
Futbaloví fanúšikovia sa dočkali, cez
víkend sa začína jarná časť Corgoň
ligy. O tom, ako sa na ňu tešia fanúši-
kovia Slovana, ale aj o tom, ako prija-
li zimné zmeny na lavičke či v kádri,
sme sa zhovárali so šéfom občianske-
ho združenia Belasá Šlachta Stanisla-
vom KRAMARIČOM.
- Maximálne nám záleží na tom, aby sa
na trávnik vrátila atraktívna hra. Nema-
lo by byť však za cenu určovania, kto
má trénovať, alebo hrať za Slovan. To
nie je, ani nebude naša parketa. Môže-
me však dúfať, že každá zmena na
týchto postoch bude viesť k lepšiemu.  
Vedenie tvrdí, že prvoradý nebude
titul, ale príprava mužstva na európs-
ke poháre. Súhlasíte s touto víziou,
alebo je pre vás prvoradý titul?
- Myslíme si, že je to veľmi dobrá vízia,
ktorá sa oplatí v najbližšej budúcnosti.
Slovan nie je klub, ktorý by mal primár-

ne klásť dôraz na krátkodobé ciele. Sa-
mozrejme, titul by potešil každého fanú-
šika, no je nám jasné, že práca na tvaro-
vaní kádra a samotnej hry nejaký čas
trvá. Veríme však, že chlapci o titul
zabojujú a ten nakoniec bude patriť
práve im. 
Ako môže šľachta pomôcť prilákať
ďalších divákov na Pasienky? 
- Sme združenie, ktoré sa snaží a bude
snažiť získať podporu čo najširšieho
spektra fanúšikov Slovana. Snažíme sa
to robiť formou vytvárania rôznych
choreí, tak, ako to môžete vidieť aj inde
v Európe. Chceme, aby sa ľudia na fut-
bale zabávali a aby sa kvôli atmosfére aj
vracali späť.
Ako hodnotíte rokovania s funkcio-
nármi o vašom mieste v hľadisku? Za

akých okolností budete súhlasiť s
kotlom za bránkou? 
- Rokovania boli dlhé a ťažké. Obe stra-
ny mali predstavy podložené argument-
mi a nakoniec sme sa pre jarnú časť
dohodli na mieste pod svetelnou tabu-
ľou, odkiaľ je dosť zlý výhľad práve na
ihrisko. Na druhej strane nám však
vedenie Slovana ponúklo zníženú cenu
vstupenky do kotla. 
Čo si želáte od jarnej časti Corgoň
ligy a čo čakáte od hráčov, trénerov a
funkcionárov Slovana? 
- Aby sa vrátil divák a aby sa nedávna
oslava druhých narodenín Belasej Šla-
chty stala novým medzníkom vo vzťahu
hráči-fanúšikovia. Hráčom, trénerom
prajeme hlavne pevné zdravie, výdrž a
šťastie v bojoch o titul, a funkcionárom
prajeme, nech sa ich snaženie premení
na plný štadión spokojných fanúšikov
Slovana. Zhováral sa Dušan Blaško
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Mesto prišlo 

s koncepciou

parkovacej 

politiky
BRATISLAVA
Mesto v týchto dňoch prostredníc-
tvom mestského parkovacieho systé-
mu predložilo koncepciu mestskej
parkovacej politiky. 
Jej hlavným zámerom je dosiahnuť rov-
naký systém pravidiel parkovania uplat-
ňovaného vo všetkých mestských čas-
tiach. Mal by priniesť zlepšenie pod-
mienok na odstavovanie motorových
vozidiel obyvateľov vo všetkých obyt-
ných oblastiach a vytvoriť spravodlivý
parkovací systém, ktorý by domácim
obyvateľom, ako aj tým dochádzajúcim,
ponúkol prijateľnú kombináciu statickej
a dynamickej dopravy. 
Koncepcia chce priniesť aj riadenie a
regulovanie parkovania vo vybraných
oblastiach aj so spoplatnením, na čo je
podľa mestského parkovacieho systému
(MPS) potrebné opätovne získať prie-
story z dynamickej automobilovej do-
pravy v prospech chodcov, cyklistov a
parkovania áut, postupne obmedzovať
využívanie individuálnej dopravy za
prácou najmä do centrálnych mestských
lokalít, či zavedenie prednosti krátkodo-
bého parkovania pred dlhodobým.
Potrebné je aj znižovať počet vyhrade-
ných celodenných parkovísk v prospech
verejne prístupného parkovania, rozšíriť
zóny regulovaného parkovania do ďal-
ších zón v centre, zabezpečiť záchytné
parkoviska s dostatočnou väzbou na
MHD a pod. (rob, brn)

Veľkonočné

trhy budú od

22. marca 2010
STARÉ MESTO
Od pondelka 22. marca do 6. apríla
2010 budú na Hlavnom námestí Veľ-
konočné trhy. Akcia je tradičným
jarným podujatím a jej organizátori
by chceli privítať nielen domácich a
zahraničných turistov, ale aj samot-
ných Bratislavčanov.
Zámerom trhov je spestriť veľkonočnú
atmosféru prostredníctvom predaja vý-
robkov a suvenírov spojených s os-
lavami Veľkonočných sviatkov a sym-
bolov jari. Pripravených bude dvadsať
predajných stánkoch, v ktorých sa
objaví aj tradičný veľkonočný sorti-
ment - kraslice zdobené rôznou techni-
kou z celého Slovenska.
Chýbať nebudú ani veľkonočné ozdo-
by z prútia, šúpolia, keramiky, skla,
dreva, látok, figúrky zo šúpolia, kera-
miky, textilu (zajačiky, kuriatka atd.),
výšivky, cukrovinky, sviečky, maľova-
né obrázky, aranžmány zo živých kve-
tov, syrové špeciality a pod. (brn)
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STARÉ MESTO
V meste ešte stále pribúdajú vonkaj-
šie reklamné zariadenia, medzi nimi
aj menšie, tzv. citylighty. Niektoré z
nich sú však osadené v rozpore so
schváleným projektom. Príkladom
je citylight na Májkovej ulici spoloč-
nosti Akzent media.
Pútač stojí na priechode pre chodcov,
navyše je postavený tak, že bráni chod-
com v bezpečnom výhľade na komuni-
káciu. Fakt, že tento citylight osadili v
rozpore s projektom, potvrdzuje aj sta-
novisko staromestského miestneho
úradu. „Upozornili nás na to obyvate-
lia, stavebný úrad preto vyzval vlastní-
ka citylightu na jeho demontáž, ktorá

by sa mala uskutočniť v najbližších
dňoch,“ informoval úrad. 
Podľa miestneho úradu môže byť
reklamný pútač osadený tam, kde to or-
gány štátnej správy schválili. V tomto
prípade musí byť na opačnom rohu
chodníka vodorovne a navyše posu-
nutý o pár metrov bližšie smerom k
fasáde domu. V stanovisku krajského
policajného riaditeľstva sa uvádza, že
spomínané zariadenie na Májkovej uli-
ci je umiestnené v rozpore so stanovi-
skom vtedajšieho Okresného doprav-
ného inšpektorátu OR PZ v Bratislave
I z 13. septembra 2006, ktorý sa vyja-
droval k umiestneniu reklamného
zariadenia. Krajský dopravný inšpek-

torát urobí podľa polície cestou staveb-
ného úradu opatrenia, aby došlo k ná-
prave - dá podnet na odstránenie, resp.
premiestnenie reklamného zariadenia
tak, aby nebol prekážkou v cestnej pre-
mávke.
Spoločnosť Akzent media už v minu-
losti čelila problému osádzania reklam-
ných citylightov do betónových kveti-
náčov a v roku 2006 aj osadeniu 35
takých zariadení v centre bez stanovis-
ka mesta. Bez stavebného povolenia
spoločnosť postavila megaboard v
roku 2007 takmer v strede cesty v
smere od Dolnozemskej cesty na Most
Apollo pri Prístavnom moste v Petržal-
ke. (rob)

Citylighty sú aj tam, kde nemajú stáť
Citylight bráni v rozhľade chodcom, ktorí chcú vstúpiť na cestu. FOTO - Slavo Polanský

Kotol bude na jar pod svetelnou tabuľou

Bratislavský

magistrát čaká

nominácie na

Cenu primátora
BRATISLAVA
Na magistráte už začali pripravovať
7. ročník dní otvorených dverí samo-
správy hlavného mesta Bratislava pre
všetkých. V tomto roku sa uskutoční
24. a 25. apríla 2010. Predchádzať
mu bude už tradične galavečer v Pri-
maciálnom paláci, počas ktorého vy-
hlásia laureátov prestížnej Ceny pri-
mátora Bratislavy na rok 2010.
Cenu, ktorú symbolicky stelesňuje bron-
zová soška rytiera Rolanda, ochrancu
mestských práv a výsad, odovzdávajú
úradujúci primátori Bratislavy nepretrži-
te už od roku 1992. „Z hľadiska svojej
kontinuity je to celkom určite jedno z
najvýznamnejších ocenení v novodobej
histórii nielen Bratislavy, ale celého Slo-
venska,“ domnieva sa primátor Andrej
Ďurkovský. 
Ten na tradíciu založenú svojimi pred-
chodcami nielen nadviazal, ale pred
štyrmi rokmi prvý raz otvoril možnosť
nominovať na cenu pre všetkých obyva-
teľov Bratislavy. Predtým totiž laureá-
tov ceny primátora vyberala a navrho-
vala len úzka skupina ľudí v rámci kan-
celárie primátora.
„Vďaka tomu sme v posledných rokoch
dostali tipy od spoluobčanov na skvelé
životné príbehy Bratislavčanov, ktorí si
zaslúžili byť odmenení touto cenou.
Rovnako sa na odporúčania spoluobča-
nov spoliehame aj v tomto roku, aj keď
musím upozorniť, že cenu zvykneme
udeliť len štyrom-piatim laureátom,“
pripomína primátor.
Návrhy od občanov, ktoré magistrát pri-
jíma až do 15. marca 2010 písomne
poštou na svojej adrese, sa však musia
týkať osobností, ktoré sa v Bratislave
buď narodili, alebo žili a pracovali v
našom meste po väčšinu svojho života.
Môžu to byť spoločensky známe osob-
nosti, ale aj celkom neznámi žijúci
občania, ktorí však vo svojej profesii
výrazným spôsobom pomohli Bratisla-
ve a jej obyvateľom, alebo na meste
zanechali svoju pozitívnu nezmazateľnú
stopu.
„Naozaj nehľadáme len celoslovensky,
či dokonca medzinárodne známe tváre.
Pre mesto môže byť veľakrát oveľa
dôležitejšia napríklad príkladná celoži-
votná poctivá práca v povolaniach,
ktoré nezapĺňajú každý deň stránky
novín,“ vysvetľuje Milan Vajda, vedúci
oddelenia marketingu. 
Aj preto sú z minulosti známe príbehy
laureátov, medzi ktorými nájdeme leká-
ra, matrikárku, knihovníka, smetiara,
hasiča, policajta, ošetrovateľa zvierat,
učiteľku, vinohradníka a zástupcov
mnohých ďalších profesií, bez ktorých
by sa v meste, akým je Bratislava, neda-
lo žiť. (miv)
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Sneh zmizol a
odhalil mesto
v plnej nahote
Vraj kde je v Bratislave najviac snehu?
No predsa na Hlavnom námestí okolo
Maximiliánovej (Rolandovej) fontány.
Poznamenal v nedeľu starší Bratislav-
čan, keď vychádzal z Cafe Grande na
slnkom zaliate námestie.
A skutočne, nielen okolo fontány, ale aj
okolo strážnej búdky s pitnou fontánkou
sa drží asi posledný sneh v meste. V
uplynulých týždňoch ho sem úplne
nezmyselne nahrnuli mestskí odhŕňači
snehu. Možno sa to niekomu zdá ako
dobrý nápad - zasypať snehom dve tu-
ristické atrakcie v centre mesta. Podľa
mňa to však bola kolosálna hlúposť.
Tak, ako pred rokom, ako každú zimu,
keď nám napadá sneh.
Škoda, že nikomu v tomto meste nena-
padlo namiesto solenia a odhŕňania po-
staviť zo snehu na Hlavnom námestí
najväčšieho mestského snehuliaka.
Možno by toto najsmutnejšie námestie v
meste trochu ožilo, aspoň by bola sran-
da. Tunajší radní páni však berú všetko
príliš vážne. Aj zimu a sneženie.
Namiesto toho, aby sme sa tešili, že aj
Bratislava konečne zažila zimu, ako má
byť, na uliciach bolo počuť frfľanie, že
sa autami nedá jazdiť (na letných
gumách) a po chodníkoch sa nedá cho-
diť (v čižmičkách na vysokých opät-
koch). Aby títo frfloši nepopadali na
svoje fajnové zadky, magistrát zavelil
odhŕňať a soliť. A tak sa solilo a
odhŕňalo aj na Hlavnom námestí a
slaný sneh sa nakopil okolo fontány.
Ani prudké oteplenie a vydatný dážď
nedokázali tieto kopy roztopiť. Zostáva-
jú poslednou pamiatkou na tohtoročnú
zimu. Špinavou pamiatkou, pretože to
už ani nie je sneh, ale čierna halda
zamrznutej vody plná ohorkov, prachu
a smetia z celého námestia.
Nedeľné slniečko vylákalo do ulíc Sta-
rého Mesta nielen Bratislavčanov, ale
aj prvých tohtoročných turistov. Tí
všetci sa mohli poprechádzať po špina-
vých uliciach a námestiach. Sneh sa
totiž roztopil a odhalil tak bratislavské
ulice v plnej nahote. Sú plné odpadkov
a psích exkrementov, ktoré Bratislav-
čania ukryli pod snehom. Prišiel čas,
urobiť si opäť poriadok pred vlastným
prahom. Radoslav Števčík

