre občana na Magistráte hlav-
ného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie
č. 1 v Bratislave. Záväzné súťažné návrhy je
možné podávať v termíne od 15. 1. 2010 do
5. 4. 2010.
Podmienky účasti a ďalšie podrobnosti o súťaži
sú zverejnené na internetovej stránke mesta
www.bratislava.sk v sekcii Úradná tabuľa.

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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Slovo aj hudba

v centre pre

súčasnú kultúru
HUDBA, LITERATÚRA
Prvý februárový víkend sa v centre
pre súčasnú kultúru - A4 Nultom
priestore na Námestí SNP 12, pone-
sie v znamení hudby a hovoreného
slova.
V piatok 5. februára 2010 o 20.00 h sa
pod názvom Ochrana súkromných úda-
jov uskutoční autorský večer Daniela
Heviera s rozprávaním, pesničkami a
čítaním z nového románu. Koncert pod
tajuplným názvom Hchspnnng! ponúka
6. februára o 20.00 h výber zo skladieb
skupín When Saints Go Machine a
Chunk Foo Fighters. 
Dánska štvorka WSGM predstavuje
škandinávsku alternatívu k súčasnému
synthpopu. Ešte čerstvý debut Ten
Makes A Face im pomáhal mixovať
Christoffer Berg, ktorý sa producent-
sky podpísal pod ďalšie severské perly
- Fever Ray a The Knife. Tvorbu
WSGM charakterizuje zvuková
vyšperkovanosť a hlavne jeden z naj-
zaujímavejších hlasov, aký sa v krajoch
Sigur Rós doteraz objavil. Supportujú
Chunk Foo Fighters v špeciálnom DJ-
sete. (dš)

Dúbravský Dom

kultúry hostí 

Českých hercov 
DIVADLO
V Dome kultúry Dúbravka na Sara-
tovskej 2/a aj tento rok pokračujú v
uvádzaní hosťujúcich českých diva-
delníkov.
Vo februári to bude uvedenie komédie
Vrátila se jednou v noci, ktorú môžete
vidieť 11. februára 2010 o 19.00 h. Dej
vás zavedie do života nádejného man-
želského páru. Starostlivá matka Fanny
po desiatich rokoch vstane z hrobu, aby
si osobne preklepla budúcu nevestu. 
Zápletka dáva široký priestor na rozo-
hranie rôznych komických situácií, v
ktorých sa predstavia známi českí herci
Václav Vydra, Libuše Švormová, Ladi-
slav Trojan, Martin Záhalka a mnohí
ďalší. (dš)

Filharmónia sa

predstaví so

šéfdirigentom 
HUDBA
Post šéfdirigenta Slovenskej filhar-
mónie zastáva od 61. koncertnej
sezóny úspešný francúzsky dirigent
Emmanuel Villaume. S orchestrom
Slovenská filharmónia a Sloven-
ským filharmonickým zborom
(zbormajster Jozef Chabroň) uvedie
šéfdirigent Slovenskej filharmónie
začiatkom februára dva zaujímavé
koncerty.
Diváci si 4. a 5. februára 2010 budú
môcť vypočuť Symfóniu č. 4 e mol op.
98 Johannesa Brahmsa a Gloriu Fran-
cisa Poulenca. Sólistkou večerov bude
sopranistka Katarína Štúrová. V 61.
koncertnej sezóne sa Slovenská filhar-
mónia predstaví so svojím šéf-
dirigentom 25. a 26. marca 2010. Všet-
ky koncerty sa uskutočnia v historickej
budove Slovenského národného divad-
la o 19.00 h. 
S orchestrom Slovenská filharmónia
spolupracoval Emmanuel Villaume v
minulých sezónach viackrát. Debutovo
sa tu predstavil v novembri 2005, keď
nezabudnuteľne predviedol diela Ber-
lioza, Ravela a Gounoda. Vzbudil
veľké sympatie u hudobníkov aj u obe-
censtva. Zaujímavý bol aj otvárací
koncert Bratislavských hudobných
slávností 2006, kde predstavil nie často
uvádzanú kompletnú choreografickú
symfóniu Ravela - Dafnis a Chloé. 
V jubilejnej 60. koncertnej sezóne uvie-
dol v bratislavskej Redute diela klasikov
- Ludwiga van Beethovena a jeho fran-
cúzskeho súčasníka Etienna Nicolasa
Méhula. Emmanuel Villaume rodák z
francúzskeho Štrasburgu (1964), žije v
Paríži a v New Yorku. (dš)

