
S prichádzajúcim jarným obdobím
a s čoraz teplejším počasím sa zin-
tenzívňuje aj práca oddelenia mest-
skej zelene na magistráte hlavného
mesta. S vedúcou oddelenia Annou
GALČÍKOVOU sme sa pozhovárali
najmä o tom, čoho sa bude týkať.
- V súčasnosti napríklad pokračuje čis-
tenie plôch zelene v správe hlavného
mesta, čiže vyhrabávanie, zber odpadu
po plochách, odstraňovanie suchých
konárov na stromoch. V obľúbenom
Horskom parku sa uskutočňuje zber
odpadu, čistenie a odstraňovanie pad-
nutých stromov a odstraňovanie nebez-
pečných stromov popri chodníkoch,
ktoré sú naklonené nad cestičky a
chodníky.
Prichádzate v tomto roku s nejaký-
mi novinkami? 
- V tomto roku nechystáme žiadne
vzhľadom na pridelené finančné pro-

striedky. V jarnom období treba predo-
všetkým upratať po zime, vyčistiť všet-
ky plochy. Následne začneme s kose-
ním trávnikov, asi tak v apríli, podľa
potreby a počasia.
Aké práce môžete robiť na jar,
naopak, aké len na jeseň? 
- Do konca marca môžeme okrem čis-
tenia plôch robiť aj výrub stromov - na
základe vydaného rozhodnutia, ktoré
vydávajú jednotlivé mestské časti, a
môže sa robiť aj nová výsadba. Od
apríla prichádza obdobie, v ktorom sa
robia orezy drevín a stromov. Tie je
možné robiť do konca septembra.
Jeseň je zase dobrá na novú výsadbu.
Počas celého roka pokračuje podľa
potreby kosenie trávnikov a čistenie
plôch od nečistôt.

Plánujete výsadbu zelene v súvislosti
s vybudovaním mestského parku v
okolí Draždiaku?
- Budovanie parku je zatiaľ v štádiu
prípravy projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné povo-
lenie. Nová výsadba bude riešiť v pro-
jekte parkových úprav.
O koľko menej financií máte oproti
minulému roku, ako sa to prejaví v
činnosti vášho oddelenia?
- V tomto roku sme dostali finančné
prostriedky na bežnú údržbu zelených
plôch v správe mesta - ide o čistenie a
kosenie trávnikov, ošetrovanie stromov
a výrub nebezpečných a suchých stro-
mov. Na revitalizáciu zelených plôch
sme dokonca nedostali žiadne financie,
naše oddelenie preto v tomto roku
neplánuje oživovať žiadne väčšie plo-
chy zelene.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Na železničný