VAJNORY
Obyvatelia mestskej časti Vajnory
koncom februára ukončia zber podpi-
sov pod petíciu proti ďalšej výstavbe
na Čiernej vode - Triblavine. Na čele
nespokojných Vajnorčanov stojí ich
starosta Ján MRVA (SDKÚ-DS), kto-
rého sme sa spýtali na dôvody protes-
tu proti výstavbe v katastri susedného
Chorvátskeho Grobu.
- Rozhodne nesúhlasíme, aby v sused-
stve Vajnor vyrástlo sídlisko pre 70-tisíc
obyvateľov. Navyše by malo ísť o
mestskú zástavbu, čím by sa znehodno-
til vidiecky charakter celej oblasti. Petí-
ciou chceme zabrániť schváleniu územ-
ného plánu zóny Čierna voda - Triblavi-
na, ktorá by umožnila zástavbu 192 hek-
tárov pôdy mestskými bytovkami bez
toho, aby bola vyriešená dopravná
obsluha. Dnes cez Vajnory denne prejde
vyše 20-tisíc áut, po ďalšej zástavbe
Čiernej vody by doprava vo Vajnoroch
skolabovala. Petícia vyjadruje vôľu nie-
len Vajnorčanov, ale aj názor ľudí z
oblasti dotknutej výstavbou, teda z oko-
lia Chorvátskeho Grobu, Čiernej vody,
Ivanky a Rače. Súčtom potenciálnych
obyvateľov okolo Čiernej vody, Chor-
vátskeho Grobu, Slovenského Grobu,
Svätého Jura a Bernolákovo nám vychá-
dza číslo presahujúce 120-tisíc. To je
neúnosné. Takáto zástavba by sa dotkla
nielen dopravných ťahov cez Vajnory,
ale aj cez Raču a Nové Mesto, Trnávku
a diaľnice do Petržalky.
Bývalá starostka v minulosti súhlasila
s výstavbou v zóne Čierna voda - Tri-
blavina. Nebola to chyba?
- Rozhodne to bola chyba a veľká. Pove-
dala nám, že jej súhlasné stanovisko
vznikalo po sérií osobných rokovaniach
s investorom. Že o tom nevedela naša
komisia výstavby ani miestne zastupi-
teľstvo nepoprela. Mrzí ma to o to viac,
že bývalá starostka sa hrdí vzťahom k
životnému prostrediu a ochrane prírody.
Ani teraz sa však nevyslovila proti mest-
skému charakteru zástavby tohto úze-
mia. Musel som jej pripomenúť, že bola
do BSK zvolená za Raču, Rendez a Vaj-
nory a nie za investorov z Čiernej vody,
ktorých obhajuje. Je nenormálne presa-
dzovať mestskú zástavbu na vidieku.
Ako mestá sa majú rozvíjať Pezinok,
Senec, Bratislava, ale vidiek má zostať
vidiekom.
Aký bude ďalší osud petície?
- Máme už cez tisíc podpisov, zber
skončíme koncom februára. Petičné
hárky v kópiách odovzdáme na minis-
terstvo životného prostredia, úradu
BSK a na Obecný úrad v Chorvátskom
Grobe. Hlavným zámerom je neschvá-
liť navrhovaný Územný plán zóny
Čierna voda - Triblavina obecným
zastupiteľstvom v Chorvátskom Grobe.
Ďalej chceme, aby ministerstvo pre-
hodnotilo tento obrovský investičný
zámer a vyjadrilo sa k nemu negatívne
v procese EIA. V roku 2006 vydalo
súhlasné stanovisko k zmene Územné-
ho plánu obce Chorvátsky Grob len pre
40-tisíc obyvateľov, teraz by ich tam
malo byť 70-tisíc, čo je takmer dvojná-
sobok. Nová krajská samospráva nám
vyjadrila podporu. Samospráve BSK
odovzdáme petíciu so zámerom, aby
prehodnotila územné plány obci a miest
medzi Pezinkom, Sencom a Bratisla-
vou - teda Chorvátsky Grob, Slovenský
Grob, Bernolákovo, Ivanka a Svätý Jur.
BSK totiž pripravuje nový územný plán

a ten treba dať do súladu s územnými
plánmi obci. Myslím si, že hlavné slovo
v územnom pláne by mal mať región,
lebo každá obec vidí len svoje záujmy.
Verím, že nový župan Pavol FREŠO
vidí kraj ako spojené nádoby, kde všet-
ko spolu súvisí a je napojené na Brati-
slavu. V novom územnom pláne BSK
preto treba vytvoriť nadradenú doprav-
nú kostru, aj kostru inžinierskych sietí,
povedať si, kde sa bude rozvíjať mest-
ský charakter, kde vidiecky, kde budú
záchytné parkoviská a kde zostane kus
prírody na rekreáciu.
Práve dopravná obsluha tejto oblasti
je zrejme kľúčová. Ako si to predsta-
vujú Vajnorčania?
- Je nevyhnutné najskôr vybudovať
nadradenú dopravnú infraštruktúru. Nie-
len ju namaľovať na papier, ale zahrnúť
ju do územného plánu kraja či do siete
štátnych ciest. To najdôležitejšie však je
postaviť ju. Ešte pred zástavbou 192
hektárov územia požadujeme postaviť
východný obchvat Vajnor pri poľnohos-
podárskom družstve a napojenie grob-
ského obchvatu od teplých prameňov na
diaľnicu D1 pri Triblavine. Kým sa to
nepostaví, považujeme za nereálne
schváliť takú rozsiahlu výstavbu. Už
teraz majú v Čiernej vode dostatok po-
zemkov na výstavbu na 5-10 rokov.
Nultý okruh však potrebujú nielen
Vajnory, ale celá Bratislava.
- Áno, to je jasný liek. Je nevyhnutné
postaviť tzv. nultý okruh Bratislavy zo
strany SR. Zvedie na seba tranzitnú
dopravu. Na rakúskej strane sú už pri-
pravené projekty na rýchlostnú komuni-
káciu, ktorá by ten okruh okolo Bratisla-
vy uzavrela.Za potrebný považujem aj
tzv. župný okruh medzi Šamorínom,
Sencom, Pezinkom a Malackami. Nie je
s čím otáľať, lebo včera bolo neskoro.
Tranzit cez Bratislavu je potrebný pre
celé Slovensko. Už v septembri 2007
som inicioval podpis dopravného me-
moranda s primátorom Bratislavy, župa-
nom a starostami Rače, Chorvátskeho
Grobu, Slovenského Grobu a Svätého
Jura. Teda kostra je už tri roky známa.
Ak nie sú peniaze, treba reštrukturalizo-
vať priority v rámci Operačného progra-
mu doprava. Je potrebné aby regionálna
aj miestna samospráva trvali na zaradení
diaľničného obchvatu do prioritných
národných projektov podporovaných z
Operačného programu doprava. V
januári 2009 bola schválená aktuálna
verzia Programového manuálu so zásob-
níkom konkrétnych národných projek-
tov. Za Bratislavu sa sem nedostali žiad-
ne projekty. Nie je pravda, že na dopra-

vu nemohla Bratislava čerpať financie z
eurofondov. Stačilo sa o to zaujímať,
rokovať na ministerstve dopravy a spo-
ločne potom v Európskej komisii. Nultý
okruh mohol byť v zásobníku národných
projektov financovaných v programo-
vom období 2007-2013 z kohézneho
fondu ministerstva dopravy. Takisto by
mali byť z eurofondov vybudované nové
diaľničné privádzače z lokalít búrlivej
výstavby medzi Bratislavou, Sencom,
Pezinkom a Malackami, napr. z Čiernej
vody alebo Vajnor, zo Stupavy. Teraz,
žiaľ, nie je možné z operačného progra-
mu kraja čerpať peniaze na výstavbu
týchto ciest. To treba zmeniť.
Podobne, ako nový nový župan, prefe-
rujete zapustenie dopravy v Bratisla-
vy pod zem. Prečo?
- V Bratislave treba podľa mňa dať pod
zem križovatky, ktoré brzdia dopravu. V
smere zo Šancovej ulice na Zlaté piesky
treba dať pod zem križovatky s Karpats-
kou, Račianske mýto, Trnavské mýto a
križovatky Trnavskej s Jégeho, s Baj-
kalskou a Tomášikovou ulicou. Na
Račianskej magistrále treba dať pod zem
križovatku s Jarošovou a Gaštanový há-
jik v smere von z mesta a pripojiť dopra-
vu na obchvat Rače cez železnicu po
ulici na Pasekách v smere na Pezinok.
To isté treba urobiť s ťahom na Šamorín
od autobusovej stanice Nivy po Prievoz-
skej až von na Šamorínsku s napojením
na novú R7 a, samozrejme, tieto diago-
nály treba prepojiť. Konečne by sa mala
začať realizovať aj Bratislavská integro-
vaná doprava.
O integrovanej doprave sa hovorí nie-
koľko rokov, zatiaľ však nefunguje.
- A princíp je pritom jednoduchý - na
vstupoch do Bratislavy z Malaciek, Pe-
zinka, zo Senca, Šamorína, z Rajky či
Wolfsthalu by mali byť pri cestných
ťahoch vybudované záchytné parkovis-
ká, aby tam návštevníci nechali svoje
autá a dopravou, či vlakovou, električko-
vou či autobusovou, by sa dostali do
centra mesta. Na budovanie záchytných
parkovísk a prestupných terminálov via-
cerých zdrojov hromadnej dopravy je
mesto oprávnené čerpať fondy operač-
ného programu kraja. Škoda, že v BID s
EU fondmi nikto nič nerobí. Je bežné vo
veľkomestách, že si necháte auto na
zbernom parkovisku pri železnici, ako
napr. vo Vajnoroch či v Rusovciach, a
idete vláčikom napríklad na Trnavské
mýto. Treba rokovať so železnicami o
prenájme koľajníc a nechať si v územ-
nom pláne rezervu na vybudovanie
záchytných parkovísk.

Zhováral sa Slavo Polanský

Starosta Vajnor Ján Mrva: Liekom pre

bratislavskú dopravu je nultý okruh

Zimný štadión 

a plaváreň pre

prázdninujúcich 
BRATISLAVA
Na jarné prázdniny od 1. do 5.
marca 2010 pripravil svoje zariade-
nia aj STaRZ, školákov pozýva
napríklad korčuľovať či plávať.
Zimný štadión na Harmincovej ulici
bude pre verejnosť otvorený od pondelka
1. do piatku 5. marca od 16.00 do 17.30 h,
v sobotu 6. marca od 16.15 do 17.45 h a
od 18.30 do 20.00 h. V nedeľu 7. marca
bude otvorený od 9.45 do 11.15 h a od
17.30 do 19.00 h.
Plaváreň Pasienky na Junáckej ulici a jej
50-metrový bazén bude k dispozícii v
pondelok 1. marca od 12.00 do 22.00 h,
od utorka 2. do piatku 5. marca od 6.00
do 22.00 h, v sobotu 6. marca od 8.00 do
20.00 h a v nedeľu 7. marca od 8.00 do
20.00 h - v ten istý deň si záujemcovia
môžu zaplávať aj v 25-metrovom bazé-
ne - od 13.00 do 20.00 h.
Prázdninujúcich poteší aj informácia, že
počas ich voľna bude premávať lanovka
zo Železnej studničky na Kamzík. Od
soboty 27. februára do nedele 7. marca
2010 má fungovať aj počas dní, keď má
inokedy pauzu. Lístok stojí jedno euro,
deti do desať rokov majú jazdu zadar-
mo. Záujemcovia môžu prepravovať
lyže, snoubordy, bicykle. 
Lanovka má premávať od 10.00 do
18.00 h. (brn)

Daňové úrady

budú mať

konzultačné dni
BRATISLAVA
V súvislosti s blížiacim sa termínom
podania priznania dane z príjmu za
rok 2009 budú bratislavské daňové
úrady mať konzultačné dni pre
daňovníkov.
Daňový úrad Bratislava 1 má konzul-
tačný deň 3. marca 2010 od 9.00 do
12.00 h v kongresovej miestnosti č. 1 na
2. poschodí na Radlinského ulici 37.
Daňový úrad Bratislava 2 pripravil
konzultačné dni na 11. marca od 9.00
do 17.00 h a 12. marca 2010 od 9.00 do
16.00 h. Konzultácie budú v kongreso-
vej sále budovy úradu na Ulici Dr. Vla-
dimíra Clementisa 10. 
Daňový úrad Bratislava 3 má konzul-
tačné dni už od 15. februára 2010 - a to
každý pondelok. Konajú sa v kancelá-
rii č. 510 na daňovom úrade na Račian-
skej ulici 153/A. 
Daňové úrady Bratislava 4, 5 a 6  roz-
šírili úradné hodiny na poskytovanie
konzultácií aj počas preberanie daňo-
vých priznaní. Konzultácie poskytujú v
kancelárii č. 022 na prízemí daňových
úradov na Ševčenkovej ulici 32.
Všetky daňové úrady budú mať upra-
vené stránkové hodiny od pondelka 22.
do piatka 26. marca od 7.30 do 17.00 h,
od pondelka 29. do stredy 31. marca
2010 od 7.30 do 18.00 h.
Posledný termín na podanie priznania a
zaplatenia dane z príjmu za rok 2009 je
streda 31. marca 2010. (brn)

