
Projekt komplexu Metropolis medzi
Petržalkou a Jarovcami, ktorého
súčasťou má byť aj kasíno, vyvolal
negatívne reakcie Bratislavčanov. Či
investor očakával takýto postoj
verejnosti, na to sme sa spýtali pred-
sedu predstavenstva spoločnosti Tri-
Gránit - Gábora ZÁSZLÓSA. 
- Predovšetkým - TriGránit neplánuje
postaviť pri Bratislave „megakasíno“,
ale najväčšie zábavno-obchodné, rela-
xačné a kongresové centrum v Európe.
Jeho súčasťou je aj kasíno, čo je úplne
normálne, tak ako je normálne, že kasí-
na rôznej úrovne a kvality máme aj v
Bratislave a pokojne s nimi koexistuje-
me. 
Proti kasínu je petícia, vyslovil sa
proti nej aj primátor mesta, dá sa to
ignorovať?
- Treba sa opýtať organizátorov petič-
nej akcie, na koho podnet a v záujme

koho konajú. Prekvapuje nás skutoč-
nosť, že „petícia” získala priestor v
kostoloch. Čo sa týka pána primátora,
je to jeho osobný názor. Navyše ho
vyslovil na brífingu, na ktorom sa
zúčastnil aj predseda politickej strany,
ktorej je primátor významným členom.
Pravdou je, že zastupiteľstvo hlavného
mesta, ktorá má 80 členov, za prítom-
ností 45 hlasmi 24 poslancov prijalo
uznesenie odmietajúce investíciu do
kasína v rekreačnom komplexe.
Ste ochotní ešte prehodnotiť pro-
jekt? Postavíte ho aj bez kasína?
- Tak, ako vždy, aj pri Metropolise
budeme postupovať ďalej, v súlade so
zákonom a v súlade s našou firemnou
politikou. Metropolis je komplex a
jeho integrálnou súčasťou má byť kasí-

no. Nemáme v pláne stavať Metropolis
bez kasína, tak isto, ako nechceme sta-
vať kasíno bez Metropolisu.
Aké hlavné pozitíva má podľa vás
projekt Metropolis priniesť?
- Ak odhliadneme od množstva práce a
pracovných príležitostí, ktoré prináša
príprava a realizácia, projekt má poten-
ciál stať sa najväčším akcelerátorom
rozvoja cestovného ruchu v Bratislave
a na celom Slovensku.
Prečo sa teda neuskutočnil v Slovins-
ku a v Maďarsku?
- V maďarskej obci Bezenye sa už roky
hovorí o projekte Eurovegas. V Slo-
vinsku som pri rokovaniach nebol, no
vraj nedošlo k dohode medzi develope-
rom a investorom. Projekt chceli viace-
rí, ale Harah´s nevidel garancie pre
podnikateľské prostredie, ktoré etablo-
vanie investície umožňujú.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Ignoranstvo investora a dodávateľa
stavby River Park na Nábreží armád-
neho generála Ludvíka Svobodu stále
pokračuje. Vozidlá spoločnosti Metro-
stav, a.s., a ďalších dodávateľských
firiem tu denne zaberajú jazdný pruh.
Hoci vo februári to už nemali povole-
né, pravý pruh v smere do mesta si aj
minulý týždeň vyhradili. 
Zvláštne užívanie komunikácie povoľu-
je mesto alebo mestské časti. V tomto
prípade ide o komunikáciu v správe
hlavného mesta, ktoré stavebníkovi po-
volilo dočasné zabratie jedného jazdné-
ho pruhu do konca januára. 
Podľa informácií z magistrátu, v prvej

polovici februára spoločnosť Metrostav
povolenie na zabratie jazdného pruhu
nemala. Zo strany stavebníka teda išlo o
protiprávne zabratie jazdného pruhu. V
piatok 12. februára 2010 sme z magistrá-
tu dostali informáciu, že staviteľ o povo-
lenie už požiadal, no hlavné mesto mu
ho zatiaľ nevydalo.
Výstavba River Parku sa neúnosne pre-
ťahuje, je preto otázne, dokedy má
samospráva vychádzať stavebníkovi v
ústrety a predlžovať mu povolenie na
zabratie jazdného pruhu.
Podobná situácia bola aj počas výstavby
Astoria Palace na Hodžovom námestí,
kde stavebník zaberal jazdný pruh o rok
dlhšie, ako mal povolené. Dostal síce od

mesta pokutu, podľa našich informácií
však táto pokuta bola údajne stavebníko-
vi po čase odpustená či zrušená.
V súvislosti s výstavbou River Parku je
katastrofálna situácia aj na nábrežnej
promenáde za stavbou. Časť promenády
tu denne okupujú a devastujú autá
Metrostavu a súkromné vozidlá robotní-
kov zo stavby. Investor, spoločnosť J&T
Real Estate, má pritom k dispozícii pro-
tiľahlé parkovisko na Zuckermandli,
ktoré patrí tej istej finančnej skupine.
Na problém neúnosnej dopravnej situá-
cie na nábreží upozorňujeme opakova-
ne. Bezvýsledne. River Park stále ob-
medzuje bratislavských vodičov. Od
februára navyše protiprávne. (rob)

Jazdný pruh zaberajú stále bez povolenia
Kamión zaparkuje v pravom pruhu a núti ďalšie autá a autobusy, aby ho obchádzali. FOTO - Robert Lattacher

Metropolis nechcú stavať bez kasína 

V Bratislave 

by si malo 

sadnúť do lavíc 

3463 prváčikov
BRATISLAVA
Budúci bratislavskí prváčikovia
majú za sebou zápisy do obecných
základných škôl. Na území mesta by
malo od septembra pribudnúť 3463
nových školákov, najviac v Petržalke
- 646, najmenej v Jarovciach - 14. 
Počty zapísaných budúcich prváčikov:
Petržalka - 646, Ružinov - 557, Staré
Mesto - 430, Nové Mesto - 395,
Dúbravka - 307, Karlova Ves - 275, Vra-
kuňa - 230, Rača - 151, Devínska Nová
Ves - 135, Podunajské Biskupice - 130,
Lamač - 77, Záhorská Bystrica - 42,
Vajnory - 39, Rusovce - 35, Jarovce 14.
Čunovo a Devín nemajú základnú
školu.
Je zaujímavé, že prakticky vo väčši-
ne mestských častí zaregistrovali
nárast prváčikov, v Petržalke naprík-
lad až o 125. Naopak, menej rodičov
požiadalo o odklad nástupu do zá-
kladnej školy. Súvisí to so zmenou
zákona a sprísnením podmienok zá-
konného odkladu školskej dochá-
dzky. Riaditeľ školy už nerozhoduje
len na základe osobnej požiadavky
rodiča, ale žiadosť musí byť podlože-
ná odborným posudkom, lekárskym
vyšetrením. Vo výnimočných prípa-
doch (zdravotný stav, psychologický
posudok) môže o odklade dochádzky
rozhodnúť riaditeľ až do začiatku
školského roka. (brn)

Prvý kĺbový

autobus príde

už o týždeň
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik začne
od budúceho týždňa testovať nový
kĺbový veľkokapacitný autobus Ca-
paCity. Ide o prvé zo štyridsiatich
vozidiel tohto typu, ktoré majú prísť
na jar do mesta.
Dopravný podnik bude testovací auto-
bus CapaCity skúšať niekoľko dní v
rámci rámcovej zmluvy s dodávateľom
na  linkách číslo 83, 93 a 95. Podľa
dopravcu ide o to, aby sa autobus vy-
skúšal na komunikáciách v centre, ale
aj v Petržalke a aby sa vychytali prí-
padné problémy a nedostatky.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
vlani vo verejnej súťaži vybral 40
kĺbových veľkokapacitných nízkopod-
lažných autobusov Mercedes CapaCi-
ty. Tie by mali na jar jazdiť na rôznych
linkách v rámci mestskej hromadnej
dopravy. Veľkokapacitné CapaCity tak
nahradia niektoré staršie autobusy,
osobitne na petržalských autobuso-
vých linkách. (rob)

Bratislavčania 

nesúhlasia

s kasínom

v Jarovciach
PETRŽALKA
Viac ako sto občanov - najmä obyva-
teľov Petržalky, ktorí prišli na pon-
delkové verejné prerokovanie urba-
nistickej štúdie polyfunkčného areá-
lu Metropolis, sa vyjadrilo proti
výstavbe kasína, ktoré je súčasťou
projektu.
Diskusia sa po prezentácii štúdie niesla
v duchu odporu obyvateľov k plánova-
nej výstavbe kasína v rámci megapro-
jektu Metropolis. Polyfunkčný areál je
naplánovaný medzi Petržalkou a
Jarovcami a mal by mať obchodný a
rekreačno-zábavný charakter. Bývanie
v 1300 bytoch by si tu mohlo nájsť asi
3500 ľudí, v samotnom centre má byť
celkovo pracovných miest pre asi 5500
zamestnancov. Zástupca investora od-
haduje dennú návštevnosť komplexu
na 25 000 ľudí. 
Obyvatelia Petržalky, ale aj poslanci a
rôzni odborníci sa v diskusii napríklad
dožadovali prítomnosti investora, ame-
rickej spoločnosti Harah´s, ktorej
zástupcovia na zhromaždení chýbali.
Ich otázky sa potom týkali najmä
výstavby kasína, alebo dopravného rie-
šenia celého územia.  Obyvatelia sa
pýtali, či investor nemôže postaviť
Metropolis bez kasína, zaujímali sa, v
ktorých krajinách s týmto projektom
neuspel a prečo, či má projekt aj socio-
logickú štúdiu a koľko ďalších investo-
rov je už istých. Niektorí vyčítali aj
skutočnosť, že v čase krízy sa idú sta-
vať podobné projekty. 
Väčšina prítomných nesúhlasila s
výstavbou kasína kvôli hrozbe zvyšo-
vania závislostí z hrania a celkového
zaťaženia sociálneho systému ľuďmi
závislými od hazardných hier. Z pléna
zaznela aj otázka, či je zástupca inves-
tora, spoločnosť TriGranit, pripravená
na prípadné miestne referendum, ktoré
by mohli v tejto súvislosti vyhlásiť
miestni petržalskí poslanci. Niektorí
občania sa informovali, či investor v
rámci výstavby kasína vybuduje aj útu-
lok pre bezdomovcov, pretože mnohí
hazardní hráči sa nimi vraj stanú...
Zástupca investora okrem iného uvie-
dol, že kasíno je súčasťou ekonomickej
kalkulácie polyfunkčného projektu,
spoločnosť postupuje podľa zákona a
nevylúčil aj ďalšiu diskusiu o osude
projektu. Konštatoval, že multifunkčné
centrum nie je o kasínach, ale pôjde o
nadregionálnu destináciu cestovného
ruchu.
Výstavba projektu Metropolis je rozde-
lená do dvoch etáp. Ráta sa tu naprík-
lad s golfovým ihriskom, vodným sve-
tom, konferenčným centrom, hotelmi,
divadlom, alebo aj s multifunkčnou
arénou a športoviskami. (rob)