Ateliér maľby

sa prezentuje 

v Dome umenia
VÝSTAVA
V Dome umenia Národného osveto-
vého centra na Námestí SNP 12 otvo-
rili výstavu s názvom Ateliér maľby,
ktorá prezentuje diela absolventov
rovnomenného ateliéru Vysokej
školy výtvarných umení na Koceľo-
vej ul. 23 pod vedením profesora
Jána Bergera z rokov 1987-2008. 
Je to generácia mladých maliarov, ktorí
majú spoločný základ, názorové
východiská a z tohto uhla predstavujú
dimenziu danú ich následným vývo-
jom a súčasnou tvorbou. 
Bergerova metodika sa neviazala na
módne trendy, ale cieľavedome kládla
dôraz na rozvíjanie individuálneho tvo-
rivého potenciálu, na budovanie výživ-
ného základu nevyhnutného na rozvoj
autentických prejavov a výtvarných
programov. Spravidla náročných.
Možno nie omračujúcich, ale vo svojej
pôvodnosti veľmi cenných. 
Výstava Ateliér maľby a tvorba 41
absolventov pripomenie v poslednom
čase opomínané kvality komornej
maľby v obsahovom zmysle slova.
Potrvá do 14. februára 2010. (dš)

DIVADLO
Parížska šansoniérka Edith Piaf sa
nedožila ani päťdesiatych narode-
nín, umrela ako 48-ročná v Plascas-
sier. Nemeckej dive Marlene Die-
trich chýbalo pár rokov, aby dosiah-
la magickú stovku, umrela, keď
mala niečo vyše deväťdesiat v Paríži. 
Priepastný rozdiel medzi životným štý-
lom dvoch umelkýň bol aj priepastným
rozdielom v ich povahách. A predsa k
sebe našli cestu. Aj o tom hovorí
komorný muzikál maďarskej autorky
Évy Pataki v divadle Nová scéna Edith
a Marlene. 
Spájalo ich umenie a spev. Bolo to
mocnejšie puto ako spoločné záujmy,
koníčky, zbieranie známok či odzna-
kov. Navzájom spievali svoje piesne,
jedna druhej predstavovali svojich
milencov. Neviem či spolu klebetili pri
káve, ani nebolo treba. Všetko si pove-
dali na pódiu, spevom. 
Edith Piaf bola veľmi urazená, keď
Marlene neprišla na jej posledný kon-
cert v Paríži. Aj jej to dala patrične
pocítiť. Pri svojom hrobe.
Životopisy slávnych bývajú krehkým,
ale šťavnatým sústom na čítanie a
autorka Éva Pataki sa dala inšpirovať
práve touto literatúrou. Jej dielo zahŕňa
dôležité obdobie zo života oboch umel-
kýň, ich osudových mužov, ktorí im
nerobili spoločnosť len v posteli, ale im
pomohli zísť z okraja chodníka priamo
pred svetlá reflektorov. 
Kristína Turjanová ako Edith Piaf
nemá ľahkú úlohu, na scéne stojí temer

nepretržite a hrá všetky životné obdo-
bia známej šansoniérky. Svoju činoher-
nú rolu umocňuje podmanivým spe-
vom, a tak ponúka komplexný obraz
rozporuplnej, krehkej a zraniteľnej,
zároveň nesmierne silnej Edith. Pre
postavu Edith Piaf zvolil režisér Ivan
Holub herečku, ktorá dokáže zahrať
všetky nuansy, bolesti, trápenia, ale aj
radosti či smútky citlivej umelkyne.
Tvorcovia vedeli, že Edith Piaf nemala
jednoduchý život a dokázali to pove-
dať aj divákom. 
Nebola by však Edith bez Marlene a
keďže je to muzikál o dvoch ženách,