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
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na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk



STARÉ MESTO 
Problémy s parkovaním a premáv-
kou vozidiel v pešej zóne sú denným
problémom a nočnou morou chod-
cov. Napriek tomu, že parkovanie a
dlhodobé státie nie je v pešej zóne
mesta prípustné, mnohí vodiči to
nerešpektujú. Jedno auto už dlho-
dobo parkuje v pešej zóne na Pošto-
vej ulici, hoci má povolenie len na
vjazd a zastavenie.
Do redakcie nám zavolal rozhorčený
čitateľ, ktorý vidí toto tmavé auto pravi-
delne parkovať za stánkom PNS na
Poštovej ulici. Keďže ide o pešiu zónu,
čuduje sa, že mestská polícia mu to
toleruje, nenasadila mu papuču a neda-
la tučnú pokutu. Dodal, že ak by na
pešej zóne takto parkovali všetci, ktorí
tam majú obchod alebo inú prevádzku,
vyzeralo by to ako na frekventovanej
mestskej ulici. O tom však vraj pešia
zóna nie je a polícia aj mesto by mali
byť v takýchto prípadoch nekompro-
misné.
Situáciu sme si overili na mieste a zisti-
li sme, že vodič BMW mal povolenie
na zvláštne  užívanie kominikácie na
vjazd a zastavenie na chodníku na
Obchodnej ulici do 9. februára 2010.
Následne mu magistrát toto povolenie
predĺžil o ďalší rok - do 9. 2. 2011.
Podľa vyjadrenia magistrátu vjazd do
pešej zóny je pre zásobovanie povolený
od 6.00 do 9.00 h. „V odôvodnených

prípadoch povoľuje magistrát na komu-
nikáciách, ktoré má v správe, aj vjazdy
po tomto termíne. Povolenia sú však
vydávané len na vjazd a na zastavenie
vozidla na nevyhnutný čas,“ uvádza v
stanovisku mesto. 
Podľa ďalších informácií majú také
povolenia napríklad niektoré potravi-
ny na dovoz čerstvého pečiva popo-
ludní, stánky PNS alebo prevádzky,
kde je nevyhnutný odvoz a dovoz
peňazí. „Zneužívanie týchto povolení
už musí naozaj kontrolovať mestská
polícia,“ tvrdí mesto. Mestská polícia
reagovala prostredníctvom hovorcu
Petra Plevu: „Čo sa týka tohto motoro-
vého vozidla, príslušný cestný správny

orgán vydal povolenie týkajúce sa stá-
tia na nevyhnutnú dobu, ktorá súvisí
so zabezpečením prevádzky novinové-
ho stánku.“
Z našich pozorovaní jasne vyplýva, že
mestská polícia parkovanie tmavého
BMV na Poštovej ulici ignoruje, a teda
prehliada porušovanie predpisov, navy-
še auto má povolenie na vjazd a zasta-
venie na Obchodnej, nie na Poštovej
ulici. Mesto zase vydáva povolenia pre-
vádzkam, ktoré to vlastne ani nepotre-
bujú - pečivo možno doniesť do obcho-
du aj pešo, no a na čo potrebujú osobit-
né povolenia „trafikári“, to je už sku-
točne záhadou. Robert Lattacher

FOTO -  autor

Vodný zdroj 

zmodernizovali,

čerpačku stopli
BRATISLAVA
Do 22. marca 2010 má byť ukončená
rekonštrukcia a modernizácia areá-
lu vodného zdroja na ostrove Sihoť.
Potvrdil to generálny riaditeľ Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) Daniel Gemeran s tým, že
areál by mal byť sprístupnený verej-
nosti práve na Svetový deň vody. 
Celkové náklady na rekonštrukciu
dosiahli takmer 830 000 eur. Cieľom
rekonštrukcie bolo zachovať vodáren-
ské technické pamiatky a historickú
architektúru v areáli vodného zdroja.
Okrem iného bola zrekonštruovaná
220 metrov dlhá štôlňa, ktorá vedie
popod rameno Dunaja a Devínsku
cestu. Pre dezolátny stav bola neprí-
stupná približne desať rokov.
BVS potvrdila, že sa tiež snaží o odkú-
penie ostrova Sihoť. Ochranné pásmo
tu majú nielen vodári, ale aj ochranári.
Situáciu však komplikuje, že sa tam
stále ťaží drevo. Ostrov Sihoť patrí
štátnemu podniku Lesy Slovenskej
republiky, š.p., ktorý má lesohospodár-
sky plán a usiluje sa ho plniť.
Bratislavská vodárenská naopak poza-
stavila rekonštrukciu bývalej prečerpá-
vacej stanice odpadových vôd v Zim-
nom prístave pri Moste Apollo. Dôvo-
dom je hospodárska, finančná a inves-
tičná kríza, ktorá zasiahla aj BVS.
„Niektoré zámery idú pomalšie, niekto-
ré boli zmrazené. Pre projekt je vypra-
covaná štúdia o tom, aké práce máme v
pláne vykonať. Investičný zámer zatiaľ
nie je spracovaný,“ povedal Daniel
Gemeran. Rekonštrukcia by mala trvať
dva až tri roky, BVS chce požiadať o
príspevok z Európskej únie. Po rekon-
štrukcii by tu mala vzniknúť jedna z
expozícií Vodárenského múzea.
Okrem financií sa však podľa neho
musia doriešiť aj majetkovo-právne
vzťahy okolo nehnuteľností v areáli.
Najmä v súvislosti s pozemkom, na
ktorom je historický objekt čerpacej
stanice a bytovka. Pozemok totiž
nepatrí BVS. Vlastníkom je štátna
akciová spoločnosť Verejné prístavy,
a.s., Bratislava. (brn)
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Jarovce si chcú

nechať vidiecky 

charakter obce
JAROVCE
Miestni poslanci v Jarovciach odmie-
tajú výstavbu polyfunkčného a zá-
bavného areálu Metropolis najmä
pre obavy z preťaženia dopravy. Tá
je vraj už dnes v okolí tejto mestskej
časti prehustená, spomínaný projekt
by ju vraj ešte väčšmi zhoršil.
Starosta Jaroviec Pavol Škodler (nez.)
podotkol, že už dnes si napríklad mnohí
vodiči cestu do Rakúska a späť skracu-
jú cez Jarovce, aby nemuseli platiť za
troj-štvorkilometrový úsek diaľnice.
Jarovce majú aj napriek tvrdeniam
investora, že obec bude dopravne uše-
trená, obavu, že sa zvýši tranzit cez
mestskú časť. 
Podľa P. Škodlera ide aj o určitú nedô-
veru k sľubom, „pretože napríklad na
diaľnici D2 nie sú dodnes urobené pro-
tihlukové opatrenia,“ uviedol. „Náš hlas
je poradný a rozhodujúce slovo povie
mestské zastupiteľstvo,“ konštatoval.
Myslí si, že investor má pripravený aj
plán B, inak by nevykúpil podľa neho
30 hektárov pozemkov len tak, aby sa
potom zbalil a odišiel preč. Devízou
Jaroviec je podľa starostu zachovanie
vidieckeho charakteru. „Síce sme Brati-
slava, ale žijeme na dedine,“ povedal.
Podľa vlastných slov nechce, aby sa z
Jaroviec stali, povedzme, Podunajské
Biskupice alebo Dúbravka - aby sa
nestratil charakter obce.
Navrhovaný megakomplex Metropolis
za 1,5 mld. eur chce investor postaviť na
pozemkoch medzi Petržalkou a Jarov-
cami. Jeho súčasťou by malo byť aj
kasíno na americký spôsob. Miestny
poslanecký zbor k výstavbe zaujal rov-
naké negatívne stanovisko ako pred
týždňom obyvatelia na verejnej prezen-
tácii urbanistickej štúdie centra. Miestni
poslanci nesúhlasia ani s urbanistickou
štúdiou, argumentujú jej rozporom s
platnou územno-plánovacou dokumen-
táciu. Navrhujú ponechať súčasný
stavu, teda nemeniť platný územný
plán. Ten síce výstavbu povoľuje, ale v
menšom rozsahu. Zároveň odmietli aj
výstavbu kasína či iného podobného
zariadenia. (rob, brn)

Na Poštovej pravidelne parkuje auto,

povolenie má len na krátke zastavenie

SWP
OC Polus, Bratislava

TRACO COMPUTERS 
OC Avion Shopping Park, Bratislava

M:ZONE
OC Aupark, Bratislava

iSTYLE
Hlavná 31, Košice

Siahni na strieborný MacBook Pro 
len za 1090 EUR alebo na 
biely MacBook len za 830 EUR 
s našou študentskou zľavou.

Najlepší 
notebook 
do školy je 
MacBook

Plavba pod mostom bude bezpečnejšia 
BRATISLAVA
Starý most má mať po rekonštrukcii
výrazne lepšie parametre z hľadiska
európskej vodnej cesty, čím má
splniť dohody a záväzky Slovenskej
repu voči Európskej únii a Dunaj-
skej komisii. 
Vyplýva to z informácie splnomocnen-
ca primátora pre dopravné systémy
Tomáša Fabora (OK) o príprave
výstavby nosného systému MHD na
úseku Janíkov dvor-Šafárikovo námes-
tie. V rámci výstavby dôjde aj k rekon-
štrukcii Starého mosta a tým aj k posu-
nutiu nosnej konštrukcie nad hornú

úroveň požadovaného plavebného
gabaritu, čo si vyžiada zvýšenie všet-
kých ďalších podpier mosta. 
Starému mostu teda zdvihnú podpery
do takej úrovne, ktorá zabezpečí
potrebné medzinárodné parametre bez-
pečnej plavby. V súvislosti s rozhodu-
júcimi parametrami plavebnej dráhy na
Dunaji je hlavným parametrom na
využitie kapacity plavidiel plavebná
výška. 
Jej požadovaný plavebný priechodový
prierez nad maximálnou plavebnou
hladinou je 9,10 metra, maximálna pla-
vebná hladina má výšku 134,657 m n.

m. Spodná hranica najnižšieho bodu
konštrukcie nad plavebným priechodo-
vým prierezom je na kóte +144,000 m
n. m. 
V rámci rekonštrukcii Starého mosta sa
napríklad ráta aj s výmenou nosnej
konštrukcie cestnej časti a s využitím
hlavných nosníkov železničného
mosta. Spodná stavba zostane zacho-
vaná. Stavbári na mostných konštruk-
ciách železničného mosta po jej rozo-
bratí a úprave položia dvojkoľajnú
električkovú trať, vybudujú cyklistickú
lávku a súčasťou mosta bude aj chod-
ník pre peších. (rob)
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V divadle veselo

telefonujú, či

idú do bufetu
LIST ČITATEĽA
Návšteva každého divadelného pred-
stavenia, či už v SND alebo aj v kul-
turáku niekde na kraji mesta, by
mala byť kultúrnym zážitkom.
Nebýva to však pravidlo. Najmä pre
nekultúrne správanie divákov pre-
vládne trápny pocit striedaný s bez-
mocným hnevom.
Vo štvrtok 11. februára 2010 sme boli
na divadelnom predstavení Vrátila se
jednou v noci v Dome kultúry v
Dúbravke. To, že sa začalo o pätnásť
minút neskôr, sme brali ako v norme.
Snežilo, bolo zlé počasie, aspoň sa
vyšlo v ústrety divákom, ktorí mohli
mať problémy dostať sa sem.
Diváci však chodili nielen o pol ôsmej,
ale poslední prišli až po 20.00 h, teda
hodinu po oficiálnom začiatku. Mnohí
z návštevníkov navyše zavítali do
divadla v rifliach. Boli jednotlivci,
ktorí si mobilmi počas predstavenia
svietili, niektorí dokonca neváhali tele-
fonovať. Hanbu v sebe nemali ani tí,
ktorí cez hru vstali a odišli do blízkeho
bufetu. Napriek nevšednému umelec-
kému zážitku zostal aj pocit veľkej
hanby voči hercom, akými sú Libuše
Švormová, Václav Vydra a ďalší.

Jana Smreková, Dúbravka

Krotitelia tukov

zašpinili skoro

celé mesto
LIST ČITATEĽA
Napriek tomu, že platí záväzné
nariadenie HMB o zákaze vylepova-
nia reklamných plagátov, pútačov a
inzerátov na verejné zariadenia, bol
som šokovaný nedávnym plagátova-
cím gaunerstvom. 
Stalo sa to, keď som zbadal v Ružino-
ve stovky plagátov formátu A 3 , bielo-
zelenej farby, s ponukou Krotitelia
tukov..., všade tam, kam len ľudské
oko dovidelo. Na zastávkach MHD, na
automatoch na lístky, na stĺpoch verej-
ného a trolejového osvetlenia, na roz-
vodných skriniach, na odpadových
košoch atď. Navyše, keď som prešiel
Bratislavou, zistil som, že je to po
celom meste. Organizátori vylepili
určite tisíc takýchto plagátov všade,
kde sa len dalo! 
Termín akcie bol 19. januára 2010, ale
plagáty a ich torzá budú strašiť ešte
mesiace, možno roky. Zamyslel som
sa, kto vlastne zakročí proti týmto akti-
vistom. Na plagátoch je telefón a orga-
nizátor sa dá presne určiť. Zakročí
niekto proti tomuto „vandalizmu“? 
Alebo sa máme dennodenne pozerať
na osobné záujmy niekoho neznáme-
ho? Majú sa aj turisti a návštevníci
okrem pamiatok pozerať aj na inzertnú
špinu? Dokedy sa bude niečo také tole-
rovať? 
Neviem si predstaviť, že by si niečo
podobného dovolil niekto v neďalekej
Viedni, nehovoriac už o iných európ-
skych mestách. My však patríme asi
niekde inde. Choďte sa teda, Bratislav-
čania, presvedčiť, či nemám pravdu, či
aj iné mestá majú „Krotiteľov tukov“? 
Zastavme takéto praktiky, urobme
mesto krajším, kultúrnejším! 
No - kto sa o to postará...?