STARÉ MESTO
Problémy s parkovaním áut na
zastávkach MHD pokračujú. Naj-
novší sa objavil na zastávke Mýtna -
Povraznícka, kde musia byť cestujú-
ci pri vystupovaní veľmi opatrní, aby
neskončili na kapote auta.
Parkovanie áut na zastávkach MHD pri-
tom nie je novinkou. Na podnet Brati-
slavských novín napríklad mesto riešilo
vystupovanie cestujúcich na zastávke
trolejbusov nad Poštovou ulicou. Osa-
dením stĺpov priamo do stredu chodní-
ka, čo však autám nezabránilo parkovať
na chodníku ďalej. Podobná situácia je
však aj inde. 
Najnovšie sa podobný problém objavil
na zastávke Mýtna - Povraznícka. Auto-
busy tam musia zastaviť neraz veľmi
ďaleko od krajnice a chodníka, pretože
cestujúci by inak nemohli pohodlne a
bezpečne vystúpiť. Situácia je v takmer
neriešiteľná, ak na zastávke zastavia za
sebou dva autobusy!
Z mestskej polície sme dostali informá-
ciu, podľa ktorej zákon o cestnej pre-
mávke uvádza miesta, kde vodič nesmie

zastaviť a stáť. „Fotografie ukazujú na
porušenie písmena f spomínaného para-
grafu - v prípade Mýtnej ulice a
Hodžovho námestia,“ uvádza mestská
polícia. Policajti zasahovali aj priamo na
Mýtnej ulici a kvôli týmto problémom
tam vlani riešili 57 priestupkov. Na Ho-
džovom námestí to bolo 58 priestupkov.
Z krajského policajného riaditeľstva nás

informovali, že vodič nesmie zastaviť a
stáť na zastávke MHD vo vzdialenosti
kratšej ako 30 metrov pred označením
zastávky. „Ak je priestor zastávky
vyznačený príslušnou vodorovnou
dopravnou značkou, platí tento zákaz
len pre nástupište a vyznačený priestor,“
uvádza štátna polícia. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Bratislavčanom
sa nestáva len
narodením
Prvá zlatá medaila zo zimných olym-
pijských hier pre Slovensko rozpútala
debatu o tom, kto je a nie je Slovák.
Niečo podobné už roky zažíva aj Bra-
tislava. Obyvatelia mesta sa medzi
sebou, ale aj so zvyškom Slovenska,
sporia, kto je Bratislavčan a kto nie.
Základným kritériom je spravidla mies-
to narodenia. Kto sa tu narodil je rode-
ný Bratislavčan. V skutočnosti ním však
vôbec byť nemusí. Napríklad dieťa vy-
sokoškolákov, ktorí sa po promóciách
vrátili na rodnú hrudu. Takých, čo majú
v rodnom liste miesto narodenia Brati-
slava, je v slovenských mestách neúre-
kom. A Bratislavčanmi nie sú, ani sa
nimi necítia byť. Niektorých by takéto
označenie možno aj urazilo.
Na druhej strane je aj mnoho príkladov
rodených Bratislavčanov, ktorí k rod-
nému mestu nemajú žiadny vzťah alebo
im je jedno, kde budú žiť. Ide spravidla
o potomkov prisťahovalcov z čias so-
cialistickej industrializácie mesta, kto-
rých vnútorné puto ťahá ku koreňom
na slovenskom vidieku. Pri prvej vhod-
nej príležitosti idú za hlasom svojho
srdca a opúšťajú rodné mesto.
Osobitnou skupinou rodených Brati-
slavčanov sú tí, ktorých predkovia sa tu
narodili a predkovia ich predkov tiež
pochádzajú z Bratislavy alebo dokonca
ešte z Prešporku. Tí majú spravidla
silný vzťah k rodnému mestu, vážia si
jeho históriu, zaujímajú sa o jeho
súčasnosť a záleží im na jeho budúc-
nosti. Bratislava totiž je alebo bude
rodné mesto aj ich detí.
Podobne je to s tými, ktorí sa do mesta
prisťahovali za vzdelaním či prácou a
sú označovaní ako naturalizovaní Bra-
tislavčania. Sú medzi nimi takí, ktorí v
hlavnom meste zostávajú len preto, že
tu majú prácu, lepšie sa im tu žije, ale
k mestu si nevytvorili žiadny vzťah.
Srdcom sú stále v rodnom kraji, vyhľa-
dávajú spoločnosť rodákov a radi by
Bratislavu menili na svoj obraz. Neraz
ju aj zmenili a prispeli tak k devastácii
mesta. Medzi naturalizovanými Brati-
slavčanmi sú však aj takí, ktorí si po
príchode vytvorili k mestu osobný
vzťah, rešpektujú jeho minulosť, tešia
sa zo spoločnej súčasnosti a trápia sa
pre jeho budúcnosť.
Je nemálo príkladov, keď aj rodení
Bratislavčania prispeli k ničeniu rod-
ného mesta, keď naopak prišelci bojo-
vali za záchranu starej Bratislavy. Nie
je preto dôležité, či sa tu človek naro-
dil, podstatné je, aký má k tomuto
mestu vzťah. Pretože aj ten najstarší
prešporský rod odniekiaľ prišiel. Pre-
tože nikto si nemôže vybrať, kde sa
narodí, ale každý sa môže rozhodnúť,
kde bude žiť. Radoslav Števčík

Parkovanie na zastávkach sa rozmohlo,

cestujúcich to obmedzuje aj ohrozuje

STARÉ MESTO
Na zanedbanú a špinavú zastávku
MHD nás upozornila čitateľka Alena
Voľná. Pre hlavné mesto nie je na-
príklad veľmi reprezentatívna frek-
ventovaná prestupná zastávka pod
hlavnou stanicou! 
Ide pritom o prestupný dopravný uzol,
ktorý nemá poriadny prístrešok. Ľudia
tam musia stáť neraz v daždi a snehu.
Na zastávke by sa zišla nielen lepšia a
vyhovujúcejšia strieška, ale mala by
mať aj kultúrnejšie prostredie, keďže
zatiaľ tu často víťazia špina a cigaretové
ohorky. 

Podľa informácie z magistrátu je prístre-
šok zastávky MHD na Šancovej ulici
netypický, ukotvený na stenu. „Ak by
mal byť vymenený, museli by sa vyčle-
niť peniaze v rozpočte na jeho výmenu
a nájsť dodávateľ, ktorý by nový prístre-
šok vyrobil - teda opäť ukotvil na
stenu,“ uvádza mesto. Podľa radných
vzhľadom na to, že chodník nie je dosta-
točne široký, nemožno umiestniť na
tomto mieste prístrešok spoločnosti JC
Decaux, pretože by chodcom prekážal.
Čo sa týka čistoty, „oddelenie cestného
hospodárstva prostredníctvom dodáva-
teľa čistí v centre mesta zastávky MHD,

vyprázdňuje koše podľa potreby, ale
minimálne raz denne,“ uvádza sa v sprá-
ve z magistrátu.
Informáciu o plánovanej inštalácii a
počte nových prístreškov MHD potvrdi-
li aj zo spoločnosti JC Decaux. Podľa
spoločnosti budú postavené v rôznych
mestských častiach hlavného mesta.
Konkrétny výber lokalít je v kompeten-
cii magistrátu a spresnia ho po zime.
V centre mesta je pritom ešte niekoľko
zastávok, ktoré by súrne potrebovali
obnovu. Ide napríklad o zastávku na
Staromestskej ulici v smere do Petržal-
ky... (rob)

Niektoré zastávky v centre sú zanedbané

STARÉ MESTO
Nadchod nad frekventovaným
dopravným uzlom, križovatkou nad
Štefánikovou, Šancovou a Pražskou
ulicou začína byť nebezpečný. Na
príčine sú schody, ktoré priamo pod
nohami chodcov začali praskať a
odlamovať sa.
Upozornil na to čitateľ Viktor: „Mys-
lím si, že neprešlo ešte ani pol roka, čo
sa schody na nadjazd zrekonštruovali.
Neviem, aký materiál použili stavbári,
no už teraz sa to začalo rozsypávať,“
napísal. Podľa neho konce schodov sa
lámu, akoby boli z hliny. „Sfušovaná
robota, je to na zaplakanie...
Na mieste sme skutočne našli lámajúce
sa schody, po ktorých je výstup, najmä
pre starších ľudí, nebezpečný, osobitne
v zimnom období. Z magistrátu nás
informovali, že schody opravovali v
máji 2009. Mesto už oslovilo dodáva-

teľa prác, ktorý ich musí v rámci záru-
ky opraviť. Stane sa tak počas jarných
mesiacov. Chodcom dovtedy nezostá-

va nič iné, len si dávať pozor, aby sa na
nich nedolámali... (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Zrekonštruované schody sú už zničené

Rača chce

obnoviť ulice

a námestie
RAČA
Mestská časť Rača vyhlásila verejné
obstarávanie na revitalizáciu niekto-
rých svojich ulíc a námestia. Pod-
mienky uviedla v oznámení o vyhlá-
sení verejného obstarávania.
Rača chce dať zničené a zdevastova-
né ulice obnoviť víťazovi súťaže,
ktorý dokáže v predpokladanej hod-
note 650 000 eur zrevitalizovať ulice
Alstrova, Detvianska a Námestie An-
dreja Hlinku. Víťaz bude musieť upra-
viť verejné priestranstvá, revitalizovať
drobnú architektúru, obnoviť zeleň,
urobiť sadové úpravy, vybudovať dets-
ké ihrisko a verejné osvetlenie. 
Mestská časť ráta s financovaním z
vlastných zdrojov a zo štrukturálnych
fondov EÚ v rámci nenávratného
finančného príspevku. Lehota na pred-
kladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
je 1. marca 2010 a podmienky otvára-
nia ponúk sú plánované na 31. marca
2010. 
Detvianska ulica v Rači sa začína na
križovatke ulíc Žitná-Púchovská a
končí sa na križovatke ulíc Alstrova-
Pri Vinohradoch. (rob)