speváčkach, Karin Olasová dopĺňa
voľný priestor a kontruje svojej kole-
gyni vo všetkých polohách nemeckej
divy. Texty piesní preložili Daniel
Hevier a Ľudovít Petraško, ďalej hrajú
Andrea Kiráľová, Dušan Kaprálik,
Ľubomír Dolný, Róbert Halák, Ján
Gallovič, Přemysl Boublík, Pavol
Plevčík a ďalší. 
Divadlo Nová scéna má vo svojom
repertoári komorný muzikál, ktorý vás
zavedie do sveta umenia a sám sa stáva
umením napĺňajúcim divákov pocitom
blaha, potešenia, radosti a poznania.

Dáša Šebanová

Život Edith Piaf a Marlene Dietrich 

uvedú na doskách divadla Nová scéna

DIVADLO
Raz Cigán, inokedy Róm, isté je, že
najnovší Othello v rovnomennej Sha-
kespearovej inscenácii v divadle
Aréna je čierny pokožkou, nie vply-
vom tmavého náteru na pleť. Keďže
zaškrtil Desdemonu, bielu pleťou, ale
aj dušou, hra posúva do popredia nie-
len rasovú otázku, ale aj problemati-
ku etiky, morálky, vášne, lásky, zrady,
závisti a nenávisti.
A to je tak široké spektrum možností, že
aj tvorcov s minimálnym nadaním
uschopní podať príbeh pútavo s prísluš-
ným napätím. Režisér Jiří Pokorný sa
dlho zdráhal uchopiť Othella, nechcel
„robiť humbug okolo takej bandy dare-
bákov, akou postavy tejto Shakespearo-
vej hry bez nadsázky sú“. Nejde tu však
len o bezcharakterné, požívačné, vzťa-
hovačné a samoľúbe osoby, ide tu o
nitky, ktoré odnepamäti hýbu svetom a
nemajú vždy ušľachtilé ciele. 
A to sa režisérovi, milovníkovi hororov
a akčných filmov, nakoniec zapáčilo a
Shakespearovho Othella omilostil.

Výsledkom je inscenácia v divadle
Aréna, v ktorej nechýba napätie umoc-
nené emocionálnymi a pôsobivými
hudobnými vstupmi (hudba Václav
Noid Bárta). Tam, kde divák na chvíľu
prestane veriť postavám ich zanietenie a
vášeň, snaží sa režisér s hercami upútať

jeho pozornosť dialógmi, ktoré v pre-
klade Ľubomíra Feldeka dostávajú
súčasnú podobu, jazyk aj tvar. 
Neviem, či sa v Shakespearových
časoch toľko nadávalo, chudera Desde-
mona to však na súčasných javiskách
schytáva zo všetkých strán a slovo
pobehlica je to najjemnejšie, ktoré sa jej
ujde. V závere hry, keď je Othello nepo-
chybne presvedčený o nevere svojej
ženy, sa už cítite ako v putike 4. cenovej
skupiny, kde sa chýli k záverečnej a
majiteľ čiernej pleti práve zistil, že žena
mu zahla s čašníkom. 
Tým nechceme podceniť silu Shake-
spearovho dosahu na súčasnosť, aktuali-
záciu jeho odkazov a schopnosť tvorcov
tlmočiť váhu dramatikovho slova
nášmu divákovi. 
Okrem režiséra Pokorného sa na scéne
predstavujú herci Karol Csino, Karol
Šimon, Danica Jurčová, Gabriela Mar-
cinková, Juraj Ďuriš, Jozef Bujdák, Eva
Sakálová, Roman Poláčik, Jozef Kapec,
Peter Potočný, Genc Berisha, Dávid
Hartl a ďalší. Dáša Šebanová

Kristína Turjanová a Karin Olasová v hlavných úlohách, ako Edith Piaf a
Marlene Dietrich. FOTO - Ctibor Bachratý

V hre žiaria Danica Jurčová a Karol
Csino. FOTO - Roman Skyba

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.skTel: 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.