tunel pod

Dunajom zatiaľ

nie sú peniaze 
BRATISLAVA
Výstavba tunela pod Dunajom sa ne-
odsúva - tvrdí to Ministerstvo dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR v reak-
cii na informáciu, že tunel do Petržal-
ky sa v rámci projektu prepojenia
železničných koridorov TEN-T 17
bude stavať až v roku 2025.
Ministerstvo dopravy pre Bratislavské
noviny uviedlo, že do roku 2015 sa má
postaviť úsek železničnej trate Pred-
mestie - Filiálka. Na výstavbu ďalšieho
úseku z Filiálky do Petržalky, ktorý má
viesť pod zemou a popod Dunaj, zatiaľ
nie sú peniaze, štát má však záujem po
roku 2015 začať s výstavbou železnič-
ného tunela popod mesto.
Výstavba úseku Predmestie - Filiálka
má byť financovaná z Kohézneho fondu
EÚ v rámci Operačného programu
doprava.  Konečným príjemcom pomo-
ci sú Želenice SR. Pomoc z fondu je
podmienená ukončením prác do roku
2015. Začiatok výstavby sa podľa
ministerstva zrejme omešká, pretože
proti všetkým územným rozhodnutiam
boli podané námietky, čím sa ich právo-
platnosť oddialila. „Podľa plánu bude
prvá ucelená stavebná časť od železnič-
nej stanice Predmestie po novovybudo-
vanú stanicu Filiálka dokončená do
roku 2015 a  finančne je pokrytá zarade-
ním do zásobníka projektov Operačné-
ho programu doprava na roky 2007 až
2013,“ uvádza ministerstvo.
Súčasťou projektu prepojenia železnič-
ných koridorov je aj výstavba trate
Bosákova - Janíkov dvor, ktorá je
súčasne druhou etapou výstavby nos-
ného systému MHD v Bratislave.
Výstavba tejto trate je pokračovaním
prvej etapy - rekonštrukcie Starého
mosta. Ide o združenú investíciu Želez-
níc SR a mesta Bratislava, pričom v
zásobníku projektov Operačného pro-
gramu doprava na roky 2007-2013 je
na tento účel vyčlenených vyše 41
miliónov eur.
Trať v Petržalke sa má stavať ako želez-
ničná. Dočasne ju však budú využívať
električky MHD a po dokončení tunela
pod mestom a napojením na trať bude
upravený rozchod koľajníc na 1435
mm, čím sa trať spojí s elektrickou sie-
ťou železníc.
Minulý týždeň bratislavské mestské
zastupiteľstvo schválilo návrh Spoloč-
ného stanoviska k výsledkom technic-
ko-ekonomickej štúdie koľajovej trate v
Petržalke. Po podpise tohto Spoločného
stanoviska všetkými tromi zainteresova-
nými stranami - mestom, Železnicami
SR a ministerstvom, bude vyhlásená
verejná súťaž na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie trate Bosákova - Janí-
kov dvor. (rob)
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STARÉ MESTO
Niektoré fasády, najmä v historickej
zóne centra mesta, prekrývajú rekla-
my a pútače. Niektoré z nich sú pri-
tom nainštalované načierno, iné boli
povolené len dočasne, veľa reklám
navyše pôsobí neesteticky.
Prípad dočasných reklám sa týka aj
kedysi najvyššej budovy v hlavnom
meste – obchodného a obytného domu
Manderla (Manderláka), ktorého budo-
vu hyzdia reklamné pútače narúšajúce
jeho osobitý charakter.
Podľa informácií staromestského úradu,
spomínané reklamné pútače osadila v
roku 2005 spoločnosť Ispa. Mala na to
povolenie. „V súčasnosti je na staveb-

nom úrade žiadosť o predĺženie povole-
nia. Pri konaní však vyšlo najavo, že
Ispa nesplnila podmienku Krajského
pamiatkového úradu Bratislava z roku
2005. Staromestský stavebný úrad preto
1. februára 2010 na 30 dní prerušil
konanie.“ Pokiaľ do stanoveného termí-
nu Ispa nepredloží súhlasné stanovisko
KPÚ, stavebný úrad začne konanie o
odstránení pútačov z budovy. 
Reklamu v spodnej časti budovy podľa
úradu schválili pred rokmi. „Aj Akzent
Media nedávno požiadala o predĺženie
termínu. Stavebný úrad si od nej vyžia-
dal doplniť spis o súhlas Krajského
pamiatkového úradu Bratislava, ale
zatiaľ ho nemá. Ak v zákonnom termíne

reklamná spoločnosť požadovaný doku-
ment nedoručí, stavebný úrad začne
konanie o odstránení stavby,“ uvádza
staromestský úrad.
Riaditeľ Krajského pamiatkového
úradu v Bratislave (KPÚ) Peter Jurko-
vič hovorí, že reklamy boli na Mander-
láku povolené ako dočasné zariadenia.
„V konaní je reklamné zariadenie
Akzent Media, vrátane posudzovania
koncepčného umiestňovania reklam-
ných zariadení v parteri a na chodníku,“
uviedol P. Jurkovič a dodal, že KPÚ sa
v spolupráci s úradom miestnej časti
Staré Mesto podarilo odstrániť viaceré
nepovolené reklamné zariadenia a
inštaláciám ďalších zabrániť. (rob)