Vajnorčania

protestujú proti

ďalšej výstavbe
VAJNORY
Vajnorčania podpisujú petíciu proti
schváleniu navrhnutého územného
plánu zóny Chorvátsky Grob-Čier-
na voda-Triblavina. Obyvatelia tejto
mestskej časti sa obávajú, že rozsiah-
la výstavba zhorší podmienky na
život v tejto lokalite. 
Územný plán zóny Chorvátsky Grob,
konkrétne v časti Čierna voda a Tribla-
vina, ráta s možnosťou novej výstavby
domov, kde by mohlo bývať viac ako
40 000 ľudí. Výstavba v lokalite Čier-
na Voda už pokračuje a v súčasnosti tu
výrazne komplikuje dopravu. 
Vajnory sú s hlavným mestom Bratisla-
vou a Pezinkom spojené v podstate len
jednou cestou, ktorú denne využíva
približne 20 000 vodičov a ktorá pre-
chádza stredom a historickým jadrom
mestskej časti. 
Občania v petícii nesúhlasia s územ-
ným plánom. Žiadajú obecné zastupi-
teľstvo v Chorvátskom Grobe, aby
územný plán zóny neschválilo, kým sa
nepostaví východný obchvat Vajnor
okolo poľnohospodárskeho družstva a
nepripojí obchvat Chorvátskeho Grobu
na diaľnicu D1 pri Triblavine. 
Petičníci sa obracajú aj na Bratislavský
samosprávny kraj a ministerstvo život-
ného prostredia. Vajnory trvajú na
výstavbe východného obchvatu mest-
skej časti smerom k železničnému prie-
cestiu, čím by došlo k odkloneniu tran-
zitnej dopravy na Seneckú cestu a diaľ-
nicu D1. Rovnako žiadajú aj výstavbu
tzv. grobského obchvatu s výjazdom na
diaľnicu D1 pri Triblavine. (rob)

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
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Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ul. 6, Bratislava, 1.p.
Bližšie informácie na tel. č.: 02 / 204 86 104; e-mail: lucnica@lucnica.sk



Jednosmerné

ulice mnohí 

nerešpektujú
PETRŽALKA
V súvislosti so zjednosmerňovaním
niektorých ulíc v Petržalke eviduje
miestny úrad sťažnosti občanov.
Jedna skupina sa sťažuje, že mnohí
vodiči jednosmerný zákaz vjazdu
nerešpektujú, druhá tvrdí, že polícia
by mala byť tolerantnejšia. 
Príkladom nerešpektovania doprav-
ných predpisov je Fedinova ulica, ktorá
sa nedávno stala jednosmernou a sťaž-
nosti občanov potvrdil aj hovorca petr-
žalskej samosprávy Ľubomír Andrassy.
Problém podľa neho pritom nie je v
zmene organizácie dopravy, ale v tom,
že občania, najmä z okolia, sa sťažujú
na nerešpektovanie dopravných pred-
pisov niektorými vodičmi. Iní zase
tvrdia, že polícia postupuje prísne a
vodičov pokutuje namiesto toho, aby
im dohovorila. 
Ľ. Andrassy tvrdí, že tolerovanie poru-
šovania zákona nie je možné. Na dru-
hej strane podotkol, že je určitý rozdiel
medzi domácimi vodičmi a návštev-
níkmi mesta, ktorí v spletitých uliciach
Petržalky často zablúdia a nevedia
nájsť cieľ. Tam si vie predstaviť mier-
nejší postup polície.
Problémy sú vraj aj v parkovaní áut na
chodníkoch, trávnikoch, či na miestach
pre vozičkárov. V tejto súvislosti došlo
k paradoxnému konfliktu medzi
občanmi a mestskou políciou, ktorá
pokutovala nedisciplinovaného vodiča
na Námestí hraničiarov stojaceho na
mieste vozičkára. Občania sa na poli-
cajtov osopili v momente, keď si plnili
svoju povinnosť... Podľa mestskej
polície, jej príslušníci počas prvých
dvoch týždňov po zmene dopravnej
situácie upozorňovali nepozorných
vodičov na zjednosmernenie Fedinovej
ulice a priestupky riešili väčšinou
napomínaním. 
„Keďže však motoristi aj po niekoľkých
mesiacoch dopravné značky nerešpek-
tujú a v dôsledku toho tu vznikajú kolíz-
ne situácie, zistené priestupky riešime aj
ukladaním blokových pokút,“ uvádza
mestská polícia. V januári 2010 evido-
vali policajti na tejto ulici 210 priestup-
kov, 160 vyriešili v blokovom konaní a
50 napomenutím. (rob)

Traja autori

majú cenu za 

urbanizmus 
BRATISLAVA
Cenu za urbanizmus za rok 2009
nezískala štúdia, ani mesto ako
obstarávateľ štúdie zóny Bratislava -
Zlaté piesky, ale jej traja autori. 
Spolok architektov Slovenska a Zdru-
ženie pre urbanizmus a územné pláno-
vanie Slovenska rozhodli, že cenu
získali Bohumil Kováč, Jan Komrska a
Jozef Polgáry za dielo Urbanistiká štú-
dia zóny Bratislava - Zlaté piesky, kto-
rej obstarávateľom bolo hlavné mesto
SR Bratislava. (mm)

3BRATISLAVSKÉ NOVINY 6/2010

BRATISLAVA
Hlavné mesto pripravuje vyhlásenie
verejnej súťaže týkajúce sa moder-
nizácie tarifného systému na svojom
území. 
Zákazkou je dobudovanie tarifného
zabezpečenia na území hlavného
mesta. Spočíva v modernizácii tarifné-
ho systému, ktorý má cestujúcim
umožniť využívanie bezkontaktných
čipových kariet, ale aj koncových
zariadení tarifného systému dopravcov
zapojených do Bratislavskej integrova-
nej dopravy. Predpokladaná hodnota
zákazky je 5,19 milióna eur. 
Predbežné oznámenie o vyhlásení

súťaže je zrejme reakciou na úspešnú
žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok z Operačného programu Bratislav-
ský kraj. Kraj sa spolu s mestom uchá-
dzali o projekty dodávky 2897 kusov
označovačov jednorazových cestov-
ných lístkov s akceptáciou bezkontakt-
nej čipovej karty a 703 kusov palub-
ných počítačov určených pre vozidlá
Dopravného podniku Bratislava, a.s., a
Slovak Lines, a.s. 
V období rokov 2007 až 2013 je možné
čerpať 18,7 milióna eur pre projekty
verejnej dopravy. Schválená koncepcia
Bratislavskej integrovanej dopravy
uvažuje s využitím týchto peňazí na

zriadenie jednotného tarifného systé-
mu, vybudovanie prestupných termi-
nálov, podporu MHD a informačné
zabezpečenie BID. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh
cenníka cestovných lístkov BID. Cen-
ník je variabilný. Ľudia si budú môcť
vybrať, či chcú cestovať len v Bratisla-
ve (lístky druhu CITY), v regióne
(druh REGIO), prípadne chcú cestovať
v meste aj v regióne (druh KOMBI).
Na výber budú jednorazové lístky s
časovou platnosťou a predplatné lístky
na mesiac, tri mesiace a rok. Senior
karta má stáť 20,80 eur. Ľudia nad 70
rokov budú cestovať zadarmo. (rob)

Mesto pripravuje súťaž na moderný

tarifný systém BID za 5,19 milióna eur

Cestovné

poriadky MHD

sa nedajú čítať 
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na zle osvetlené ces-
tovné poriadky mestskej hromadnej
dopravy sa na nás obrátil čitateľ.
Upozorňuje najmä na Hodžovo
námestie, kde sa vraj najmä večer
nedá cestovný poriadok čítať. 
„Dôvodom sú malé čísla a písmenká,“
tvrdí čitateľ. Zároveň upozorňuje aj na
nevhodne umiestnené cestovné poriad-
ky na niektorých zastávkach, ktoré sú
vraj osadené priamo v strede za stĺpmi
a prístup je k nim obmedzený. „Hlav-
ne, že reklamy na zastávkach MHD sú
dobre viditeľné a dobre osvetlené,
takže z reklamy sú peniaze, a to je to
hlavné. Ostatné nás nezaujíma,“ dodal
rozhorčený čitateľ. 
Väčšinu prístreškov v Bratislave už
dlhé roky inštaluje a spravuje spoloč-
nosť JC Decaux Slovakia, s.r.o. Podľa
vyjadrenia spoločnosti ide o štandard-
né typy používané spoločnosťou v štá-
toch Európskej únie. V prípade prí-
strešku na Hodžovom námestí ide o typ
MURANO - reprezentačný typ prí-
strešku s presklenou strechou. Na
osvetlenie priestoru prístrešku, ako i
cestovného poriadku sa tu využíva
svetlo z informačnej vitríny. 
„Nosný stĺp prístrešku je predsadený
od zadnej steny, na ktorej je umiestne-
ná vitrína s cestovným poriadkom, vo
vzdialenosti 55 cm. Táto vzdialenosť
je dostatočná na to, aby cestujúci
mohol bezprostredne pristúpiť k ces-
tovnému poriadku a prečítať si ho,“
tvrdí spoločnosť. Podotýka, že ide o
prvú sťažnosť od roku 1990, keď boli
postavené prvé prístrešky v Bratislave,
na nevhodné umiestnenie cestovného
poriadku. 
Pokiaľ ide o kritiku veľkosti písmen a
čísel v uvádzanom texte, je to v kom-
petencii dopravného podniku mesta,
ktorý zodpovedá za obsah vitríny s ces-
tovným poriadkom. Spoločnosť pri-
znáva, že úprava veľkosti textu by
zlepšila informovanosť o prevádzke
MHD vo večerných hodinách. (rob)