Peter Bella, Bratislava

Zabráňme

zmene ihriska

na parkovisko
LIST ČITATEĽA
Príspevkom týkajúce sa Národného
tenisového centra z hľadiska vzťahu
tejto „úžasne potrebnej, ba až nevy-
hnutnej ustanovizne“ k okoliu a oby-
vateľom susediacich domov, ste otvo-
rili (konečne niekto!) pre nás veľmi
vážny a boľavý problém.
Je už zbytočné venovať sa genéze, ako
NTC vzniklo a ako boli opomenutí a
oklamaní obyvatelia, ktorých sa výstav-
ba objektu týkala a týka. Vývoj súžitia
obyvateľov a NTC už pomerne jasne
opísali predchádzajúce príspevky, hoci
vôbec nevyjadrili aroganciu hostí NTC,
ich hlučnosť a rozpínavosť, pohyb tirá-
kov s kulisami, kostýmami, nástrojmi a
kdejakými proprietami umelcov, nočné
skladanie železných konštrukcii, hádky
a pokrikovanie pomocných robotníkov
a debaty upratovačiek prichádzajúcich
nadránom atď...
V článkoch sa však nespomenulo, že
členovia Spoločenstva nájomníkov
domu Nová doba II boli od postavenia
NTC už niekoľkokrát na miestnom
úrade, kde sa snažili dohodnúť nejaký
prijateľný spôsob súžitia s týmto nežela-
ným susedom. Zo sedení odišli s prísľu-
bom, že miestny úrad dá všetko do
poriadku, že sa najneskôr do 22. hodiny
skončia všetky podujatia, a teda bude
všade ticho - a ak by nebolo, treba volať
policajtov, aby našu sťažnosť aspoň
zaprotokolovali. Volali sme - výsledku
ste sa už venovali... (Aby sme boli spra-
vodliví: Čo si počnú dvaja mladí poli-
cajti s davom rozvášnených divákov?) 
Veľmi zaujímavou však bude otázka,
aký bude ďalší vývoj tejto kedysi pokoj-
nej a tichej štvrte plnej zelene. Damo-
klovým mečom je plánovaná výstavba
multisuperštadióna, ktorý naša sloven-
ská futbalová veľmoc nevyhnutne
potrebuje, a to PRÁVE v tejto štvrti. Ak
sa vrátite k príspevku, ktorý sa venuje
parkovaniu počas akcii v NTC, pred-
stavte si, čo vznikne potom... 
Že budú podzemné garáže? Pozrite sa,
ako ich využíva NTC - najmä na sklado-
vanie sedadiel a kulís. Vážne si myslíte,
že slovenskí fanúšikovia budú platiť za
podzemné parkovisko? A že sa tam
pomestia? A kde budú? Priestory si
poberie staronový zimný štadión, kúpa-
lisko má byť zachované, škola tiež. 
Myslím, že my nevyriešime ani tento
problém. Azda by sa nám však spoloč-
nými silami mohlo podariť zachrániť
jedno: Medzi Vajnorskou a Tegelhofo-
vou ulicou (medzi budovami Novej
doby II a Novej doby I) je staré krásne
detské ihrisko, na ktorom rastie približ-
ne tridsať asi 60-ročných, priam ukáž-
kových platanov. Od konca jesene je
zatvorené - vraj pre rekonštrukciu, ktorá
je ohlásená na tabuliach pri zadnej stra-
ne ihriska ako Rekonštrukcia verejných
priestorov. (Samozrejme, práce stáli,
azda aby sa tam deti nemohli vyšantiť v
snehu...) Po skúsenostiach z podobných
prípadov sa vnucuje podozrenie, či
nejde o prípravu na vyhlásenie, že plata-
ny sú choré (nie sú), ihrisko je nevyuží-
vané (býva plné detí) a pod., teda o zdô-
vodnenie, že taký veľký štadión potre-
buje priestory na parkoviská.    
Prosím - a nielen za seba, ale iste za
veľkú väčšinu obyvateľov okolia, -
dohliadnite na to, aby sa táto hrozba
nestala skutočnosťou. 

Oľga Škodáčková, Nové Mesto

Chillout nie je miestom na uvoľnenie
Po takmer štyroch rokoch sme sa vrá-
tili na Bajkalskú ulicu do Axton Resi-
dence. Namiesto pôvodnej reštaurácie
Axton je tu totiž viac ako dva roky
Restaurant & Bar CHILLOUT.
Už pri príchode do reštaurácie nás pre-
kvapilo množstvo áut, ktoré tu parkujú
na každom voľnom mieste príjazdovej
cesty. Jedno auto dokonca parkovalo
priamo pred vchodom do reštaurácie - na
mieste určenom pre letnú terasu.
Napriek tomu, že parkovacie miesta
vyhradené pre reštauráciu boli obsadené,
v Chilloute nebolo prakticky nikoho. Ak
sem teda chcete prísť autom, berte prvé
voľné miesto v okolí, nespoliehajte sa,
že zaparkujete na miestach vyhradených
pre reštauráciu.
Interiér sa prakticky nezmenil, vpravo je
kaviarenská časť s výhľadom na chátra-
júci Bajkal, po ľavej strane je bar, zadnú
časť na vyvýšenom pódiu tvorí reštau-
račná časť. Vzadu je za sklenenými
posuvnými dverami salónik, ktorý je
podľa všetkého určený fajčiarom. Dym
však preniká aj do nefajčiarskej časti.
Interiér je zladený v červeno-sivej fareb-
nej kombinácii. Zadná časť má okná na
druhá stranu zástavby, sú však zatemne-
né a aj na pravé poludnie tu je pomerne
málo svetla. Tlmené osvetlenie je vhod-
né skôr do baru ako do reštaurácie.
Atmosféru Chilloutu dotvára reproduko-
vaná hudba, ktorá bola podľa nás pri-

hlučná. Skôr obťažovala, ako dávala prí-
ležitosť uvoľniť sa. Chillout totiž v pre-
klade znamená uvoľnenie či relax, boli
sme preto zvedaví, čo sa za tým skrýva.
Pri vstupe nás zaujala sklenená vitrína s
obschnutými porciami obedového menu
(3,95 € za polievku a hlavné jedlo). Už to
dávalo tušiť, že hlavnú klientelu tvoria
úradníci z okolia, pre ktorých je Chillout
náhradou za závodnú jedáleň.
My sme však vyberali z jedálneho lístka
a tak sme mali možnosť ochutnať všetky
tri polievky - Paradajkovú s krutónmi a
parmezánom (1,99 €), Rybaciu (1,99 €)
a Slepačí vývar s rezancami, mäsom a
zeleninou (1,49 €). Až na to, že paradaj-
ková s krutónmi nebola, ale doniesli nám
ich na druhý deň k rybacej, boli všetky
polievky chutné. Paradajková z pasíro-
vaných rajčín a parmezán bol skutočný.
Zelenina vo vývare síce bola mierne roz-
varená, ale na úvod to v pohode.
Horšie sme dopadli, keď sme si chceli
dať jednu zo špecialít. Teľací viedenský
rezeň (8,93 €) je v Bratislave stále raritou
a tak naša voľba padla práve na Wiener
Schnitzel. Otázka, či si k nemu môže dať
aj viedenský zemiakový šalát, vyvolala
u čašníčky údiv. Môžeme si vraj dať
Varené zemiaky na masle (1,49 €). Na
náš údiv nám však doniesli zemiaky

opekané. Keď sme na to upozornili, vzá-
pätí sme dostali zemiaky varené. Boli
však bez masla a chutili, ako by boli zo
včerajška. Osobitnou kapitolou bol
rezeň. Trojobal bol aspoň o dve čísla
väčší, taký bol totiž nafúknutý, že pri
krájaní sa automaticky oddeľovalo mäso
od obalu. Dať tomuto rezňu prívlastok
viedenský, považujeme za drzé.
Tragédiou boli aj cestoviny - Sicílske-
pikantné farfalle (4,61 €). To nebola
omáčka, to bola štipľavá červená šťava.
Cestoviny podľa očakávania neboli
domáce, to však nemôžeme „modernej
reštaurácii inšpirovanej slovenskou a
medzinárodnou kuchyňou“ vyčítať. 
Situáciu zachraňovala Grilovaná kuracia
rolka plnená špenátom a syrom (6,61 €),
ktorú sme si dali pri druhej návšteve.
Nebola síce ničím mimoriadna, ale
nebola to však ani žiadna katastrofa.
V jedálnom lístku sú šaláty, jedlá z hydi-
ny, rýb, hovädzieho, bravčového mäsa a
cestoviny. Na záver sme za dezertmi
objavili aj ponuku pizze. Chillout jedno-
ducho ponúka skoro všetko. Možno by
stačilo menej jedál a viac kvality. Pri
takejto bohatej ponuke totiž nemôžu byť
všetky suroviny čerstvé.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Zákazník má vedieť termín konca akcie 
Klamať spotrebiteľa uvádzaním
neúplných údajov o nákupných pod-
mienkach sa nevypláca. Doplatia na
to prevádzky, ktoré aj na podnet
spotrebiteľa, alebo z vlastnej iniciatí-
vy navštívia inšpektori Slovenskej
obchodnej inšpekcie.
Je to aj prípad podnetu zákazníka,
ktorý si 5. augusta 2009 pri nákupe v
prevádzke dm-drogéria na Ivanskej
ceste uplatnil pätnásťpercentnú formu
poukážky drogérie na nákup v hodnote
40 eur. Zľavu mu však odmietli s tým,
že akcia platila do 31. júla 2009. Inš-
pektori SOI zistili, že spotrebiteľ o
konci akcie nebol informovaný, čím
došlo k jeho oklamaniu. 
Na podnet spotrebiteľa robili inšpekto-
ri SOI kontrolu 19. augusta 2009. Pra-
covníčka prevádzky do vysvetlivky
inšpekčného záznamu spísanom pri
kontrole uviedla, že nedopatrením sa
na poukážku zabudol napísať dátum
konca jej platnosti. Súčasne bola pri
kontrole poskytnutá kópia správy elek-
tronickej pošty zo 6. júla 2009 adreso-
vanej z vedenia obchodnej spoločnosti
dm drogerie markt, s.r.o., Bratislava,

jednotlivým filiálkam, obsahom ktorej
boli pokyny, ako postupovať pri vydá-
vaní poukážok s 15-percentnou zľavou
na nákup.
Spoločnosť v liste potvrdila, že spotre-
biteľke mala byť zľava poskytnutá
automaticky aj po uplynutí platnosti
poukážky, pretože nie jej vinou na
poukážke chýbal údaj o dátume konca
jej platnosti. Spoločnosť uviedla, že
spotrebiteľka dostala poukážku v jed-
nej z filiálok, kde zrejme pokladníčka
len omylom alebo pozabudnutím sa pri
väčšom počte spotrebiteľov jej nenapí-
sala lehotu platnosti. Spoločnosť ďalej
uviedla, že ju chyba mrzí a dodatočne
sa jej ospravedlní poskytnutím 15-per-
centnej zľavy na celý nákup v kontro-
lovanej prevádzke. 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inš-
pekcie so sídlom v Bratislave pre Bra-
tislavský kraj, ako príslušný orgán
dozoru, preskúmal podkladový mate-
riál v predmetnej veci v celom rozsahu
a dospel k záveru, že protiprávny skut-

kový stav bol zo strany SOI spoľahli-
vo preukázaný. Nielen výsledkom
kontroly urobenej inšpektormi SOI
dňa 19. augusta 2009 v uvedenej pre-
vádzke, ale i samotným vyjadrením
spoločnosti k oznámeniu o začatí
správneho konania, ktorým si priznal
svoje pochybenie sa opodstatnenosť
podnetu spotrebiteľky v celom rozsa-
hu potvrdila. 
Snahu ospravedlniť sa spotrebiteľke za
zlyhanie dodatočným poskytnutím 15-
percentnej zľavy na celý nákup orgán
dozoru hodnotí pozitívne, avšak táto
skutočnosť nezbavuje spoločnosť od
zodpovednosti za protiprávne konanie,
ktorá je založená na objektívnom prin-
cípe.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
niektoré podmienky podnikania z hľa-
diska ochrany spotrebiteľa. K týmto
podmienkam patrí zákaz predávajúce-
ho klamať spotrebiteľa uvádzaním
neúplných údajov o nákupných pod-
mienkach. Pokuta bola 500 eur. 

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

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
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DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉ-
HO prepadol podvečer neznámy muž
herňu. Lupič mal na hlave čiernu
kuklu, pištoľ striebornej farby a od pra-
covníčky herne žiadal peniaze. Tá mu z
obáv o svoj život dala 3000 eur, ktoré
si páchateľ zobral a ušiel na neznáme
miesto.