Na Manderláku sú nepovolené reklamy
Manderlák je ovešaný reklamami, dom tak stráca svoj charakter. FOTO - Robert Lattacher

Neráta sa s obnovou mestskej zelene

GIB vyhlásil

súťaž na cesty

pri zimnom

štadióne
NOVÉ MESTO
Generálny investor Bratislava (GIB)
vyhlásil v uplynulých dňoch verejnú
súťaž na dodávateľa vybudovania
prístupových komunikácií súvisia-
cich s rekonštrukciou Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu.
Súčasťou zadania má byť vypracovanie
projektovej dokumentácie a vybudova-
nie ciest. Nové komunikácie majú
umožniť plynulejší prístup do tohto úze-
mia. Okrem rekonštrukcie komunikácií
a chodníkov bude musieť stavebník
vybudovať cestné svetelné signalizačné
zariadenia, inžinierske siete, novú kana-
lizáciu, preložiť trakčné vedenie trolej-
busov a električiek, inštalovať verejné
osvetlenie, vytvoriť kamerový dohľad a
navigačný parkovací systém. 
Ďalej musí upraviť nástupište elektri-
čiek, dotvoriť potrebné oplotenia, uro-
biť dopravné značenia či sadové úpra-
vy a náhradnú výsadbu stromov či krí-
kov. Predpokladaná hodnota zákazky
je 5 miliónov eur a Generálny investor
Bratislava ráta, že samotné práce by
mali trvať od 30. mája 2010 do 31.
marca 2011. Lehota na predkladanie
ponúk alebo žiadostí o účasť je do 9.
apríla. (rob)

Z Trnavskej sa

zruší vjazd na

Ulicu odbojárov 
NOVÉ MESTO
V rámci rekonštrukcie Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu a výstavby
novej dopravnej infraštruktúry v
bezprostrednom okolí štadióna sa
podľa našich informácií ráta s tým,
že z Trnavskej cesty a Jégeho ulice
už nebude možný vjazd na Ulicu
odbojárov.
Po rekonštrukcii budú totiž súčasťou
zimného štadióna výsuvné schody pre
divákov, ktorých prevádzka znemožní
premávku na Ulici odbojárov v úseku
medzi Kalinčiakovou ulicou a Trnavs-
kou cestou. Malo by tu tak vzniknúť
nové verejné priestranstvo s pešou
zónou, ktorá bude tvoriť nástup do
zimného štadióna.
Na Ulicu odbojárov v úseku od Vajnor-
skej po Kalinčiakovu ulicu bude vjazd
motorových vozidiel naďalej zachova-
ný. Náhradou za neprejazdnú Ulicu
odbojárov má byť výstavba novej
komunikácie, ktorá spojí Kalinčiakovu
ulicu s Trnavskou cestou. S jej výstav-
bou sa má začať v máji až júni tohto
roka. Ráta sa tiež s rozšírením komuni-
kácie na Ulici odbojárov a Kalinčiako-
vej ulici. (rob)