Najnovší Shakespearov Othello sa 

v divadle Aréna predstavuje ako Róm 
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SOBOTA 30. januára
� 14.30 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 16.00 - O deviatich mesiačikoch, stret-
nutie s Elou a Hopom, súťaž Super divák,
DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej pri živej hudbe V
- Kvartet a s tancom, Stredisko kultúry,
BNM, Vajnorská 21
� 17.00 - Klavírny koncert, otvorí 5.
medzinárodné klavírne fórum Bieszczady
bez hraníc, diela F. Chopina, E. Suchoňa,
R. Schumanna a S. V. Rachmaninova
budú hrať S. Bažík, E. Kosorínová a R.
Kowalczyk, Poľský inštitút, Námestie
SNP 27
� 19. 00 - Rybársky ples,Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 -A. N. Ostrovskij: Nemá kocúr
večne hody, hravá komédia, v ktorej ani
vôbec nejde len o to, za koho sa vydať,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Pro-téza, A.lter S.essio: Loss-
Layers (FR), festival autorského divadla,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 31. januára
� 10.00 a 14.30 - Rozprávka o rybárovi
a rybke, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36

� 10.30 - Psíček a mačička majú svia-
tok, divadlo Jaja, rozprávky v Gullfosse,
reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: H.
Wieniawski, P. I. Čajkovskij, C. Saint-
Saëns, P. de Sarasate, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11 
� 10.30 - Snehulienka, účinkuje A.
Okapcová, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - J. Bielik, A. Korenči: Malá
morská víla, čarovná rozprávka na motí-
vy príbehu H. Ch. Andersena s pesnička-
mi, pre deti od 4 rokov, divadlo a.ha,
Školská 14
� 17.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Zhasněte lampiony, divadlo
Černá labuť, herecký koncert T. Vilhelmo-
vej a M. Miezgu, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Večer moderného tanca, 35
rokov tanečného divadla Bralen, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Pro-téza, Láhor/Soundsystém
- Skrat: Spoločný zákvas (Cz - Sk), fes-
tival autorského divadla, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

PONDELOK 1. februára
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 18.00 - Sahadža joga, klubové stretnu-
tie pre stálych aj nových záujemcov, Stre-
disko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - P. O. Enquist: Noc lesbičiek,
freudovská komédia, divadlo a.ha, Škol-
ská 14
� 19.00 - Zhasněte lampiony, divadlo
Černá labuť, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.09 - „Háj, háj, hájsosáj...hájsosáje-
ty...“ stretnutie s E. Weidlerom, redakto-
rom kultovej rozhlasovej relácie spred
polstoročia, hostia: S. Müllerová, moderá-
torka, P. Michalica, husľový virtuóz, Š.
Šlachta, hlavný architekt mesta Bratislava,
Café Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa???,
hra o troch ľuďoch, veľkom hneve a vše-
ličom inom, Divadlo Non.Garde, Pre-
poštská 4

UTOROK 2. februára
� 14.00 - Tancom k zdraviu, kombino-
vaný program v rámci cyklu Zdravá škola,
pre žiakov ZŠ, CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní inšpiro-
vaný významnými dejinnými udalosťami,
O maskách, smiechu a strašení, (karneval
v Benátkach), CC centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - W. Alen: Boh, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - G. Spiró: Mydlová opera,
činohra zo súčasnosti o súčasnosti, divad-
lo a.ha, Školská 14
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
19.00 - Cesta do nekonečna a späť, slo-

venský spisovateľ M. Kopcsay krstí svoju
šiestu knihu, novelu Medvedia skala, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky 2 (krása neni šetko), voľné pokračo-
vanie kultovej hry zo sveta modelingu.
hrajú: L. Molnárová, T. Palonder, Z. Šebo-
vá, Tina & modelky, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