KARLOVA VES
NA STARÝCH GRUNTOCH horelo
auto. Podľa predbežných policajných
zistení neznámy páchateľ založil
požiar, počas ktorého obhorela predná
časť osobného motorového vozidla
Peugeot 306. 

JAROVCE
PRED OBCOU JAROVCE službu-
konajúci policajti spozorovali odstave-
né dve osobné motorové vozidlá so
zapnutými motormi - Škodu Superb a
Škodu Octavia Scout. Policajti skon-
trolovali vodičov, pričom vodič osob-
ného motorového vozidla Škoda Octa-
via Scout nepredložil doklady o evi-
dencii vozidla. Na vysvetlenie uviedol,
že ich nemá pri sebe. Policajti preto
vyzvali vodiča, aby vypol motor. Ten
však priznal, že ho nemôže vypnúť,
keďže nemá kľúče. Policajti vzápätí
zistili, že vložka spínacej skrinky je
vytrhnutá, čo vyvolalo podozrenie, že
auto bolo ukradnuté. Policajti skontro-
lovali aj vložku na vodičových dve-
rách, kde tiež našli znaky poškodenia.
Následnou lustráciou oboch vozidiel
zistili, že evidenčné číslo, ktoré malo
motorové vozidlo Škoda Octavia
Scout, bolo z iného auta. V evidenciách
rakúskych policajných orgánov bolo
toto vozidlo v pátraní, pretože ho
ukradli v polovici februára vo Viedni.
Policajti obe autá zaistili a dvoch
mužov vo veku 33 a 38 rokov pred-
viedli na policajné oddelenie. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KAZANSKEJ ULICI zadržali
vodiča, ktorý bol pre policajtov podo-
zrivý z krádeže auta. Podozrenie sa
potvrdilo počas výsluchu, keď sa 32-
ročný Ivan L. priznal, že tri dni pred-
tým ukradol z parkoviska na Podunaj-
skej ulici BMW 318. Policajti objasni-
li krádež tri dni od nahlásenia prípadu a
stalo sa tak na základe poznatkov kri-
minálnej polície. Zlodej skončil v cele
policajného zaistenia a hrozí mu trest
odňatia slobody až na tri roky.

PETRŽALKA
NA HAANOVEJ ULICI úradoval al-
kohol. Devätnásťročný mladík sa
nevedel zmestiť do kože a po návrate z
krčmy sa zabával ulamovaním stiera-
čov z vozidiel. Jeho zábavu ukončili až
obyvatelia z blízkych domov, ktorí
mladíka zadržali. Nasledovalo vytriez-
venie a po hrozbe privolania hliadky
mladík dobrovoľne zaplatil majiteľom
áut za škodu, ktorú spôsobil.
V JEDNOM GYMNÁZIU urobili
policajti záťah na drogy. Polícia tak
urobila na základe operatívnej infor-
mácie a príslušníci kriminálnej polície
pritom skontrolovali 15-ročného štu-
denta, ktorý im počas akcie dobrovoľ-
ne odovzdal dva kusy igelitových vre-
ciek s neznámou zelenou sušenou
rastlinou. Keďže tvrdil, že ide o mari-
huanu, vzniklo podozrenie, že to môže
byť omamná a psychotropná látka, jed
alebo prekurzor. Policajti mladíka
predviedli na oddelenie, kde ho vypo-
čuli. Mladíka potom prepustili na slo-
bodu a zaistený materiál zaslali na ex-
pertízu, ktorá presne určí o aký druh
omamnej látky ide.  (mm)

S bombou 

v dome sme žili

dlhých 34 rokov
Raz trval nočný poplach pridlho a
ja, unavená po celodennom šantení,
som pri monotónnej modlitbe mní-
šok zaspala. Keď sirény ohlásili
koniec poplachu, všetci opustili
kryt. Na mňa zabudli. 
Po príchode domov, keď zistili, že
tam nie som, nastal druhý poplach.
Zhánka po mne. Spiacu na lavičke ma
prvý našiel deduško s lampášom
(podobný tomu z televíznej rozpráv-
ky pre deti). To však už aj mamka
stála vo dverách zemľanky a celú
vystrašenú ma niesla domov.
Od roku 1937 sme bývali v tzv.
Mayerovom dvore, v priestoroch, kde
bratia Móric a Jozef Kiesslingovci v
roku 1828 ako prví začali strojovo
vyrábať farby - berlínsku modrú,
parížsku s meďou, kobaltovú, ultra-
marín v rôznych odtieňoch, okrem
iného aj laky a nátery. Ročná kapaci-
ta bola 40 ton farieb. 
Fabrika zamestnávala osem chemi-
kov a tri pomocné robotníčky. Bola
prvou a je aj najstaršou fabrikou v
meste. Žiaľ, do dnešného dňa sa
nenašiel nikto, kto by pri súčasnej
Prešporskej kúrii, kde ešte donedávna
stál kúsok pôvodného múru, postavil
pamätnú tabuľu, ktorá by okoloidú-
cich oboznamovala s miestom prvej
bratislavskej fabriky (rafinéria Apol-
ka bola postavená neskôr, až v roku
1895). 
V júni 1944 bombardovali práve
Apolku. Všade plamene šľahajúce
niekoľko metrov do výšky a hustý
dym, videli sme to až na Dunajskej
ulici. Prišlo to nečakane, bez upozor-
nenia rádia, bez húkania sirén, nestih-
li sme ani bežať do najbližšieho
krytu. Útočiskom sa pre nás stala naj-
bližšia, vyše storočná kamenná stude-
ná pivnica pod naším bytom. Tu sme
sa vtedy vlastne všetci druhý raz
narodili. 
Masívna pivnica Kiesslingovky
vydržala hrozné otrasy počas náletu.
Zablúdená bomba, ktorá spadla iba
niekoľko metrov od nás, rozčesla
starý gaštan na dvore a v podobe roz-
kvitnutého tulipánu vytŕčala spod
jeho stredu.
Gaštan odstránili ruskí vojaci v apríli
1945, vtedy, keď sa ubytovali v prie-
storoch nášho dvora i terajšieho det-
ského ihriska, ale nevybuchnutá
nálož  zostala v zemi. Pyrotechnici ju
zneškodnili až v roku 1978 pri asaná-
cii ľavej strany ulice, domov čísel 37,
39 a 41. My obyvatelia domu číslo
41 sme žili s bombou celých 34
rokov!
Po obsadení Bratislavy Červenou
armádou nasledovalo vyhlásenie
Košického vládneho programu, ktoré
medzi iným obsahovalo aj pozbave-
nie občianskych a politických práv
pre občanov nemeckej a maďarskej
národnosti, ako „právny podklad“ na
ich násilný odsun. Vtedajší vládni
funkcionári si potrebovali dokazovať
silu a moc...
Na Dunajskej (ale nielen na nej) sa
začal exodus...

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

(Pokračovanie nabudúce)

Rezidenciu obnovila až nová kráľovná
Rímsky cisár a uhorský kráľ Karol
zomrel náhle v októbri 1740. Koruny
a tróny mala po ňom zdediť staršia z
jeho dcér, Mária Terézia. Hneď sa
však objavili pochybnosti a jej dedič-
stvo sa snažili získať iní záujemcovia.
Najväčšie šance mal manžel jej star-
šej sesternice bavorský kurfürst
Karol Albrecht, ktorý žil v Mníchove. 
Cisár Karol totiž získal postavenie po
smrti svojho staršieho brata Jozefa, lebo
ten zomrel pomerne mladý a nemal
mužského potomka. Ani cisár Karol
nezanechal mužského potomka, keďže
jeho jediný syn zomrel ešte v detskom
veku. Manžel dcéry cisára Jozefa sa
preto považoval za vhodnejšieho dediča
ako Mária Terézia. Nemeckí kurfürsti
ho zvolili za rímskeho cisára nemecké-
ho národa, za svojho kráľa ho dali koru-
novať aj české stavy.  
Mária Terézia sa v roku 1736 vydala za
lotrinského princa Františka Štefana.
Bola jednou z mála princezien 18. storo-
čia (ak nie jediná), ktorá si smela sama
vybrať manžela. Princezné vtedy vydá-
vali rodičia „dynasticky výhodne“ tak,
že ich jednoducho poslali ako poštovú
zásielku dohodnutému manželovi. Prin-
cezné bývali veľmi mladé, málokedy
staršie ako 15 rokov. 
František Štefan Lotrinský prišiel do
Viedne ako mladý „chudobný príbuz-
ný“ spolu so svojím bratom. Z chudob-
ného pážaťa sa stal obľúbený spoločník
cisára a jeho rodiny, a nakoniec so
súhlasom zainteresovaných požiadal o
ruku budúcu dedičku trónov. Niekoľko
mesiacov pred svadbou pôsobil v Pre-
šporku ako miestodržiteľ - zástupca
svojho nastávajúceho svokra. 
Pred korunovaním Márie Terézie za
uhorskú kráľovnú musel zasadať snem
uhorských stavov. Mária Terézia ho
musela presvedčiť, že bude dobrou
panovníčkou, a požiadala pritom uhor-
skú šľachtu o pomoc proti nepriateľom.
Podarilo sa jej to. V júni 1741 ju koru-
novali za kráľovnú. 
Kráľovský palác na terajšom Bratislav-
skom hrade, kde sa ubytovala, a kde sa
zišli aj účastníci snemu, musel pôsobiť
zanedbaným a odpudzujúcim dojmom.
Miestnosti boli pomerne špinavé, okná
a dvere nedoliehali, budovou sa rozlie-
hal zápach moča a ľudských a psích
výkalov, kombinovaný so zápachom
kuchyne, ktorá sa nachádzala v pivnici.
Záchody vtedy totiž v paláci neboli.
Podľa vtedajších zvykov používali páni
ako pisoár schodištia alebo otvorené
krby. Málokomu sa chcelo zísť na potre-

bu až na dvor. Z podzemnej kuchyne
prenikal zápach sadzí, dym zo spaľova-
ného dreveného uhlia, na ktorom sa
varilo na otvorených ohniskách, zápach
varených a pripálených jedál. Kuchyn-
ský zápach, aký poznali študenti
Komenského univerzity zo schodišťa
pri Vajanského nábreží, by boli považo-
vali v 18. storočí na Hrade za rajskú
vôňu.
Do začiatku novembra 1741 ostala
Mária Terézia s manželom a dvoma
malými deťmi bývať na Hrade. Bola
tehotná, dve dcérky jej predtým umreli.
Život v starej stredovekej budove asi
nebol veľmi príjemný. Aj keby boli
menili každý deň plachty a posteľnú
bielizeň, aj keby si každý deň niekoľko
ráz obliekali čisté šatstvo, blchám, ploš-
ticiam, švábom a inej hávedi nemohli
uniknúť.
Mária Terézia sa zrejme už vtedy roz-
hodla palác obnoviť, ale vojny o dedič-
stvo ju stáli množstvo peňazí. Trvalo 20
rokov, než mohli rezidenciu uhorských
kráľov na Hrade v Prešporku obnoviť. 
Medzi rokmi 1760 a 1765 mohla Mária
Terézia vidieť svoj palác tak, ako ho vidí
dnešný človek. Východné priečelie
paláca, obrátené k mestu, sa len malými
detailami odlišovalo od dnešného stavu.
Na mieste veľkého okna na ľavej strane,
kde sa podarilo nájsť dôkazy interiéro-
vej výzdoby z konca 16. storočia, bolo
vtedy okno ako každé iné. 
Pod prostredným oknom, tretím sprava,

bol balkón na kamenných konzolách,
odkiaľ sa kráľovná mohla pokochať
pohľadom na mesto. V miestnosti od
balkóna vľavo mali kráľovskí manželia
spálňu. Balkón zrušili a niektoré okná
zmenili na dvere, keď po roku 1765 pri-
stavali k východnej stene stredovekého
paláca Nový palác. Ten po požiari 1811
zanikol, a v 19. storočí ho začali
nesprávne nazývať „tereziánum“. Pri-
liehavejší by bol názov „albertinum“.
Za peniaze Márie Terézie ho dal totiž
podľa vlastného návrhu postaviť syno-
vec a súčasne zať Márie Terézie, knieža
Albert zo Saska, manžel arcikňažnej
Márie Kristíny.    
Za menším oknom, ktoré je pod veľkým
moderným skleneným oknom na ľavej
strane, bola zriadená malá súkromná
kaplnka. Správy o nej sú známe z histo-
rickej literatúry. Výskumníci Elena
Sabadošová a Marián Havlík nedávno
našli v okne maľbu, ktorá je dôkazom,
že tam kaplnka naozaj bola. Dôkladným
prieskumom sa im podarilo objaviť
mnoho pozostatkov starších stavebných
fáz na stavbe paláca.  
Predošlí výskumníci, profesor Alfred
Piffl či architekt Andrej Fiala, takú mož-
nosť nemali, lebo viaceré situácie boli v
čase ich výskumov neprístupné. Počas
práve prebiehajúcej rekonštrukcie vydá-
va kráľovský palác nečakané svedectvá,
a to aj napriek tomu, že v čase predchá-
dzajúcej rekonštrukcie v 60. rokoch
minulého storočia projektanti a pamiat-
kari niektoré pamiatky vedome zničili.