Prerušovaný 

signál neohrozil

bezpečnosť
BRATISLAVA
Bratislava má za sebou experiment s
tzv. prerušovaným signálom - Voľno,
ktorý sa začal v júli 2009 na devia-
tich križovatkách a na troch priec-
hodoch pre chodcov s cestnou svetel-
nou signalizáciou.
„Krajský dopravný inšpektorát Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave dospel k záveru, že zobra-
zovanie prerušovaného signálu „Voľ-
no“ nemalo v sledovanom období
negatívny vplyv na bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky v priestore
vybraných križovatiek, resp. priecho-
dov pre chodcov. Na základe pripo-
mienok občanov navrhol predĺžiť čas
zobrazenie z dvoch na štyri sekundy,“
informovala hovorkyňa magistrátu
Eva Chudinová.
Podľa jej vyjadrenia, hlavné mesto
bude pokračovať v experimente. Druhá
etapa potrvá do konca roka 2010 a na
základe jej výsledkov sa rozhodne o
ďalšom postupe. (brn)
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Na Kramároch

veselo fajčí 

aj personál
LIST ČITATEĽA
Načo sú nám zákony, ktoré nič nerie-
šia. Hovorím o zákone, ktorý je plat-
ný, ale akoby neexistoval. Zákon v
prospech nefajčiarov. 
Majitelia reštaurácii nechcú riskovať
živnosť, a tak ich pracovníci, ako aj hos-
tia vyjdú si na ulicu, aby si doplnili
organizmus drogou. Pokiaľ ľudia, ktorí
prechádzajú popri, zatajujú dych, oni si
vojdú do nezafajčených priestorov.
Alebo na zastávkach MHD. Skúste upo-
zorniť fajčiara, že tu sa nefajčí a musíte
rátať s poučením, že on na zastávke
nefajčí, v horšom prípade s vulgarizma-
mi. Iba niektorí poodídu trochu ďalej.
No a čo je absolútne absurdné, fajčí sa
vo vchodoch do zdravotníckych zariade-
ní, priamo pod oznamom, že v celej bu-
dove je prísny zákaz fajčenia. A aby to
správcovia budov aj konkretizovali, tak
presne pod tento zákaz umiestnia kôš pre
ohorky. A ty, čo ideš do zdravotníckeho
zariadenia, aby ti zreparovali zdravie,
vidíš tých, od ktorých očakávaš pomoc -
zdravotnícky personál - na „zaká-
zaných“ miestach veselo fajčiť. Samo-
zrejme, že to je výzva, aby si aj pacienti
zapálili svoje milované cigaretky. Neve-
ríte? Choďte sa presvedčiť na Kramáre. 
Myslím si, že práve tu by mali správco-
via budov dbať na precízne dodržiava-
nie zákona. Veď práve na následky faj-
čenia vo svete najviac zomiera ľudí. A
ešte jedna inštitúcia by mala dohliadať
na dodržiavanie zákona. Polícia. Keby
sa ona zamerala práve na tieto miesta a
udelila by zopár pokút, bolo by to
poučením pre ostatných. Lebo darmo,
pokiaľ to fajčiari nepocítia vo svojich
peňaženkách, budú nepoučiteľní.

Tereza Borkovičová, Bratislava

Niekedy si 

pripadáme ako

od macochy
LIST ČITATEĽA
Som obyvateľkou miestnej časti
Staré Mesto Horský park - Patrón-
ka a som presvedčená, že o túto
časť Starého Mesta sa starosta ani
poslanci nezaujímajú.
O občianskej vybavenosti od Habán-
skeho mlyna (Patrónky) až po Búd-
kovu cestu môžu jej obyvatelia len
snívať. Roky tu chýba samoobslužná
predajňa s potravinami, lekáreň,
bankomat. Najbližšia samoobsluha
je na kopci na Drotárskej ulici, to
znamená, že je absolútne neprístup-
ná pre starších ľudí, prípadne pre
tých, ktorí nemajú možnosť nakupo-
vať autom. Pre nich je jedinou mož-
nosťou vláčiť tašky s nákupom tro-
lejbusom z predajne v centre mesta,
resp. z Palisád. Lekáreň je najbližšie
tiež na Palisádach, bankomat na
Búdkovej ulici. 
Rozumiem dopytu trhu, ale istú
základnú reguláciu trhu, ktorá by
pomohla obyvateľom tejto časti a
uľahčila im život by vari poslanci a
starosta mohli konečne riešiť. Dúfam,
že nie je potrebné spisovať petície,
aby si túto časť niekto z kompetent-
ných všimol.
Rovnaký problém je aj s cestnou ko-
munikáciou v tejto lokalite. Napriek
tomu, že cez Habánsky mlyn po Lo-
vinského, Búdkovu a Mudroňovu ulicu
pravidelne chodia rôzne vládne delegá-
cie smerom k hotelu na Bôriku, parla-
mentu a k Hradu, cesty sú nevhodné a
neprispôsobené čoraz väčšiemu náporu
áut. Tie by mohli smerom od Mlynskej
doliny, Karlovej Vsi a Petržalky chodiť
cez odľahčenú križovatku Patrónka
(vďaka tunelu Sitina) smerom do cent-
ra mesta, pretože z križovatky sa dá
pokojne odbočiť. 
Namiesto toho si všetci skracujú
cestu cez Habánsky mlyn popri teni-
sových kurtoch cez Lovinského ulicu
do centra. Pritom pri tenisových kur-
toch nie je ani riadne vybudovaný
chodník a v zime sa dá chodiť len po
frekventovanej ceste, teda popri uhá-
ňajúcich autách. 
Okrem toho na tomto úseku jazdia
trolejbusy, cesta je zúžená a absolútne
nezodpovedá súčasnej intenzite áut,
ktoré tadiaľ jazdia v priebehu dňa
veľkou rýchlosťou, akoby išlo o hlav-
nú cestnú tepnu. Kvôli kolóne náhlia-
cich sa áut cez zúženú cestu sa takmer
nedá dostať na druhú stranu k zastáv-
ke MHD, a ak, tak na vlastnú zodpo-
vednosť.
V tejto časti pribúdajú vily a rodinné
domy, ale nikto sa nestará o chodníky
a cesty, nieto ešte o občiansku vyba-
venosť. Na zastávke MHD na Lovin-
ského ulici je už niekoľko rokov roz-
bitý chodník, pretože tadiaľ chodili
ťažké bagre, autá a žeriavy kvôli
výstavbe víl, no po ich postavení sa
ho už nikto neunúval dať pri zastávke
Mestskej hromadnej dopravy do
pôvodného stavu. 
Neviem, či je táto lokalita od maco-
chy, ale takto sa k nej správajú nami
volení poslanci v zastupiteľstve
miestneho úradu. Skvalitniť prostre-
die sa pritom snažia všetci obyvatelia
tejto lokality, ale na spomínané nedo-
statky a problémy jednoducho nemá-
me prostriedky a dosah.

Viera P., Staré Mesto

Na Sedlárskej ulici otvorili Pizza House 
Na Sedlárskej ulici je nová reštaurá-
cia. Volá sa PIZZA HOUSE Risto-
rante a ide o projekt, ktorý pred pia-
timi rokmi skončil na Hviezdoslavo-
vom námestí.  Nová reštaurácia je v
priestoroch, kde donedávna bola reš-
taurácia Monarch.
Pizza House sa nachádza na poschodí
domu, hore sa ide po drevenom točitom
schodisku, čo je prvý hendikep. Ďalším
je toaleta na prízemí, ktorá je “na kľúč”.
Pokiaľ sa so zámerom navštíviť ju včas
nezveríte personálu, v chúlostivej chvíľ-
ke si zabeháte po schodoch.
Interiér je úplne vynovený. Vľavo od
schodiska je miestnosť pre fajčiarov,
vpravo je nefajčiarska barová a jedá-
lenská časť s oknami do ulice. Steny sú
natreté na zelenkavo a hnedo, okolo
okien sú na stenách kvetinové vzory.
Podlaha je imitáciou drevených parkiet,
čo dosť kontrastuje s pôvodným dreve-
ným stropom v zadnej jedálenskej časti.
Drevený hrady sú zatreté farbou, z čoho
by pamiatkari a reštaurátori neboli nad-
šení. Reštaurácia sa síce nachádza v
stredovekom dome v historickom jadre
mesta, úpravou interiéru však bola táto
prednosť úplne potlačená - takýto inte-

riér by pokojne mohol byť v ktorejkoľ-
vek novostavbe v meste.
Ako už názov napovedá, jedálnemu líst-
ku dominuje pizza. Ponúkajú jej tu 32
druhov. Okrem toho sú v menu viaceré
druhy cestovín, jedlá z kuracích pŕs,
hovädzieho a jahňacieho mäsa, niekoľ-
ko druhov kuracieho soté, šaláty, poliev-
ky, ryby - celkom 13 strán.
Z predjedál sme si dali vyprážanú moz-
zarelu s miešaným šalátom Mozzarella
Impanata (5,50 €). Prehliadli sme gra-
máž (380 g), ktorá je predjedlo priveľká.
Gramážou aj cenou toto predjedlo pre-
vyšovalu väčšinu šalátov aj hlavných
jedál. Chuťovo nebola vyprážaná moz-
zarela ničim mimoriadna.
Z polievok sme ochutnali paradajkovú
so syrom Zuppa di Pomodoro (1,80 €),
zeleninovú Minestrone (1,80 €) a Kré-
movú smotanovú s dubákmi Zuppa di
Porcini (2,30 €). V paradajkovej sme
čakali parmezán, dostali sme však strú-
hanú tehlu, zeleninová bola na mines-
trone riedka, dubáková bola priemerná.
Ďalej sme si vybrali pizzu - Monza s