STREDA 3. februára
� 14.00 - Fašiangy, Turíce...., výtvarné
dielne, pre žiakov ZŠ, CDLaV, Gaštanová
19
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý
mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít pre deti, o farbách a tvaroch v ríši
zvierat, CC centrum, Jiráskova 3 
� 15.00 - S nami to zvládneš, fašiangové
masky, tvorivá dielňa, M klub, Rovnian-
kova 3
� 17.30 - Klub Cesta za poznaním, Stre-
disko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 17.30 - 19.00 - Jazyková kaviareň,
stretnutie záujemcov o rozhovor v cudzích
jazykoch, Café Studio, Laurinská 13
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja
kamaráti, divadelné spracovanie sveto-
známeho románu, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky 2, voľné pokračovanie kultovej hry zo
sveta modelingu, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 4. februára
� 10.00 - P.A.C. de Beaumarchais: Figa-
ro, verejná generálka, na motívy hry
P.A.C. de Beaumarchaisa Barbier zo Sevil-
ly, od 6 rokov, réžia M. Vajdička, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 17.00 - Dobre organizovaný netvor -
premeny človeka vo fantastike, beseda s
O. Hercom, podujatie moderuje T. Rec,
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
� 19.00 - Jiří Suchý: Elektrická bomba,
divadlo Ívery, Školská 14

� 19.00 - J. Brahms: Symfónia č. 4 e
mol op. 98, F. Poulenc: Gloria, dirigent:

E. Villaume, účinkuje: Slovenská filhar-
mónia a Slovenský filharmonický zbor,
sólistka večera: sopranistka K. Štúrová,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív: Model-
ky 2, voľné pokračovanie kultovej hry zo
sveta modelingu, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 5. februára
� 10.00 a 18.00 - Figaro,verejná generál-
ka a premiéra, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - R. Gažo: Kdesi za dúhou je
stmievanie s poéziou, vernisáž spojená s
literárnym pásmom, hrajú: B. Ondrejková,
J. Mravec, R. Gažo, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - J. Brahms: Symfónia č. 4 e
mol op. 98 Francis Poulenc: Gloria, his-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Music club, Stay in Brutal Acti-
on:Doomas (melodie dark doom metal),
Suburban Terrorist (brutal death metal),
Last Chance (metalcore), DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.00 - Fašiangový maškarný ples
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
účinkujú: skupina YPS, ľudová hudba
Ekonóm a ďalší, moderujú: R. Pomajbo,
P. Polnišová, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 20.00 - Ochrana súkromných údajov,
performance, autorský večer D. Heviera s
rozprávaním, pesničkami a čítaním z
nového románu, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� Galandovci, výstava prezentuje členov
skupiny M. Galandu, medzi ktorých patria
A. Barčík, A. Čutek, V. Kompánek, R.
Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, A. Rudav-
ský, I. Štubňa a P. Tóth, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� S. Jokelová, P. Machata: Neveren-
ding story, výstava je spoločným projek-
tom dvoch tvorcov šperku, Dizajn štúdio
ÚĽUV, Dobrovičova 13, potrvá do 20.
marca
� Roberto Malquori, GMB, Pálffyho
palác, Panská 19, potrvá do 14. marca
� Ateliér maľby, Dom umenia NOC,
výstava absolventov prof. Jána Bergera,
Námestie SNP 12, potrvá do 14. februára

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

vyjdú opäť o týždeň
4. februára 2010

Nie každá hviezda je vzdialená 

niekoľko svetelných rokov.
Nový CLC Sport Coupé. www.mercedes-benz.sk, 
www.mbfs.sk
CO

2
 – Emisie – kombinovaná (g/km): 162 – 239.

Kombinovaná spotreba (l/100 km): 7,8 – 10,2
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