Štefan Holčík
FOTO - Slavo Polanský 
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FUTBAL
Už o pár hodín sa začne odvetná
časť našej futbalovej ligy a v poho-
tovosti sú aj obidva bratislavské
kluby. Zatiaľ čo Petržalka sa pokúsi
skonsolidovať svoju situáciu a
vyhnúť sa boju o záchranu, vedenie
a hráči úradujúceho majstra neza-
háľali pred ďalším súbojom o titul.
V kádri belasých nastal výrazný
posun. Podarilo sa ho doplniť veľmi
zaujímavými menami. Z Dubnice pri-
šli perspektívni reprezentanti do 21
rokov, Marek Kuzma a Peter Janošík,
z Petržalky defenzívny stredopoliar
Karim Guédé. Možno by stálo za za-
myslenie ešte angažovanie jedného
útočníka, ale to si musí zvážiť vedenie
a majiteľ klubu. Mužstvo opustil re-
prezentant Ján Kozák, ktorý po nezho-
dách s fanúšikmi zvolil prestup do Ru-
munska. Na hosťovanie by mal odísť
Diogo Pires a je predpoklad, že aj je-
den zo štvorice brankárov. 
Významná zmena sa udiala aj na poste
trénera, kam nastúpil po Michalovi
Hippovi generálny riaditeľ Dušan Tit-

tel. Prípravu začalo mužstvo začiat-
kom januára na halovom turnaji šam-
piónov v Prahe, kde dokázalo v silnej
konkurencii zvíťaziť a Halenár s Iva-
nom si odniesli ocenenia pre najlepšie-
ho hráča a najlepšieho strelca turnaja. 
Po turnaji nasledovalo kondičné
sústredenie v Dolnom Kubíne, ukon-
čené víťazstvom 4:2 v prípravnom
zápase s miestnym druholigistom. Po
časti prípravy, ktorú asi nikto z hráčov
nemá rád, nasledovali tréningy na
domácej pôde s dvoma výjazdami do
Maďarska, kde remizovali s Pápou 0:0
a FC Fehervár 1:1. Pred odletom za
lepšími poveternostnými podmienka-
mi do Turecka, kde boli naplánované
tri zápasy s mužstvami veľmi kvalitnej
úrovne, vyhrali hráči nad Olomoucom
2:0. Žiaľ, v Turecku čakalo na výpra-
vu nepriaznivé počasie, ktoré zrušilo
niektoré z pripravovaných zápasov.
Nakoniec sa podarilo odohrať zápas s
rumunským majstrom Unirea Urzice-
ni, ktorý sa skončil bez gólov, a duel s
univerzitným tímom z USA, kde si
hráči s chuťou zahrali a súper odchá-

dzal s prehrou 5:0. Posledné stretnutie
nevyšlo podľa predstáv, s bulharským
tímom CSKA Sofia prehrali 0:3. 
Generálkou na úvodný duel s Dunaj-
skou Stredou bolo stretnutie so Slo-
váckom (0:1). Počas zimnej prestávky
nespali ani fanúšikovia, 700 ich išlo
povzbudiť mužstvo na turnaj do Prahy,
ďalej zorganizovali 2. ročník fanúši-
kovského turnaja, na ktorom sa zúčast-
nilo 30 mužstiev a na posledný víkend
pripravili valné zhromaždenie členov
občianskeho združenia Belasá Šlachta. 
Prvé jarné kolo začne Slovan v sobotu
27. februára na Pasienkoch, kde o
15.30 h privíta Dunajskú Stredu. Ceny
lístkov za bránky budú počas jarnej
časti stáť 3 eurá, na tribúny pozdĺž
ihriska 5 eur, na krytú tribúnu 7 eur.
Permanentky vyjdú na 20 eur (miesta
za bránkou), 35 eur (oproti krytej tri-
búne), 55 eur (na krytej tribúne).
Futbalisti Petržalky vycestujú na svoje
prvé jarné stretnutie do Košíc, kde ich
v sobotu 27. februára privíta domáci
MFK. Martin Kováčik

FOTO - SITA
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Vráti šampionát

mestu futbalovú

atmosféru?
FUTBAL
Bolože to slávy, keď futbalisti Slova-
na získali po desiatich rokoch titul.
Do Bratislavy sa vracia stará futbalo-
vá sláva, Bratislava je znovu hlavným
mestom slovenského futbalu, Brati-
slava vládne slovenskému futbalu,
tvrdili funkcionári točiaci sa okolo
bratislavského futbalu, okolo Slova-
na, ľudia z futbalového zväzu.
Eufória však netrvala dlho a vrcholom
vytriezvenia je marcový presun vysta-
venia trofeje pre majstrov sveta z Bratis-
lavy do Žiliny. Určite to nie je udalosť,
pre ktorú by sa zrútil svet, no na druhej
strane presťahovanie celkom prestížnej
spoločensko-športovej udalosti dokre-
sľuje, že hoci sú tu ľudia túžiaci predsta-
viť Bratislavu ako futbalové centrum,
samotné mesto má stále ďaleko k tomu,
aby sa mu vrátila futbalová atmosféra
spred 30-40 rokov. 
Ospravedlnením môže byť, že súčas-
ným funkcionárom veľmi nežičí ani cel-
kové spoločenské prostredie. Futbal už
nie je fenoménom, akým bol v minulos-
ti, keď sa kvôli nemu nasadzovali špe-
ciálne linky, keď policajti odkláňali
dopravu už od Priora, keď mesto žilo
Slovanom, Interom, ale aj Petržalkou
nielen počas osláv titulu, ale každý týž-
deň, keď na tréningy belasých chodilo
viac ľudí než dnes na derby s Petržal-
kou... Súčasnosť? V Žiline je nielen tro-
fej pre majstrov sveta, ale na dva-tri
roky zrejme aj reprezentácia!
Malou šancou na nápravu by mohli byť
majstrovstvá sveta, keď sa plánuje zria-
diť veľkoplošnú obrazovku, aby Brati-
slavčania, ale aj turisti mohli naživo sle-
dovať zápasy svetového šampionátu.
Organizátori navrhujú, aby tieto preno-
sy boli na Hlavnom námestí, zástupco-
via mesta preferujú skôr Zlaté piesky. 
V jednom i v druhom prípade sú určité
klady aj zápory, pre samotných Brati-
slavčanov (nehovoriac už o turistoch)
je však jasným favoritom centrum
mesta. Ak by to vyšlo, Bratislava by
mala minimálne tridsať dní na to, aby
sa do mesta vrátil starý dobrý futbalo-
vý duch. Dušan Blaško

Slovan vyhral

základnú časť

už s predstihom
HOKEJ
Hokejisti Slovana Bratislava sa už
vo veľkom predstihu stali víťazmi
základnej časti Slovnaft extraligy. O
svojom prvenstve rozhodli už v pia-
tok 19. februára, keď vyhrali nad
Skalicou 6:4. Play-off sa začne 13.
marca a Slovan v ňom získal najvý-
hodnejšiu pozíciu.
Pre Bratislavčanov je to už šiesta výhra
v základnej časti Extraligy a je to zatiaľ
jediný klub, ktorý sa v tejto sezóne do-
stal za stobodovú hranicu. Duel so Ska-
licou mal nezvyčajnú prvú tretinu. V
ôsmej minúte bolo 4:2 a keby sa takto
pokračovalo, obe mužstvá mohli do-
siahnuť desať gólov... Hráči sa však
upokojili a až do konca už padli len
štyri góly, po dvoch na oboch stranách. 
„Stretnutie sa mohlo páčiť iba divá-
kom, ktorí určite ocenili, že padlo veľa
gólov. Nás, trénerov, to však stálo
množstvo nervov. Strelili sme rýchly
úvodný gól, no ten nám veľmi nepomo-
hol, pretože hráči si potom mysleli, že
Skalica sa zdolá sama. Navyše nepo-
mohli ani brankárovi Konrádovi, ktorý
sa vrátil po čase do ligového zápasu,“
prezradil asistent Róbert Pukalovič.
Duel v Martine len potvrdil slovanis-
tickú suverenitu. O víťazstve 5:2 sa
rozhodlo už v úvodnej časti hry, ktorú
hostia vyhrali 3:0. Paradoxne, Róbert
Pukalovič mal výhrady práve k úvodu
duelu: „Nevyšiel nám, pretože sme v
ňom nevyužili štvorminútovú presilov-
ku. Našťastie nás to naštartovalo a náš
výkon postupne gradoval. Ešte v prvej
tretine sme získali trojgólový náskok,
ktorý sa ukázal ako rozhodujúci.
Domáci mohli zápas zdramatizovať,
keby využili samostatný nájazd. Nesta-
lo sa a záver sme v pohode zvládli.“
V piatok 26. februára o 18.00 h hostí
Slovan Košice, o dva dni neskôr nastú-
pi v Žiline. (mm)

Jarná časť Corgoň ligy je tu, Slovan ju 

začne s D. Stredou, Petržalka v Košiciach

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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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Chodníky sú

užšie, nové 

sú studničky
PETRŽALKA
Skončená revitalizácia petržalského
cintorína priniesla nové plochy pre
hrobové a urnové obruby na betóno-
vom pásovom základe. Spolu by malo
ísť o 460 urnových miest, 1286 urno-
vých miest v stene a 150 nových hro-
bových miest.
Revitalizáciu vykonalo hlavné mesto
prostredníctvom pohrebníctva Bratisla-
vy Marianum a prioritou bolo získať
plochy pre nové hrobové miesta a urno-
vé steny. „Zámerom bolo aj upraviť a
spevniť komunikácie, zvýšiť technickú
vybavenosť pohrebiska a doplniť ho o
drobnú architektúru, lavičky alebo stud-
ničky na vodu,“ informovala hovorkyňa
primátora Beatrice Szabóová.
Na cintoríne položili asi 530 metrový
vodovodný rozvod so štrnástimi stud-
ničkami. „Rovnaký je aj počet nádob na
smeti. Studničky a smetné koše sú roz-
miestnené na všetkých križovatkách
tak, aby ich vzájomná vzdialenosť
nepresiahla 50 metrov,“ dodala B. Sza-
bóová. (brn)

Nepredpokladali

taký veľký

záujem o tovar
AD: MALI AKCIU, ALE O TOVARE
NIKTO ANI LEN... (BN 4/2010)
Na nedávnu sťažnosť našej čitateľky,
ktorá opísala skúseností s kúpu tova-
ru počas akcie (v obchode nebol a
nikto jej o ňom nevedel povedať),
zareagovala samotná spoločnosť.
„Spoločnosť Ahold Retail Slovakia,
ktorá prevádzkuje obchodné domy
Hypernova a Albert, pravidelne organi-
zuje kupónové akcie s dvojdňovou plat-
nosťou. Do tých sú zaraďované nepotra-
vinové výrobky, ktoré sa v bežnom sor-
timente nenachádzajú. Dvojdňová plat-
nosť je z dôvodu obmedzených sklado-
vých zásob. V prípade šijacích strojov
sa jednalo o opakovanú akciu, prvýkrát
boli v kupónovej akcii propagované v
novembri. Zvyšné zásoby sme sa teda
rozhodli ponúknuť zákazníkom ešte raz
v termíne 25.-26. január 2010.“ infor-
movala Diana Chovancová Stanková,
hovorkyňa spoločnosti Ahold.
V Bratislave bolo k dispozícii 30 kusov
tohto výrobku, 25. januára sa predalo 27
kusov, 26. januára 3 kusy - tieto stavy
vie spoločnosť Ahold dokladovať podľa
stavu zásob a predaja. „Je nám veľmi
ľúto, že zákazníčke sa šijací stroj
neušiel. Keďže išlo o opakovanú akciu,
nepredpokladali sme taký veľký záujem
o tento výrobok, osobitne nie po Viano-
ciach. Po preverení skutočností musíme
konštatovať, že kladieme veľký dôraz
na označovanie kupónových výrobkov
v predajni. Keďže ide o špeciálnu kate-
góriu, sú umiestňované na najdostup-
nejšom mieste a sú viditeľne označené
veľkým plagátom s uvedením dátumu
platnosti akcie, ceny bez kupónu a ceny
s kupónom. Aj keď boli šijacie stroje
vypredané, miesto predaja bolo regulár-
ne a viditeľne označené. Mrzí nás, že sa
zákazníčke nedostalo adekvátneho
vysvetlenia o vypredaní šijacích strojov
a je nám veľmi ľúto neprofesionálneho
prístupu pracovníčky na infokútiku, za
čo sa ospravedlňujeme,“ vyjadrila sa
Diana Chovancová Stanková. (red)

Objekty bývalého zdravotníckeho

zariadenia na Krásnej hôrke pustnú

Jarni_kolekce_150x270_trendy_Bnoviny_SK.indd 1 2/19/10 6:05:24 PM

NOVÉ MESTO 
Bývalé zdravotnícke zariadenie
známe ako sanatórium Krásna hôr-
ka pustne. Potom, ako ju pred rok-
mi fakultná nemocnica predala, je
miesto v súčasnosti opustené a nik-
to nevie presne povedať, čo tam no-
vý majiteľ plánuje robiť.
Na referáte usmerňovania investič-
ných činností magistrátu ešte pred
niekoľkými týždňami neevidovali
žiadnu aktuálnu žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska. V súvislosti s
nemocničným areálom na Krásnej
hôrke neevidoval pred časom žiadosť
o povolenie na odstránenie stavieb,