paradajkovou omáčkou, syrom, šunkou,
cesnakom (4,80 €) a Al Diavolo s para-
dajkovou omáčkou, syrom, šunkou, sla-
ninou, cibuľou, cesnakom a feferónka-
mi (6,50 €). Obe boli vynikjaúce - tenké
a chrumké cesto, ako má byť. Horšie to
bolo s cestovinami - Penne Koliba so
šunkou, šampiňónmi, kukuricou, smo-
tanou a paradajkovou šťavou (5,50 €) a
Tortellini panna Prosciutto - plnené
mäsom, so šunkou a smotanou (5,60 €).
Obe cestoviny neboli domáce a penne
boli mierne rozvarené. Sklamaním bol
aj  jahňací Kotlet alla Casa na cesnaku,
paprike, cibuli a feferónkach (13,60 €).
Čašníčka nám nevedela povedať, či je
kotlet s kosťou alebo bez. Bol s kosťou
a mäso bolo príliš tvrdé na to, aby bolo
čerstvé. Ako prílohu sme si objednali
opekané zemiaky s cibuľkou (1,50 €),
dostali sme však fritované zemiaky.
Pizza House chce nadviazať na úspech
spred piatich rokov, keď nebola konku-
rencia taká veľká. Bude to mať ťažké.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Zháňajte si informácie o partneroch 
Mala som veľmi múdreho, ale veľmi
nepraktického otca. Nadovšetko si
cenil slobodu a spravodlivosť. Tej
spravodlivosti sa mu za života veľa
nedostalo. Aspoň však zomrel ako slo-
bodný človek, síce bez hmotných stat-
kov, no ako milovaný profesor nie-
koľkých generácii Bratislavčanov,
ktorých učil na gymnáziu.
Podľa jeho rád sa svojím spôsobom ria-
dim dodnes. Až na jednu: Nikdy nerob
dlhy - nikdy nevieš, či ich budeš vedieť
splatiť! Banky a poisťovne totiž pova-
žoval za molochov, ktorí bez zľutovania
požierajú svojich dlžníkov. Niečo na
tom bude, ak registrujem, ako zasahujú
exekútori a rôzne vymáhačské firmy. 
Napriek otcovskému ponaučeniu mám
od roku 2003 hypotéku. Zatiaľ ju síce
vládzem splácať, ale postup nášho veľ-
kého finančného ústavu ma teda riadne
štve. Posúďte sami: Štát chce sprístup-
niť ľuďom bývanie. V roku 2002 sa
preto rozhodol prispieť 4,5 percentami k

vtedajším stavebným úrokom, ktoré
boli vysoké okolo 8 percent. Predpokla-
dom bolo, že ak sa úroky počas pätnás-
tich rokov budú znižovať, znížia sa aj
úroky, ktoré platí spotrebiteľ. Dnes sú
bankové hypotéky bežne na úrovni 5
percent, ale div sa svete, naša veľká
banka znížila štátom dotované úvery iba
na 7,15 percent. Má totiž dobre spočíta-
né, že starí klienti im neodídu. A tak si
hovorím: Nič nového, otec mal pravdu. 
A nielen v otázke etiky bankovníctva,
ale aj v tom, že človek sa od starozákon-
ných dôb vlastne nezmenil. Chamti-
vosť, závisť, využívanie postavenia a
ešte mnohé iné negatívne vlastnosti sú
dnes také isté, ako v biblických časoch,
akurát sú sofistikovanejšie a rafinova-
nejšie zbrane. Nestačím sa preto čudo-
vať, keď sa spotrebitelia na mňa stále a
stále obracajú s otázkou, či môžu dôve-

rovať rôznym ponukám. Týka sa to aj
internetového obchodu.
Moja odpoveď ich niekedy nahnevá,
pretože sa cítia nedostatočne chránení.
Faktom však je, že tzv. udskému fakto-
ru sa nedá zabrániť žiadnym kontrol-
ným systémom. Ak narazíte na bezcha-
rakterného podnikateľa, nepomôže vám
niekedy ani súd. A verte, nie je nič hor-
šieho, ak vám napríklad na dobierku
príde namiesto mobilu iba stará knižka a
vašich 100 eur je fuč!
Je len jeden spôsob, ako nenaletieť
neserióznym súkmeňovcom. Získať in-
formácie o partneroch už dopredu, ešte
predtým, ako chceme využiť ich služby.
Či už ide o ponúkaný tovar alebo služ-
by. Nehanbite sa napríklad kontaktovať
so spotrebiteľmi, ktorých vám dotyčný
podnikateľ označí ako zdroj referencií.
Zaručene sa to vyplatí napríklad pri rôz-
nych rekonštrukciách, výmenách okien
či výrobe nábytku.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Navrhovateľ Architektonická kancelária,
Ing.arch. Ivan Kočan AA, Na Hrebienku 40,

Bratislava, predložil zámer
Polyfunkčný objekt KREAL,

Bratislava - Petržalka
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
10. 2. do 3. 3. 2010 na prízemí budovy Magi-
strátu 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 3. 3. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3694/2-3, 3694/6-7, 3694/57, 77, 105, 107, 137,
180 v lokalite na Úderníckej ulici, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Petržalka, územný obvod Bratislava V. Územie je
ohraničené objektom PERAGO zo severnej strany, zo
západnej, južnej a východnej strany susedí s existujúci-
mi objektmi polyfunkčných a administratívnych budov
a parkovísk.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevá-
dzka polyfunkčného objektu, v rámci ktorého sa uva-
žuje s vytvorením bytových jednotiek, resp. sa alterna-
tívne počíta s prevádzkou hotelového zariadenia.
Súčasťou objektu budú aj doplnkové služby, obchody
a stravovacie zariadenie (reštaurácia). Objekt má byť
tvorený z troch častí: podzemných garáži, 7-podlažnej
nižšej časti (parteru) a výškovej časti (27nadzemných
podlaží a 2 podzemné podlažia). V prvej alternatíve sa
uvažuje s výstavbou 343 bytov, v druhej alternatíve sa
uvažuje s výstavbou 80 bytov a hotelovými priestormi s
celkovou kapacitou 986 lôžok. V objekte je riešená
hromadná garáž s kapacitou 567 parkovacích stojísk
a v susedstve sú navrhnuté povrchové parkovacie sto-
jiská s kapacitou 118 miest. Dopravné napojenie sa
uvažuje na komunikáciu Údernícka ulica v SZ časti
dotknutého areálu vo variante č.1, vo variante č.2 sa
uvažuje aj druhým dopravným napojením na Úderníc-
ku ulicu v SV časti územia.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2010-2012
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DÚBRAVKA
NA TRHOVEJ ULICI mali krádež v
reštaurácii. Zatiaľ neznámy páchateľ
tam využil nepozornosť jedného z
návštevníkov a z vnútorného vrecka
vetrovky mu ukradol peňaženku. Maji-
teľovi vetrovky vznikla škoda 400 eur.
NA SARATOVSKEJ ULICI prepad-
li a olúpili ženu. Vo večerných hodi-
nách si zlodeji vyhliadli staršiu pani
idúcu z banky. Pred nasadnutím do
auta jej z ruky vytrhli kabelku a ušli na
neznáme miesto. Žena mala v kabelke
vyše 6 tisíc eur, okrem toho všetky
doklady, kľúče od bytu a ďalšie osobné
veci. Celkovú škodu odhadla na vyše
33 tisíc eur.

RUŽINOV
NA BACHOVEJ ULICI prepadli
kasíno. Podvečer vošiel ozbrojený
maskovaný lupič do miestnosti a od
pracovníčky žiadal peniaze. Pracovníč-
ka mu z obavy o svoj život a zdravie
dala 10 000 eur. Páchateľ ich zobral a
ušiel.

VAJNORY
NA ULICI POD LIPAMI neznámy
páchateľ prepadol pobočku Slovenskej
sporiteľne. Krátko po jej otvorení
vošiel do budovy muž a od pracovníč-
ky banky žiadal peniaze, pričom prí-
zvukoval, aby mu nedala označené.
Žena mu v obave o svoj život odovzda-
la sedemtisíc eur. Muž si ich zobral a
ušiel na neznáme miesto. 

NOVÉ MESTO
NA CYPRICHOVEJ ULICI sa zlo-
dej pokúsil vylúpiť pobočku banky.
Tesne po poludní vošiel do budovy, a
zakričal, že ide o prepad. Keď však
zbadal, že v miestnosti je viac ľudí,
zrejme spanikáril a z miesta ušiel. Polí-
cia po páchateľovi pátrala a po nece-
lých dvoch hodinách aj zadržala jedné-
ho podozrivého. Išlo o 39-ročného
muža z Nitry, ktorého v súčasností
vyšetrujú. 

PETRŽALKA
NA BRANČSKEJ ULICI prišiel o
cennosti nepozorný vodič. Keď sa v
noci vrátil zo služobnej cesty, nechal si
vo vozidle niekoľko vecí. Jeho nepo-
zornosť však využili zlodeji, ktorí
ukradli z auta DVD prehrávač a igelit-
ku ležiacu na zemi. Práve taška mala
pre nich asi najväčšiu hodnotu, pretože
muž si v nej doniesol rôzne šperky -
prstene a retiazky za približne 2-tisíc
eur. Zlodeji sa do vozidla dostali tým
najjednoduchším spôsobom - rozbili
okno. Polícia po nich pátra. (mm)