STARÉ MESTO
Proti dotvoreniu Pamätníka českoslo-
venskej štátnosti doplnením sochy
prezidenta T. G. Masaryka sa najhlas-
nejšie vyslovila Matica slovenská. Jej
miestny odbor v Bratislave 1 upozor-
ňuje, že prvý prezident ČSR nie je a
nikdy nebol pre väčšinu slovenského
národa milovaným „tatíčkom“.
„Bol síce signatárom Pittsburskej doho-
dy, podľa ktorej malo mať Slovensko v
spoločnom štáte zaručenú vlastnú admi-
nistratívu, svoj snem a súdy a slovenčina
mala byť úradným jazykom v škole, v
úrade a vo verejnom živote. Svoj podpis
však neskôr poprel a Pittsbursku dohodu
označil za podvrh a falzum,“ tvrdia bra-
tislavskí matičiari.
Ako ďalej upozorňujú, v roku 1915
Masaryk vyhlásil, že „Slováci jsou Češi,
přesto že užívají svého nařečí jakožto
spisovního jazyka“. Prezident Masaryk
ako „demokrat a humanista“ opakovane
odmietol žiadosť slovenských biskupov
zriadiť na Slovensku tri katolícke gym-
náziá. Naopak, podporoval prienik ateiz-
mu a voľnomyšlienkarstva na Sloven-
sko, pokračujú matičiari.
Počas jeho prezidentovania dochádzalo
podľa Matice slovenskej k systematické-
mu rušenia slovenského priemyslu,
nezamestnanosti a narastaniu biedy širo-
kých vrstiev pracujúceho ľudu, čo malo
za príčinu masové vysťahovalectvo. Len
v prvých piatich rokoch ČSR došlo na
Slovensku k likvidácii 260 priemysel-

ných podnikov. V rokoch 1921 - 1937 sa
zo Slovenska vysťahovalo 104 000 osôb
a Slováci tvorili tri štvrtiny všetkých
vysťahovalcov z ČSR.
„Svojimi názormi, postojmi a činmi pre-
zident Masaryk zapríčinil, že Slováci
veľmi skoro vytriezveli z túžby po brat-
skom, partnerskom spolužití dvoch blíz-
kych národov a čoraz hlasnejšie sa
domáhali naplnenia Pittsburskej dohody.
Dejiny ukázali, že to, čo odštartoval
Masaryk, viedlo dvakrát k rozpadu spo-
ločného štátu,“ uzatvára Miestny odbor
Matice slovenskej Bratislava 1.

~     ~     ~
Počudovanie nad odmietavým postojom
Matice slovenskej k soche T. G. Masary-
ka vyjadril historik Milan Zemko z His-
torického ústavu Slovenskej akadémie
vied. Masaryk bol podľa neho zástan-
com československej národnej jednoty a
v tomto zmysle „neuznával“ Slovákov
ako samostatný národ, poprel Pittsbur-
skú dohodu, ktorú sám podpísal, ako
základ spolunažívania Čechov a Slová-
kov v jednom štáte a nebol naklonený
niektorým požiadavkám katolíckej cirk-
vi na Slovensku. Za jeho prezidentova-
nia došlo najprv k úpadku slovenského
priemyslu, sociálne pomery boli pre
mnohých ľudí veľmi ťažké a trvala
vysoká miera vysťahovalectva. „Iste
prezident Masaryk nebol neomylný a
dopustil sa chýb, ktoré nasmerovali
vývin vzťahov medzi Slovákmi a
Čechmi do slepej uličky, aj keď za všet-