územné rozhodnutie či stavebné
povolenie dokonca ani novomestský
miestny úrad. 
Lokalita podľa úradu nepatrí do
ochranného pásma národných kultúr-
nych pamiatok. V územnom pláne sa
uvádza, že ide o takzvané stabilizova-
né územie, v ktorom je povolené
umiestňovať občiansku vybavenosť:
administratívne budovy - napríklad
pre verejnú správu, budovy slúžiace
na kultúrne či cirkevné účely, na uby-
tovanie, cestovný ruch, zariadenia na
sociálnu starostlivosť, vedu, školstvo
atď. 
V tomto území sa navyše ráta aj s

bytmi, pričom podiel ubytovacích
kapacít môže tvoriť maximálne trid-
sať percent nadzemných plôch, uvie-
dol v stanovisku novomestský miest-
ny úrad. 
Fakultná nemocnica predala objekt
bývalého sanatória s budovami v roku
2008 spoločnosti Quantic za vyše 311
miliónov korún. Firmu Quantic, ktorá
je majiteľom Krásnej hôrky v lukra-
tívnom prostredí, vlastnia spoločnosti
registrované v Lichtenštajnsku a
USA. Konateľom spoločnosti je Mar-
tin Šebo, ktorý bol obchodným riadi-
teľom TV JOJ v čase, keď ju vlastnil
Ivan Kmotrík. (rob)

Navrhovateľ  A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Bratislavská 18, predložil zámer 

Terminál odpadov - zariadenie 
na zber odpadov - Prevádzka v areáli

spoločnosti Slovnaft, a.s.
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
18. 2. do 10. 3. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť  Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
do 10. 3. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
5063/859-863, 5063/859, 5063/921, v lokalite
Vlčie hrdlo, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II. Zariadenie na zber odpadov bude
prevádzkované na jestvujúcej betónovej ploche ako
Terminál odpadov na bloku 92, Slovnaft, a.s.
Navrhovaný terminál bude slúžiť na zabezpečenie
komplexného odpadového hospodárstva pre SLOV-
NAFT a.s, pre Slovnaft Petrochemicals, a.s., prípadne
pre ďalšie spoločnosti sídliace v areáli SLOVNAFT, a.s.,
Vlčie hrdlo prostredníctvom externého dodávateľa. Ter-
minál odpadov bude zariadenie určené výhradne na
zhromažďovanie odpadov, odpady sa nebudú zne-
škodňovať, upravovať, spracovávať ani zhodnocovať.
V priestoroch terminálu sa  ostatné a nebezpečné
odpady budú skladovať oddelene, podľa potreby sa
odpady rovnakého druhu budú triediť alebo zmiešavať
za účelom ich prepravy. Odpady budú zhromažďova-
né v zabezpečených kontajneroch patriacich spoloč-
nosti A.S.A. Po naplnení transportnej dávky budú v čo
najkratšom čase transportované mimo areál Slovnaft,
a.s., do zhodnocovacieho resp. zneškodňovacieho
zariadenia.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 3/2010  
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: neurčené

Navrhovateľ  Miestny úrad MČ Bratislava -
Ružinov, predložil správu o hodnotení 

CCGT CMEPI, Bratislava 
(Paroplynový cyklus v rafinérii

SLOVNAFT, a.s.,)
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 15. 2. do 16. 3. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude sprá-
va k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť  Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestí Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1do 16. 3. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 5063/94-95 a 5063/63-64, v areáli
Slovnaftu, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II. Jednotlivé objekty sa nachádzajú,
resp. budú nachádzať na nasledovných blokoch areá-
lu: blok 94, 95, 63 a 64.
Účelom  správy o hodnotení navrhovanej činnosti je
vybudovať v areáli SLOVNAFT, a.s., energetický blok s
využitím kombinovaného paroplynového cyklu (CCGT)
s výkonom cca 880 MWe Navrhovaný blok bude využí-
vať technickú infraštruktúru rafinérie a dotknutého úze-
mia. V prípade potreby bude záložným energetickým
zdrojom pre LDS Rafinérie, ale v normálnej prevádzke
Rafinériu elektrickou energiou a teplom neplánuje záso-
bovať. Jej produkcia je určená pre komerčných odbera-
teľov. Alternatívne sa uvažuje aj s možnosťou využitia
vzniknutého tepla z paroplynového cyklu pre systém cen-
trálne zásobovanie teplom (SCZT). Navrhovaná techno-
lógia výroby elektrickej energie kombinovaným paroply-
novým cyklom v súčasnom období predstavuje jeden z
najefektívnejších a ekologicky najvýhodnejších spôsobov
využitia zemného plynu ako energetického zdroja.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 

� � � � �
Verejné prerokovanie správy o hodnotení
sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom

dňa 4. 3. 2010 (štvrtok) o 16.30 h
v miestnosti č. 107, na 1. poschodí Primaciálneho

paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava

Zalomil sa vám kľúč?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
kľúčové systémy

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 7/2010

Jan Garbarek

so skupinou

vystúpi v PKO
HUDBA
Exkluzívny hráč na saxofón Jan
Garbarek so skupinou sa predstaví
2. marca 2010 o 20.00 h v Spoločen-
skej sále PKO. 
Zvuk Garbarekovho saxofónu sa stal
jeho nespochybniteľnou značkou a už
dlhší čas dodáva novú dimenziu tomu,
čo všeobecne vnímame ako džez.
Nespočetné množstvo nahrávok, kon-
certy v najvýznamnejších koncertných
sieňach celého sveta, roky spolupráce s
Keithom Jarrettom, alebo mimoriadne
hudobné dielo vytvorené v spolupráci
so zoskupením Hilliard Essemble, tým
všetkým sa autor presadil vo všetkých
žánroch..
Na svojom aktuálnom turné bude Jana
Garbareka sprevádzať dlhoročný hráč
na klávesy Rainer Brüninghaus, brazíl-
sky hráč na elektrickú basu Yuri Daniel
a na bicie nástroje hrá vynikajúci indic-
ký bubeník Trilok Gurtu. Všetci títo
technicky zruční muzikanti poskytujú
záruku, že ich spoločná cesta prinesie
mimoriadny koncertný zážitok. (dš)

Výstava Rímsky

cyklus v Galérii 

Kressling
VÝSTAVA
V Galerii  Kressling na Zámočníckej
8 otvorili výstavu obrazov Ivana
Csudaia s názvom Rímsky cyklus. 
Ivan Csudai vedie maliarsky ateliér na
Katedre maľby VŠVU v Bratislave.
Galéria Kressling predstavuje desať
obrazov Ivana Csudaia zo série, ktorej
dal pracovný názov Rímsky cyklus.
Maľby sú z leta 2009. Výstava potrvá
do 31. marca 2010. (dš)

Divadlo Aréna

ponúka operu

Anna Netrebko 
HUDBA
Divadlo Aréna prichystalo na nedeľu
7. marca 2010 pre priaznivcov opery
premietanie jednej z najslávnejších
opier - Lucia di Lammermoor z Me-
tropolitnej opery New York. 
Donizettiho majstrovký kus uviedla
Metropolitná opera v priamom prenose
9. februára 2009. Vtedy ho však slo-
venskí diváci nemali možnosť vidieť,
keďže priame prenosy z Metropolitnej
opery ešte nikto na Slovensku neponú-
kal. Preto ho divadlo Aréna ponúka
aspoň zo záznamu. 
V titulnej role Donizettiho krehkej
hrdinky sa predstaví superdiva Anna
Netrebko. Rola Lucie je jednou z naj-
náročnejších dramaticko-koloratúr-
nych sopránových partov opernej lite-
ratúry. Vedľa širokých možností využi-
tia speváckej virtuozity sa tu predstavi-
teľke otvára skutočný herecký priestor,
ktorý Anna Netrebko naplno využíva.  
V zázname priameho prenosu opery
úlohu milenca Edgara stvárňuje oceňo-
vaný poľský Piotr Beczala a Luciinho
tyranského brata Enrica barytonista
Mariusz Kwiecien. Za dirigentský pult
sa postavil maestro Marco Armiliato a
moderátorkou večera je francúzska
sopranistka Natalie Dessay. (dš)

Free-džez 

zaznie v Klube

za Zrkadlom
HUDBA
Po dvoch rokoch sa na Slovensko
vracajú Tetzepi - fenomenálny ho-
landský free-džezový orchester. V
Bratislave vystúpia v Klube Za Zr-
kadlom na Rovniankovej 3 v nedeľu
7. marca 2010 o 20.00 h.
V krajine tulipánov má táto 15-členná
amsterdamská formácia zvučné meno
a je známa predovšetkým svojím ino-
vatívnym prístupom k hraniu a ener-
gickými živými vystúpeniami. Žánro-
vo sa kapela pohybuje v rozmedzí free-
džezu, klasického big bandu, kolektív-
nych improvizácii a  strhujúcich sólo-
vých výstupov. Hudobníci z Tetzepi
majú radi prekvapenia, preto časť ich
programu vzniká priamo na pódiu.
Publikum sa zároveň môže tešiť na
inštrumentálne dokonalú džezovú
živelnosť.
Orchester má v zostave desaťčlennú
dychovú sekciu, ktorú dopĺňa klavír,
gitara a rytmická sekcia (basa/kontra-
bas, bicie) Nájdeme tu popredné mená
holandskej džezovej scény ako George
Pancras, Esmee Olthuis či Bastiaan
Wolftjer. 
Či je človek fanúšikom klasického
džezu, free-džezu, improvizovanej
hudby alebo energických živých vystú-
pení. koncert Tetzepi je zakaždým
nezabudnuteľným zážitkom. (dš)

Koncert ku

Dňu výskumu 

rakoviny v SND
HUDBA
V Historickej budove Slovenského
národného divadla na Hviezdoslavo-
vom námestí sa 10. marca 2010 o
19.00 h uskutoční slávnostný kon-
cert ku Dňu výskumu rakoviny.
S cieľom upozorniť na priority a poten-
ciál moderného onkologického výsku-
mu vyhlásila Nadácia Výskum rakovi-
ny 7. marec za Deň výskumu rakoviny
s mottom: Dnešný výskum pre zajtraj-
šiu liečbu!
Na koncerte v Historickej budove SND
vystúpia dve jubilujúce špičkové slo-
venské umelecké telesá, Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala
(50. výročie založenia) a vokálna sku-
pina Close Harmony Friends (20. výro-
čie založenia). Na programe je ocene-
nie víťazov Súťaže mladých onkoló-
gov, z hudobných chuťoviek zaznie W.
A. Mozart, P. Breiner, rock, pop, džez a
gospel v  štýle a´cappella light. 
Slovenský komorný orchester vznikol
na pôde Slovenskej filharmónie v roku
1960. Pri jeho zrode stál vynikajúci
huslista sliezskeho pôvodu Bohdan
Warchal (1930 - 2000). Od svojho
založenia bol jedným z najpopulárnej-
ších súborov v oblasti klasickej hudby
na Slovensku. 
Close Harmony Friends je výnimočná
a´cappella vokálna skupina interpretu-
júca rock, pop, džez a gospel v pestrej
ponuke štýlu tzv. A´cappella Light.
Skupina pôsobí na Slovensku od roku
1990. Umeleckým vedúcim a jej zakla-
dateľom je Mgr. Mario Fančovič,
absolvent Vysokej školy múzických
umení v Bratislave, momentálne člen
Mestského divadla v Badene (Rakús-
ko). (dš)

DIVADLO
Johanna Wolfganga Goetheho vní-
mame ako učebnicového a v tejto
oblasti príkladného autora. Menej sa
vie o jeho vzťahoch, láskach a emo-
cionálnej sfére spisovateľovho živo-
ta, ktorý mnohí označujú ako „rebe-
lantský“. Aj vzhľadom na poznanie
autorových najintímnejších sfér sa
môže stať pre divákov atraktívna
Goetheho hra Stella, ktorú premié-
rovo uviedlo divadlo Astorka.
Stalo sa tak 9. februára, o deň neskôr,
ako mala hra nemeckú premiéru v roku
1776. V rokoch 1803 - 1805 prepísal
autor záver a divadlo Astorka uvádza
pre poučenie obidva varianty. Prekla-
datelia Peter Zajac a Ján Štrasser prelo-
žili verziu z roku 1827. 
Večný sen muža obklopiť sa najmenej
dvoma ženami neobišiel ani veľkého
literárneho tvorcu a ten mal to šťastie,
že ho mohol aspoň literárne stvárniť.
Milovník žien a vína, ako sa o veliká-
novi pera zvykne hovoriť, prežíval v

období, keď vznikala hra Stella, svoj
nešťastný vzťah so snúbenicou Lili
Schönemannovou a dozvedel sa o düs-
seldorfskom kolegovi, ktorý stál medzi
dvoma ženami, i o bigamii kolegu bás-
nika Gottfrieda Augusta Bürgera. Ako
nadaný autor vzal pero do rúk a vykre-
slil príbeh muža, ktorý miluje dve ženy.
Manželku, s ktorou má dcéru, a nežnú
milenku, ku ktorej ho viaže úprimný,
čistý cit. Ten však odpláva do diaľav
pri pohľade na krásnu dcéru a pôvabnú
ženu. 
Goetheho hrdina miluje v danej chvíli
práve tú ženu, ktorá mu je fyzicky naj-
bližšie, ktorá je práve po ruke. Sklame-
me milovníkov a obhajcov bigamie -
Goethe nechcel hlásať voľnú lásku, ide
mu o roztrieštenosť citov a hlbokú
emocionalitu, ktorú sa snaží spravodli-
vo rozdeliť medzi dve ženy. Jeho city
nechcú uznávať žiadne hranice. A tak
si zvolil pre svoju hru nereálny záver,
keď obe ženy splynú v porozumení a
láske a o milovaného muža sa dokážu

sestersky podeliť. Tento koniec majster
v rokoch 1803 - 1805 prepracoval.
Režisér Juraj Nvota, milovník poetic-
kých, ale zároveň reálnych príbehov,
ponúka v divadle Astorka príbeh dvoch
žien a jedného muža s pochopením pre
ľudské túžby a poklesky, ale zároveň s
nežnou poéziou lásky, ktorá môže mať
nevyčísliteľné podoby. Keďže je to
chlap so zmyslom pre romantiku,
vyriešil osud svojho hrdinu idylicky -
nechal ho žiť v ľubozvučnom súznení
manželského trojuholníka. Má však
zmysel pre realitu, priniesol aj ďalší
záver, ktorý sa končí menej idylicky a
svoje miesto v ňom hrá aj zubatá. 
Na scénu divadla Astorka však s herca-
mi Adym Hajdu, Zuzanou Konečnou,
Martou Sládečkovou, Rebekou Polá-
kovou priniesol svieže, pôvabné dielo,
ktoré možno trochu naštve ženy, neko-
nečne poteší mužov, obom pohlaviam
však prinesie radosť z  divadelnej ins-
cenácie, v ktorej má hlavné slovo
láska. Dáša Šebanová