Medailóny 

zostali našťastie

neprelomené
Kuriózny bol nákup praobyčajného
plášťa do dažďa, akejsi nepriesvit-
nej hnedej peleríny s kapucňou a
otvormi pre ruky v dvoch veľkos-
tiach - pre deti a pre dospelých.
Pri nákupe tohto tovaru predavač poža-
doval od zákazníka „gumovú surovinu“
(duše z bicyklov, roztrhané staré gu-
mové plášte...). Prinesený materiál sta-
rostlivo odvážil a keď bola váha dosta-
čujúca, zaplatením tzv. „bumážkami“
(povojnové platidlo s vytlačenou hod-
notou v azbuke, niektoré v slovenčine
aj v češtine) ste sa stali majiteľmi prši-
plášťa. Takýto obchod sídliaci pod Mi-
chalskou bránou hneď napravo sme
navštívili. Pre nedostatok gumovej su-
roviny sme však nič nekúpili.
Dunajošky počas daždivých dní sedá-
vali pod bránami domov, vymýšľali
huncútstva, alebo doma čítali stokrát
už prečítané knihy, či štrikovali, háčko-
vali, štopkali ponožky, Sidolom leštili
mažiare, mlynčeky na kávu, biglajze
(žehličky) na drevené uhlie. Robota pre
nás sa vždy našla.
V daždi behom do aj zo školy, nad hla-
vami sme si pridržiavala školské
aktovky a bolo nám fajn!
Počas trvania vojny prežívali obyvate-
lia nálety na mesto v rôznych úkrytoch.
Poschodové domy boli nimi vybavené,
prízemné, tých bolo viac, mali iba piv-
nice na uhlie a drevené šopy postavené
na dvoroch ako skladišťa na všelijaké
haraburdie.
Ak sme to stihli, väčšinou sme chodili
do tunela pod Hradom a do rozostava-
ného Divadla P. O. Hviezdoslava na
Laurinskej ulici. Najbližší kryt pre nás
bol však na rohu Kempelenovej v
poschodovom Roľníckom dome.
Keďže obyvatelia domu si nepriali „ľu-
dí z ulice“, často sme utekali na Gröss-
lingovu k mníškam.
Keď sa z rádia ozvalo: „Achtung, ach-
tung, eine luftláge Meldung!“, alebo
„Figyelem, figyelem, Soprony - Györ,“
a začali zavýjať sirény, my, staršie
dievčatá, pozháňali sme mladších sú-
rodencov, schytili dopredu pripravené
malé, drevené skladacie stoličky, tašky
s jedlom a behom, čo nám sily stačili,
trielili sme do krytu, ktorý nám určili
rodičia. Oni dobehli za nami. 
V areáli mníšok stál kryt, skôr akási
zemľanka, ktorá mala ochrániť naše
životy pred bombardovaním. V opač-
nom prípade by nás, deti, identifikova-
li podľa medailónov, ktoré školopovin-
ným deťom pridelil Červený kríž, v
tom čase sídliaci na Cukrovej ulici.
Medailóny veľkosti desaťkorunáčky
boli z ľahkého kovu, v polovici perfo-
rované, aby v sa prípade nešťastia dali
ľahko prelomiť a jedna časť mohla byť
odovzdaná kompetentným úradom.
Averz v hornej aj dolnej časti mal vyra-
zené číslo dieťaťa a na oboch polovi-
ciach reverzu nám rodičia vyryli meno.
Po celý čas vojny sme nosili tieto amu-
lety zavesené na krkoch, na retiazkach
či šnúrkach. Snímať sa smeli len doma,
pri kúpaní. V strašných vojnových
časoch stálo šťastie pri nás. Vojnu sme
prežili, medailóny zostali neprelome-
né. Helena Kloudová-Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce

Nové hlavné mesto potrebovalo budovy
V tridsiatych rokoch 16. storočia sa
Prešporok - Posonium - stal hlavným
mestom uhorského kráľovstva. Zna-
menalo to vznik, respektíve príchod
štátnych (kráľovských) inštitúcií, aké
predtým v meste nesídlili. 
Mesto sa stalo miestom, kam kráľ zvo-
lával stavovské snemy. Vlastne už v
roku 1526, po nešťastnej smrti kráľa
Ľudovíta II., sa tu zišli uhorskí magnáti
(lepšie povedané časť z nich), a v prie-
storoch františkánskeho kláštora zvolili
za kráľa Ferdinanda z rodiny Habsbur-
govcov. A keď Ferdinand po smrti pro-
tikráľa Jána Zápoľského nakoniec trón
získal, ukázalo sa výhodné zriadiť v
pevnom zámku nad mestom stálu krá-
ľovskú rezidenciu, kde mohla byť bez-
pečne uložená aj koruna kráľovstva. 
Kráľovský hrad nad mestom sa však
nenachádzal na území mesta. Bola to
samostatná sídelná jednotka. Ak chcel
kráľ v minulosti prenocovať v meste,
použil buď svoj dom na mieste neskor-
šieho prepoštského paláca na Kapitul-
skej ulici, alebo prijal pohostinstvo
niektorého bohatého patricija. Aj vdova
po Ľudovítovi, kráľovná Mária, sestra
novozvoleného kráľa Ferdinanda, býva-
la v meste na Hlavnom námestí v meš-
tianskom dome na mieste terajšej
kaviarne Roland.
Prvý snem zasadal v kláštore františká-
nov, ale čoskoro sa ukázalo, že na sne-
movanie treba vhodnejšiu budovu.
Preto na mieste terajšieho bankového
domu na Laurinskej 10 vznikol „Land-
haus“. Tento názov sa obyčajne prekla-
dá ako „krajinský dom“, čo však nie je
celkom presné. Názov súvisí s nemec-
kým výrazom pre snem - „Landtag“.
Objekt sa zadnou stranou dotýkal mest-
ského opevnenia. V roku 1924 ho
demolovali. Je zachovaná len jedna
nejasná fotografia ulice, kde vidno aj
priečelie snemovne už so zmenenou
barokovou fasádou. Ak práve nezasadal
snem, používala sa veľká sála aj na iné
účely. Hrali sa tam napríklad aj divadel-
né predstavenia.
Druhým významným objektom vo vnú-
tornom meste bol palác Kráľovskej

miestodržiteľskej rady, ktorú zriadil
snem počas svojho zasadania na prelo-
me rokov 1723/24. Na kancelárie pra-
covníkov miestodržiteľskej rady získali
niekoľko starších objektov na severnej
strane Hlavného námestia, na jeho náro-
ží s Františkánskym námestím. Domy
zjednotili spoločnou strechou a spoloč-
nou fasádou. Dom mal po prestavbe
charakter šľachtického paláca. Veď v
ňom aj pracovali samí šľachtici. Ich
práca v úrade bola výsadou. Neboli za
ňu platení, živiť ich museli vlastné
majetky, teda vlastní poddaní. 
Omnoho výstavnejší je objekt ďalšieho
„úradu štátnej správy“ (ako by sme dnes
povedali). Je to zachovaný, hoci niekoľ-
ko ráz prestavaný, objekt terajšej Uni-
verzitnej knižnice na Michalskej ulici.
Postavili ho v rokoch 1753 až 1756 na
mieste viacerých stredovekých meštian-
skych domov ako sídlo Uhorskej krá-
ľovskej dvorskej komory. Zachovaný
projekt fasády, ktorý vyhotovil cisársky
architekt Giovanni Battista Martinelli,
predstavuje palácovú budovu akoby
nestála v radovej zástavbe ulice, ale
kdesi na voľnom priestranstve. 
Hoci sa jeho projekt realizoval len s ne-
patrnými zmenami, v úzkej ulici palác
takto nikto nevníma. Zaujímavé je, že

kamenný portál urobili inak, najmä že
vypustili projektované sochy v nad-
životnej veľkosti, ktoré mali stáť na ka-
mennom zábradlí po oboch stranách
balkóna nad bránou. Namiesto toho
použili vo Viedni častý motív balkón
nesúcich atlantov. Aj sochárska výzdo-
ba trojuholníkového tympanonu je tro-
chu iná než, ako si ju predstavoval pro-
jektant.
Dvere na balkón a okná po ich stranách
boli vyššie a zasklené aj v polkruhovom
hornom poli. Ich tvar zjednodušili prav-
depodobne počas prestavby na snemov-
ňu v 30. rokoch 19. storočia. Biele pol-
kruhové polia dnes pôsobia na dôkladne
rekonštruovanej barokovej fasáde palá-
ca cudzorodo, rovnako ako nedôsledne
opravené zábradlie balkóna, kde pôvod-
né železné ľudské masky nahradili
nevkusné „kytičky kvetov“. 
Po roku 1850 sa do budovy nasťahoval
súd. Koncom roku 1951 padlo rozhod-
nutie umiestniť do bývalého paláca
Uhorskej kráľovskej dvorskej rady Uni-
verzitnú knižnicu. Nasledovala pomer-
ne necitlivá prestavba v štýle socialistic-
kého realizmu, ktorej padli za obeť aj
historické sály uhorského snemu, kde
ako ablegáti rečnili Ľudovít Štúr či
Lajos Kossuth. Priestory Univerzitnej
knižnice v tejto budove sprístupnili 1.
septembra 1956. Štefan Holčík

FOTO - archív
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LAST MINUTE
2010

WINTER SHOT
Špeciálny balíček “WINTER SHOT” 
na 3 noci a viac v hoteli Diplomat.

LAST MINUTE 
Od 229,00 €

Cena pre dve osoby na 3 noci
Ubytovanie pre deti do 12 rokov grátis

V apartmáne.
V cene ubytovanie, raňajky, polpenzia,
bazén, parkovanie a vstup do wellness.

LAST MINUTE
2010

JARNÉ PRAZDNINY
Špeciálny balíček “Jarné prázdniny”
na 5 noci a viac v hoteli Diplomat.

LAST MINUTE
Od 350,00 €

Cena pre dve osoby na 5 nocí
Ubytovanie pre deti do 12 rokov grátis

V apartmáne.
V cene ubytovanie, raňajky, polpenzia,
bazén, parkovanie a vstup do wellness.

tel.: 00421 41 5555 333 info@hoteldiplomat.sk tel.: 00421 41 500 44 55

HOTEL DIPLOMAT**** 
RAJECKÉ TEPLICE

www.hoteldiplomat.sk
Platnosť LAST MINUTE do 10. 3. 2010

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

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

NOVINKA
MURSALSKÝ ČAJ
(Zdravie-relax-vitalita)

tel.02/44635707
www.imunotop.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

príjme ľudí
na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti
Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo
02/6531 6523

alebo píšte na adresu
praca@kolos.sk

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA
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Horkýže Slíže

štartujú turné 

v Bratislave
HUDBA
V bratislavskom PKO odštartuje
koncertom 4. marca 2010 o 19.30 h
slovenskú časť turné skupina Hor-
kýže Slíže.
Turné s názvom názov TOPFEST 2010
Presents Horkýže Slíže Tour 54 Dole
hlavou sa zastaví v dvanástich sloven-
ských mestách a ponúkne takmer dvoj-
hodinový koncertný program a dvojicu
hostí v podaní skupín Konflikt a Fuera
Fondo. Prvou zastávkou na turné bude
práve Bratislava. Okrem najväčších
hitov skupiny nebudú chýbať ani
skladby z minuloročného štúdiového
albumu 54 Dole Hlavou. 
Každý koncert sa začína vystúpením
predskokanov. Slíže bude na turné
dopĺňať skupina Konflikt a mladíci z
tri roky fungujúcej ska-punkovej sku-
piny Fuera Fondo. (dš)