OPERA
V Opere Slovenského národného
divadla premiérovo uviedli v sloven-
sko-francúzskej koprodukcii dielo
bratislavského rodáka Johanna Ne-
pomuka Hummela Mathilde de
Guise.
Johann Nepomuk Hummel sa narodil v
Bratislave, no jeho umelecké kroky
viedli do významných kultúrnych
metropol Európy. Ovplyvnil celú gene-
ráciu hudobných tvorcov, či už svojím
dielom alebo pedagogickou činnosťou.
Dalo by sa povedať, že bol dieťaťom
šťasteny, pretože za svojho života bol
považovaný za jedného z najväčších a
najuznávanejších skladateľov a klaviris-
tov. Slávil veľké triumfy v Petrohrade,
vo Varšave, kde veľmi zapôsobil na
Chopina, v Londýne i v Paríži. 
K jeho priateľom, mecenášom a ochran-
com patril aj W. A. Mozart, veľký Hum-
melov vzor. Hummel pochádzal z
hudobníckej rodiny, jeho otec, ktorý bol

súčasne hudobníkovým prvým učite-
ľom, zastával post divadelného kapelní-
ka vo vtedajšom Prešporku. Veľký
Mozart bol malým nadaným Johannom
taký nadšený, že mu dával hodiny zdar-
ma a nechal ho dokonca bývať vo svo-
jom dome. 
V roku 1793, dva roky po Mozartovej
smrti, začal 15-ročný Hummel študovať
kompozíciu u Georga Albrechtsbergera,
Antonia Salieriho a predovšetkým
Josepha Haydna. Zvláštne priateľsko-
konkurečné vzťahy ho neskôr spájali aj
s Beethovenom.  
Prvá verzia opery Mathilde de Guise sa
viaže k premiére opery vo viedenskom
Kärtnertortheater 26. marca 1810. Auto-
rom libreta je dnes už zabudnutý básnik
Emmanuel Mercier Dupaty. Dobová
kritika sa pozitívne vyjadrovala najmä o
hudobných kvalitách Mathildy. Príbeh
lásky, ktorá prekoná neznášanlivosť,
svár, mocenské záujmy, žiarlivosť a
zlobu, prezentoval na scéne Opery SND

dirigent Didier Talpain a medzinárodne
renomovaní vokálni interpreti - tenoris-
ta Philippe Do a barytonista Pierre-Yves
Pruvot. 
Slovenským príspevkom bol súbor
Solamente naturali, zbor Opery SND
(zbormajster Pavol Procházka) a sólis-
tický ansámbel na čele s predstaviteľ-
kou titulnej postavy sopranistkou Íride
Martínez. Ďalej účinkovali Gabriela
Hübnerová, Eva Šušková, Ondrej
Šaling, Martin Mikuš a Ján Babjak.
Komentátorom bol člen Činohry SND
František Kovár. 
Hummelove diela patria do žánru sing-
spiel, ktorého princíp spočíva v strieda-
ní hudobných čísel a hovorených dialó-
gov. Taká bola aj Mathilde de Guise,
ktorej koncertné uvedenie v talianskom
jazyku na scéne Opery Slovenského
národného divadla divákov uchvátilo-
výnimočnými speváckymi výkonmi a
pôsobivým hovoreným slovom.

Dáša Šebanová

Atraktívna Goetheho Stella v Astorke je

predstavenie nielen pre zamilovaných

V SND uvedú Mathilde de Guise - dielo

bratislavského rodáka J. N. Hummela

V príbehu dvoch žien a jedného muža si schuti zahrala aj Marta Sládečková. FOTO - Ctibor Bachratý
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SOBOTA 27. februára
� 14.30- E. Čepčeková: Meduška, od 4
rokov, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 16.00 - Rodinný koncert, Antonio
Vivaldi, Štyri ročné obdobia, účinkujú: Slo-
venský komorný orchester Bohdana War-
chala, Tanečné konzervatŕium Evy Jaczo-
vej, historická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 16.00 - Stretnutie s Elou a Hopom v
predstavení Keď mama nie je doma,
DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS UNI, tradičné
tanečné podujatie pri hudbe 60.-90. rokov,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - R. W. Fassbinder...len kvapky
na horúce kamene..., komédia s pseudo-
tragickým koncom alebo erotické panopti-
kum, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Willy Russel: Shirley Valenti-
ne, divadlo Černá labuť,ČR, one-woman
show Zuzany Kronerovej, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side Story,
muzikál, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00- Y. Reza: Boh masakra, komédia
najhranejšej súčasnej autorky, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Kino ušami Daniela Baláža,
kino inak, večer s moderátorom Rádia_FM
a známym hudbofilom Danielom Balážom
v sérii zasvätenej filmovej hudbe, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 28. februára
� 10.00 a 14.30 - E. Čepčeková: Meduš-
ka, od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Sto bozkov od princeznej, účin-
kuje Záhorácke divadlo, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A

� 10.30 - Nedeľné matiné, husľový reci-
tál, L. Kopsová, husle, R. Ardaševová, kla-
vír, ČR, program: Johann Sebastian Bach,
Fritz Kreisler, Franz Schubert, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 15.00 - N. Erdman: Mrázik, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

� 15.00 - Sviatočný koncert, Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala,
Katedrálny zbor sv. Martina v Bratislave,
Hilda Gulyásová, soprán, Angelika Zajíco-
vá, alt, Meditácia na staročeský chorál
Svatý Václave op. 35a Josefa Suka, Ma-
riánsky triptych/Triptych Mariacki Ro-
muald Twardowski a Stabat Mater Giovan-
ni Battista Pergolesi, Kostol sv. rodiny, Petr-
žalka
� 15.00 - Juraj Bielik, Anton Korenči :
Malá morská víla, čarovná rozprávka na
motívy slávneho príbehu H. Ch. Andersena
s pesničkami, pre deti od 4 rokov, divadlo
a.ha, Školská 14
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 -Ako išiel somárik na vandrov-
ku, detská divadelná scéna, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová
Ves
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 1. marca
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám,
prázdninové zábavné dopoludnie, M klub,
Rovniankova 3
� 10.00 - Jarné prázdninové dielne,
výtvarné dielne zamerané na tvorbu smal-
tovaných šperkov, pre deti od 7 rokov, CC
centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - Sahadža joga, klubové stretnu-
tie pre stálych aj nových záujemcov, Stre-
disko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci svä-
tojánskej, divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
divadlo Apollo, komédia jedného z najhrá-
vanejších súčasných autorov, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Juraj Bielik, Anton Korenči:
Piaf, poetická monodráma o živote slávnej
šansoniérky, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.09 - Až sa raz budú básne čítať.
poézia slovenskej poetky Judity Kassovi-
covej a vietnamského zenového mnícha
Thich Nhat Hanha plynie v zvukoch elek-
trickej gitary Ivana Tomoviča a alikvótnych
spevoch Juraja Turteva, Art Club Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 20.00 - Druhé kolo, nedivadelné pred-
stavenie sa štyroch žien divákovi, Divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4 

UTOROK 2. marca
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3

� 10.00 - Jarné prázdninové dielne,
výtvarné dielne zamerané na tvorbu smal-
tovaných šperkov, pre deti od 7 rokov, CC
centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - Koncert v rámci cyklu Štúdio
mladých, Malé koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo a.ha,
Školská 14
19.00 - Príbehy bratislavských fontán:
Zsolt Lehel, Bratislava v Artfore, Artfo-
rum, Kozia 20 
� 20.00 - Jan Garbarek Group, Jan Gar-
barek saxofón, Rainer Brüninghaus klavír,
Yuri Daniel kontrabas, Trilok Gurtu perku-
sie, koncert, Spoločenská sála PKO

� 21.00 - Satelitný koncert mladých -
Ars Acustica EBU, priamy prenos v sieti
EBU, na Rádiu Devín, a na internete - radi-
oART, účinkujú: L. Ďurišová - violončelo;
M. Wdówkova - husle; I. Buffa - klavír; D.
Buffa - klavír; J. Tomka - husle, Komorné
štúdio SRo, Mýtna 1

STREDA 3. marca
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 10.00 - Jarné prázdninové dielne,
výtvarné dielne zamerané na tvorbu smal-
tovaných šperkov, pre deti od 7 rokov, CC
centrum, Jiráskova 3
� 17.30 - Cesta za poznaním, premietanie
filmových dokumentov a beseda, Stredisko
kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 17.30 - Jazyková kaviareň, stretnutie
záujemcov o rozhovor v cudzích jazykoch,
Café Studio, Laurinská 13,. 
� 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky,
Túlavé divadlo, komédia, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

ŠTVRTOK 4. marca
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 16.00 - Klub Patchwork,Stredisko kul-
túry, BNM, Vajnorská 21

� 16.00 - Klub priateľov opery, Stredis-
ko kultúry, BNM, Vajnorská 21
19.00 - SlawomirMrožek: Polícia, divad-
lo Ívery, Školská 14
� 18.00 - Hudobný ohňostroj - slávnost-
ný koncert mladých hudobných talentov z
Novej bulharskej univerzity, Zrkadlová
sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne
námestie
� 19.00 - 80. roky: Juraj Šebo a hostia,
Bratislava v Artfore, Artforum, Kozia 20 
� 20.00 - Thierry and Friends, hudba
Afričana Thierryho Ebama stojí na pravých
koreňoch reggae a africkej kultúry, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 5. marca
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, prázd-
ninové zábavné dopoludnie, M klub, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Music club- rock, Nultý pilier,
Prvý máj, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma súčas-
nej izraelskej autorky, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

VÝSTAVY
� Viola Tužinská: Spomienky na Írsko,
Stredisko kultúry, BNM, Vajnorská 21,
potrvá do 13. marca
� Grafický dizajn, nie!, výstava študen-
tov a pedagógov grafického dizajnu 2.
katedry vizuálnej komunikácie VŠVU,
Galéria PF 01, Panenská 29, potrvá do 30.
marca
�Mojimi... Tvojimi očami, ( Spolu uvidí-
me viac), výstava fotografií študentov
VŠVU a DSS Rosa, Galéria F7, Franti-
škánske námestie 7, potrvá do 27. februára
� Marcela a Viliam Loviška: Duch
doby, haptická kresba, Galéria Byzant,
Ventúrska 9, potrvá do 12. marca
� Vladimír Korček = Profil hypersom-
niaka, Galéria 19, Lazaretská 19, potrvá do
14. marca 
�musik + X, pop, indie, hip-hop, techno z
Nemecka, Galéria SVÚ, Dostojevského
rad 2, potrvá do 8. marca
� Ivan Csudai: Rímsky cyklus, Kre-
ssling Gallery, Zámočnícka 8, potrvá do 31.
marca
� Galandovci, výstava prezentuje členov
skupiny Mikuláša Galandu, medzi ktorých
patria A. Barčík, A. Čutek, V. Kompánek,
R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, A.
Rudavský, I. Štubňa a Pavol Tóth, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie
11, potrvá do 11. apríla

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

vyjdú opäť o týždeň
4. marca 2010

Cenníková cena Akciová cena
Model EUR s DPH EUR s DPH

Dodge Avenger 2,0 CRD SXT man. 29 684,00 € 17 810,40 €

Dodge Avenger 2,0 CRD SXT man. 32 435,00 € 19 461,00 €

Dodge Journey 2,0 CRD SE man. 29 501,00 € 24 485,83 €

Jeep Patriot 2,4 L Sport man. 29 301,00 € 23 440,80 €

Jeep Compass 2,0 CRD Limited man. 31 316,00 € 25 052,80 €

Jeep Cherokee 2,8 CRD Sport aut. 38 384,00 € 30 707,20 €

Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD LX 39 305,00 € 32 623,15 €

Chrysler 300C Touring 3,0 CRD 47 030,00 € 39 034,90 €

Chrysler Sebring 2,0 CRD LTD 33 947,00 € 20 368,20 €

Akciová cena
EUR s DPH

17 810,40 €

19 461,00 €
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22222323322  440,80 €

22252555555  052,80 €

30000000  777  07,20 €

32  66666666223,15 €

39 000000333343433 ,90 €

20 36666668686888,20 €
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Cenníková cena Akciová cena

Výber z ponuky

Motor-Car Bratislava, Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, tel.: +421 2 4929 4484
www.chrysler.sk • www.jeep.sk • www.dodge.sk • info@chrysler.sk