Slovenská

výšivka bude

v Galérii X
VÝSTAVA
V Galérii X na Zámočníckej 5 otvo-
rili výstavu s názvom Minulosť a
budúcnosť slovenskej výšivky. 
Prvýkrát v Bratislave predstavuje Ina
Pašteková - Budovská, autorka projek-
tu Minulosť a budúcnosť slovenskej
výšivky, výstavu s rovnakým názvom.
Cieľom autorkinho projektu je snaha
nielen zachovať, ale aj oživiť záujem o
historickú ľudovú výšivku jej integro-
vaním do súčasného odevu.
Výstava prezentuje autorkine predsta-
vy zhmotnené do niekoľkých výraz-
ných modelov sukní. Kombinácia žia-
rivých odtieňov prírodného hodvábu a
zamatu tvorí základ jednotlivých
modelov, obohatených o výšivky pre-
dovšetkým z okolia Trenčína, Tren-
čianskych Teplíc, Moravského Liesko-
vého, Očkova, citlivo spájajúc dávno
minulé a moderne súčasné pri zachova-
ní tradícií. Výstava potrvá do 27.
februára 2010. (dš)

Koncert vážnej

hudby pre deti

aj dospelých
HUDBA
Na koniec februára pripravili členo-
via Slovenského komorného orchest-
ra Bohdana Warchala dva koncerty
pre malých i dospelých divákov.
V sobotu 27. februára 2010 o 16.00 h
sa v historickej budove Slovenského
národného divadla uskutoční Rodinný
koncert. Členovia Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana Warchala
uvedú populárne dielo barokového
skladateľa Antonia Vivaldiho Štyri
ročné obdobia. Koncert sa uskutoční v
spolupráci s Tanečným konzervatóri-
om Evy Jaczovej. Deti môžu vyhrať aj
pekné ceny v tombole. 
V nedeľu 28. februára o 15.00 h pozý-
vajú hudobníci SKO na koncert do
petržalského chrámu - Kostola Sv.
Rodiny. Členovia Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana Warchala spo-
ločne s členmi Katedrálneho zboru sv.
Martina v Bratislave a sólistkami -
Hilda Gulyásová, soprán, Angelika
Zajícová, alt, uvedú v nedeľné popo-
ludnie Meditáciu na staročeský chorál
Svatý Václave op. 35 a Josefa Suka,
Mariánsky triptych/Triptych Mariacki
Romuald Twardowski a Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi. Vstupen-
ky na koncerty sú v predaji v pokladni-
ci SF v historickej budove SND alebo
hodinu pred koncertom v mieste jeho
konania. (dš)

DIVADLO
Bratislavské bábkové divadlo uviedlo
premiérovo novú inscenáciu na motí-
vy hry P. A. C. de Beaumarchaisa
Barbier zo Sevilly Figaro.
Divadelníci označujú svoj najnovší
kúsok ako „lahôdku pre malých aj veľ-
kých“. Námet môže byť lahôdkou pre
režiséra aj hercov, téma lásky, jej podôb
a manipulácie s týmto citom, uspokoja
každú umeleckú dušu, ktorá sa chce
vyvravieť. Originálnym a pestrým sús-
tom je aj pre deti, ktoré milujú vizuálne
vnemy, tých je v predstavení nadostač. 
„Smiešni“ sú aj herci, ktorí už vedia s
deťmi komunikovať, dokážu pridať i
ubrať, ulahodiť detskému uchu i oku. To
všetko pridáva Figarovi na kráse, zu-
šľachťuje ho a skrášľuje. Spletitosť deja
však nedáva záruku, či zaujme aj deti od
6 rokov, ktorým je táto hra určená. V
striedaní dejových scén a námetov sa
niekedy stráca prehľadnosť, čo môže
deti priviesť skôr ku komunikácii so
susedom k sledovaniu javiska. 
Cieľom bábkohercov bolo v tejto insce-
nácii prilákať deti viac k umeniu, ktoré
v nich zanechá stopu rozširujúcu vše-
obecný a kultúrny rozhľad. Dôležitou
zložkou tejto snahy bola aj skvelá Ros-

siniho hudba. Tým krokom vedľa mám
na mysli skôr vekovú hranicu divákov,
pre ktorú je rozprávka určená. Ak by sa
posunula vyššie, teda nie od šiestich, ale
od desiatich rokov, možno by si mohli
divadelníci vydýchnuť.
Tvorivé postupy a inšpirácie commedie
del arte, ktoré zaujali súbor, by sa stali
voňavým sústom aj pre diváka. Mlad-
ším deťom však stále zostávajú pre
potešenia oka vizuálne vnemy v podobe
viacerých druhov bábok a kostýmov.
Starší sa zas môžu tešiť, že najnovší titul
ich uvádza do oblasti svetovej klasiky

ako prípravy na stretnutie so svetovou
drámou v dospelosti. Na výber je toho
dosť, pre deti aj pre dospelých. 
Príbeh figliara Figara, krásnej Rosiny a
zaľúbeného grófa Almavivu prináša na
scénu BBD režisér M. Vajdička, scéna a
bábky P. Andraško, kostýmy J. Hurtigo-
vá, hudba P. Mankovecký. Herci, ktorí
by na scéne vypľuli pre deti aj dušu, sa
tentoraz skrývajú za menami B. Bačík,
A. Kováč, J. Bednarič, M. Adam, M.
Dudková, L. Arendášová a M. Pavele-
ková. Dáša Šebanová

FOTO - Šimon Ondruš

Neúnavný Figaro, lahôdka pre malých

a veľkých, na scéne bábkového divadla

NOVINKY Z MHD

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

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

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

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

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

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

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Výroba betónovej zmesi pre
Polyfunkčné územie Lamačská brána
Bratislava, ktorej navrhovateľom je Bory
Mall, a.s., Krížkova 9, 811 04 Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 9. 2. do 10. 3.
2010 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Freestyle futbal zavíta do Starej tržnice
FREESTYLE FUTBAL
Stará tržnica v centre mesta ožije v
sobotu 20. februára 2010 česko-slo-
venským finále Red Bull Street Style.
Najlepší kúzelníci s loptou z Česka a
Slovenska sa v Bratislave pokúsia o
postup na svetové finále, ktoré bude
26.-28. apríla 2010 v Kapskom meste.
„Program sa začne ráno, keď sa usku-
toční kvalifikácia o postup do večerné-
ho finále. Zatiaľ evidujeme asi päťde-
siatku prihlásených záujemcov, 20 zo zo
Slovenska a 30 z Česka,“ informovala
zástupkyňa spoločnosti Red Bull And-
rea Zererová. Šancu zúčastniť sa na
súťaži však majú aj ďalší futbalisti.
Stačí prísť ráno o 9.00 h do tržnice a pri-
hlásiť sa, účastníci nie sú nijako obme-
dzovaní, môžu mať ľubovoľný vek,
vítaní sú muži aj ženy, profesionálni aj

amatérski futbalisti, alebo len nadšenci,
ktorí futbal nikdy nehrali. 
Do bratislavského finále postúpi osem
najlepších Čechov a Slovákov. „Záve-
rečná časť sa začne o 18.00 h. Bude sys-
témom vyraďovačky, keď sa proti sebe
postavia vždy dvaja súťažiaci. Ich
vystúpenie potrvá asi tri minúty a obaja
si budú odovzdávať loptu po približne
20 sekundách. Porota vyberie vždy naj-
lepšieho, až kým nezostanú dvaja naj-
lepší, jeden Slovák a jeden Čech, ktorí
pocestujú na svetové finále,“ prezradila
Andrea Zererová. Slovenským favori-
tom je Michal Rimovský, ktorý sa pred-
stavil aj Sao Paule.
Propagátormi tohto športu sú napríklad
bývalý holandský reprezentant Edgar
Davids (Ajax, Juventus, Barcelonu,
Inter Miláno, Tottenham), ak by mu to

dovolili povinnosti v talianskej lige,
účasť na bratislavskej akcii prisľúbil aj
Marek Hamšík. Istá je však účasť víťa-
za prvého svetového finále zo Sao Paula
Francúza Arnauda „Séana“ Garniéra.
Ten príde aj na Slovensko a v Starej
tržnici sa predstaví s približne päťminú-
tovým exhibičným vystúpením. Okrem
toho zasadne aj do poroty vyberajúcej
dvoch najlepších freestyle futbalistov.
Samotný program okrem športovej časti
doplnia vystúpenia Laciho Strika a
Street Dance Academy, Vlada Zlatoša a
jeho freerunovej skupiny XS Team,
koncert skupiny Moja reč a na koniec
akcie Afterparty. Stará tržnica nebola za
dejisko vybraná náhodne. „Je to najkraj-
ší priestor a navyše spĺňa charakter stre-
et, čiže pouličného futbalu,“ dodala
Andrea Zererová. (db)
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

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

vyhrajte vstupenky
na koncert skupiny

HORKÝŽE SLÍŽE
od piatka 19. 2. 2010 na

www. bratislavskenoviny.sk

DENNÉ ŠTÚDIUM
Súkromné gymnázium

 1. študijný odbor 7902574, gymnázium - 
 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -  
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa na gymnáziu alebo na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia: 2 roky

 Štúdium sa realizuje 4x v školskom  
 roku formou konzultačných 
 stretnutí:
 piatok: 14.30 - 18.00 hod
 sobota 8. 00 - 18.00 hod

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa ako externé štúdium na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia:2 roky
Študijné odbory:
62926 - hospodárska informatika
68516 - sociálno-právna činnosť
63146 - cestovný ruch

Súkromná obchodná akadémia
Študijný odbor 6317600

 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Súkromná hotelová akadémia
 Študijný odbor 6323600

 - hotelová akadémia
  Dĺžka štúdia: 5 rokov

prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk

KONTAKT:

Kremnická 26, 851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6383 0290, 6381 2551, 6381 2566

podstavkova@ipgymnazium.sk
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SOBOTA 20. februára
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Detský karneval v Dúbravke,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 16.00 - Kto sa nehrá z kola von, detské
interaktívne predstavenia na motívy rovno-
mennej knihy Tomáša Janovica, kaviareň
Ex Café, Prepoštská 4
� 17.00 - Čaj o piatej s HS EXE, tradič-
né tanečné podujatie s dobrou hudbou,
Stredisko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, príbeh zo súčas-
nosti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - É. Pataki: Edith a Marlene,
komormý muzikál, divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, kla-
sická tragédia dneška, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - B. Uhlár a kol. Disk: Ponor
(Sladké hry minulej sezóny), A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 21. februára
� 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Kocúr v čižmách, účinkuje
divadielko Bum- bác, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A

� 10.30 - Jeden rok s vílou - divadlo
MaKiLe, rozprávky v Gullfosse, reštaurá-
cia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny reci-
tál, S. Čápová - Vizváry, klavír, GMB, Mir-
bachov palác, Franiškánske námestie 11
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudového
tanca pre mentálne postihnutú mládež, M
klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Kde žije Boh? Nedeľné ateliéry
pre deti a rodičov inšpirované výstavou
Renesancia, SNG, Vodné kasárne, Rázuso-
vo nábrežie 
� 15.00 - A. Vášová, D. Ursíny, J. Štras-
ser: Neberte nám princeznú, pôvodný
muzikál, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie

� 15.00 - J. Bielik, A. Korenči: Malá
morská víla, rozprávka s pesničkami, pre
deti od 4 rokov, divadlo a.ha, Školská 14
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Rio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.00 - Ňedzela na Záhorí, predstave-
nie Záhoráckeho divadla, inscenácia z pera
gbelského rodáka Palu Nemca Lelína, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - N. Simon, V. Krasnogorov:
Sólo pre dvoch hluchých, komédia o
manželstve, ale aj o tom, čo sa stane, keď sa
láska zmení na rutinu, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma, di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s M.
Jaslovským, Benem a ich hosťami, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 22. februára
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Nemá kocúr
večne hody, hravá komédia, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Fragile, koncert - a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - K. Jung: Katarína Veľká, mo-
nodráma, výpoveď ruskej cárovnej Ka-
taríny Veľkej o jej živote, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.09 - Rendez - Vous s Martinom a
Filipom Kellenbergerovcami, stretnutie
otca maliara a syna speváka, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Ginsberg v
Bratislave (beat generation 1965), divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 23. februára
� 9.00 - O psíčkovi a mačičke, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Urobme si snehuliaka!, detská
scéna, DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - Šperkárska dielnička, výroba
originálnych šperkov, pre žiakov III. a IV.
ročníka ZŠ, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Bratislavský včelársky spolok,
pravidelné stretnutie členov a záujemcov o
poradenské služby, Stredisko kultúry,
BNM, Vajnorská 21
� 18.30 - M. Kákoš, G. Dušík, M. Sar-
vaš: František z Assisi, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - 20 rokov Artfora: J. Kušnierik,
V. Michal a hostia, v rámci podujatia Bra-
tislava v Artfore, Artforum, Kozia 20
� 19.00 - J. W. Goethe: Stella, hra o láske s
netradičným rozuzlením partnerského troju-
holníka, divadlo Astorka, Námestie SNP33

� 19.00 - N. Simon: Každý má svojho
Leona, Malá scéna VŠMU, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - P. Scherhaufer: Umy si
rúčky..., mierne erotická mierne smutná
komédia, Divadlo Vertigo, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna
komédia zo súčasnosti, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 -Hexen, tanec, Debris company,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 24. februára
� 14.00 - Šperkárska dielnička, výroba
originálnych šperkov, (technika smaltu),
pre žiakov III. a IV. ročníka ZŠ, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 15.00 - S nami to zvládneš, tkanie, tvo-
rivá dielňa, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Neskorá gotika alebo severská
renesancia? výklad na výstave Renesan-
cia: D. Buran, SNG - Esterházyho palýc,
Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Doktorandský recitál, J. Toma-
nová - klarinet, Z. Biščáková, X. Ljubimo-
vá - klavír, A. Gál - violončelo, J. Pastorko-
vá - soprán, Seminárna sála Univerzitnej
knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Musica poetica da camera -
renesančná hudba, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 18.30 - Cestovateľský klub, Treking k
základnému táboru pod Mount Everestom,
prednáška spojená s premietaním - Ing.
Leoš Vainer, DK Lúky, Vigľašská 1
� 18.30 - M. Kákoš, G. Dušík, M. Sar-
vaš: František z Assisi, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - 20 rokov slobody - november
89: Peter Zajac a hostia, v rámci poduja-
tia Bratislava v Artfore, Artforum, Kozia 20
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, príbeh troch súrodencov a
ich tajomstva, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Zuzana Suchánková, koncert
+ krst CD, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days, ro-
mantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna komé-
dia zo súčasnosti, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 25. februára
� 10.00 a 14.00 - Meduška, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Do- Re- Mi- Fa, dopoludnie pre
MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Werich a J. Voskovec: Paraf,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Všechnopartička Karla Šípa a
Josefa Náhlovského, humor a improvizo-
vaná zábava, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.00 - Ešte jeden do partie, bláznivá
komédia, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Salón u Liszta, Spomínanie, 34.
časť programového cyklu, venovaná básni-
kovi Milanovi Rúfusovi, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Priemyselná Bratislava: Zsolt
Lehel, Viera Obuchová, v rámci podujatia
Bratislava v Artfore, Artforum, Kozia 20
� 19.00 - Kamelot, koncert country skupi-
ny, Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 
� 20.00 - Punk Funk Genius a Delikatesa,
PFG, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 26. februára
� 9.00 a 11.00 - Meduška, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music club, M4 (hard rock),
Atmosferik (atmo rock), Interface (heavy
metal), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 -High Life,derniéra, Teátro Wüs-
tenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nožničky,
krimi komédia, divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma súčas-
nej izraelskej autorky, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 20.00 - Prechádzka filmovým peklom
- najhoršie filmy všetkých čias, kino inak,
sprievodcom filmovou jazdou bude šéfre-
daktor portálu kinema.sk Peter Konečný
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň
25. februára 2010

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, 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

Mercedes - Benz A 150 COUPE, čierny lak, 
benzínový, manuál 

Cenníková cena s DPH 17 832 EUR
Špeciálna cena s DPH 16 092 EUR

Mercedes - Benz C 220 CDI T, strieborná 
metalíza, naftový, manuál 

Cenníková cena s DPH 47 582 EUR 
Špeciálna cena s DPH 43 900 EUR

Mercedes - Benz C 280, biely lak, benzí-
nový, automat

Cenníková cena s DPH 53 449 EUR 
Špeciálna cena s DPH 49 000 EUR

Mercedes - Benz CLC 180 Kompressor, 
čierny lak, benzínový, automat

Cenníková cena s DPH 37 574 EUR 
Špeciálna cena s DPH 31 000 EUR

Mercedes - Benz CLC 200 CDI, čierny lak, 
naftový, automat

Cenníková cena s DPH 33 076 EUR
Špeciálna cena s DPH 26 700 EUR

Mercedes - Benz GLK 220 CDI 4M, modrá 
metalíza, naftový, automat

Cenníková cena s DPH 48 130 EUR 
Špeciálna cena s DPH 44 000 EUR

Mercedes - Benz GLK 320 CDI 4MATIC, 
čierna metalíza, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 59 304 EUR
Špeciálna cena s DPH 47 000 EUR

Mercedes - Benz GLK 320 CDI 4MATIC, 
sivá metalíza, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 59 880 EUR
Špeciálna cena s DPH 45 500 EUR

Mercedes - Benz GLK 320 CDI 4MATIC, 
béžová metalíza, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 67 336 EUR 
Špeciálna cena s 51 000 EUR

Mercedes - Benz GLK 320 CDI 4MATIC, 
biely lak, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 62 725 EUR 
Špeciálna cena s DPH 47 500 EUR

Mercedes - Benz E 250CDi, šedá metalíza 
naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 54 133 EUR
Špeciálna cena s DPH 51 427 EUR

   
Mercedes - Benz E 350CGi, strieborná me-
talíza, benzínový, automat

Cenníková cena s DPH 76 760 EUR
Špeciálna cena s DPH 72 923 EUR

   
Mercedes - Benz E 350CDi, čierna metalí-
za, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 77 391 EUR
Špeciálna cena s DPH 73 522 EUR

Mercedes - Benz E 500 4MATIC, čierna 
metalíza, benzínový, automat

Cenníková cena s DPH 86 989 EUR, 
Špeciálna cena s DPH 67 000 EUR

Mercedes - Benz CLS 320 CDI COUPE, 
strieborná metalíza, naftový, automat

Cenníková cena s DPH 76 215 EUR
Špeciálna cena s DPH 65 500 EUR

Mercedes - Benz R 320 CDI 4MATIC, čier-
na metalíza, naftový, automat, 

Cenníková cena s DPH 70 364 EUR
Špeciálna cena s DPH 56 000 EUR

Mercedes - Benz ML 320 CDI 4M, striebor-
ná metalíza, naftový, automat

Cenníková cena s DPH 57 090 EUR
Špeciálna cena s DPH 49 000 EUR

Mercedes - Benz GL 320 CDI, čierna meta-
líza, naftový, automat

Cenníková cena s DPH 83 811 EUR
Špeciálna cena s DPH 72 000 EUR

Mercedes - Benz G 55 AMG Kompressor, 
metalíza Lasuriblau (349), benzínový, auto-
mat           Cenníková cena s DPH 134 173 EUR

Špeciálna cena s DPH 117 500 EUR

Mercedes - Benz S 320 CDI 4MATIC, čier-
na metalíza, naftový, automat

Cenníková cena s DPH 110 075 EUR
Špeciálna cena s DPH 91 000 EUR

Mercedes - Benz S 500 L 4MATIC, čierna 
metalíza, benzínový, automat 

Cenníková cena s DPH 173 294 EUR
Špeciálna cena s DPH 139 900 EUR

Mercedes - Benz SL 65 AMG BLACK SERIES, 
šedá metalíza, benzínový, automat

Cenníková cena s DPH 351 679 EUR
Špeciálna cena s DPH 310 000 EUR

Mercedes - Benz SL 63 AMG, čierna meta-
líza, benzínový, automat

Cenníková cena s DPH 191 419 EUR
Špeciálna cena s DPH 172 000 EUR

Mercedes - Benz SPRINTER, hibiskusrot, 
naftový, manuál, 

Cenníková cena s DPH 29 942 EUR
Špeciálna cena s DPH 27 965 EUR

Mercedes - Benz VIANO 2,2 CDI, dunkel-
violet, naftový, automat 

Cenníková cena s DPH 37 705 EUR
Špeciálna cena s DPH 35 105 EUR

Špeciálna ponuka nových vozidiel Mercedes-Benz 

www.mercedes-benz.sk