ky neduhy medzivojnových čias nenie-
sol osobnú, ba ani politickú zodpoved-
nosť,“ pripomína Zemko. Už aj preto, že
v ČSR neexistoval prezidentský režim,
ale parlamentná demokratická republika
a prezidentove kompetencie boli značne
limitované.
„Prekvapuje ma však, že bratislavskí
matičiari nechcú vidieť pre stromy les, a
síce to, že bez zahraničného odboja za
prvej svetovej vojny, ktorý ideovým
nasmerovaním, osobnou autoritou a úsi-
lím podnietil a viedol T. G. Masaryk, by
nebolo Československa, a teda ani Slo-
venska. Bez ČSR by naša krajina a náš
národ nezaznamenali - napriek všetkým
ťažkostiam a problémom - už v priebehu
dvadsiatich medzivojnových rokov taký
rozvoj a rozmach, vďaka ktorému sa
Slováci stali svojbytným moderným
národom. Áno, aj napriek pôvodným
predstavám Masaryka, ale aj mnohých
slovenských vlastencov, ľpejúcich na
československej národnej jednote. Teda
až vznikom ČSR sa mohol naplniť
pekný sen predprevratových sloven-
ských vlastencov o lepšej budúcnosti
Slovákov,“ upozorňuje M. Zemko.
Ako ďalej pripomína, aj Matica sloven-
ská mohla byť obnovená a opäť slobod-
ne pôsobiť až v československom štáte.
Najmä v Bratislave, ktorá sa stala slo-
venskou opäť len vďaka medzivojnovej
Masarykovej republike. „Naozaj si teda
nezaslúži Masaryk sochu na dunajskom
nábreží?“ uzatvára M. Zemko. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré
Mesto koncom februára mala na
účte takmer 37 741 €, ktoré vyzbie-
rala na odliatie sochy T. G. Masary-
ka. Tá má dotvoriť Pamätník česko-
slovenskej štátnosti na Vajanského
nábreží pred Slovenským národným
múzeom.
Staré Mesto už má k dispozícii projekt
dotvorenia pamätníka, ktorý pre mest-
skú časť ako dar spracovala spoločnosť
Architech miestneho poslanca Marcela
Dzurillu. Návrh dotvorenia pamätníka
ráta s odstránením pôvodného pylónu,
umiestnením nového podstavca s ver-
nou kópiou sochy T. G. Masaryka od
českého sochára Ladislava Šalouna z
roku 1924.
Pamätník československej štátnosti bol
odhalený 28. októbra 1988 pri príleži-
tosti 70. výročia vzniku ČSR. Vlani
bola z pamätníka odstránená socha
leva, ktorá sa stala súčasťou obnovené-
ho pamätníka Milana Rastislava Štefá-
nika pred novostavbou Slovenského
národného divadla. Bratislavskí pa-
miatkari vtedy zaviazali samosprávu
mesta dotvorením pamätníka pred
budovou múzea. Návrh na dotvorenie v
súčasnosti posudzuje Krajský pamiat-
kový úrad v Bratislave. 
Náklady na odliatie bronzovej kópie

sochy prvého československého prezi-
denta odhaduje staromestská samo-
správa na 15 000 €, konečná suma
bude známa po verejnom obstaraní do-
dávateľa. Na odstránenie súčasného
pylóna a osadenie nového podstavca
vyčlenila samospráva 6000 €.
Doteraz vyzbieraných 37 741 € daro-
valo staromestskej samospráve 52 dar-
cov. Už teraz je zrejmé, že mestská
časť z vyzbieraných peňazí pokryje
všetky náklady spojené s odstránením
pylóna a s kompletným dotvorením pa-
mätníka. Ako ubezpečil starosta Staré-
ho Mesta Andrej Petrek, všetky finan-

cie získané z darov Bratislavčanov
budú použité výlučne na odliatie sochy
a dotvorenie pamätníka.
Proti soche T. G. Masaryka ako súčasti
Pamätníka československej štátnosti sa
vyslovila Matica slovenská, ktorá žia-
dala, aby na tomto mieste bola postave-
ná socha kňaza a zakladateľa sloven-
ského múzejníctva Andreja Kmeťa. To
však samospráva otmietla s tým, že
mesto je zaviazané dotvoriť Pamätník
československej štátnosti a Kmeťova
socha už stojí na Námestí Andreja
Kmeťa. Slavo Polanský
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Kto rýchlo
dáva, ten 
dvakrát dáva
Samospráve Starého Mesta stačilo len
niekoľko týždňov, aby vyzbierala pe-
niaze potrebné na odliatie sochy prvé-
ho československého prezidenta To-
máša Garriqua Masaryka. Keď staro-
mestský starosta Andrej Petrek začiat-
kom tohto roka ohlásil, že Bratislavča-
nia môžu prispieť na odliatie Masary-
kovej sochy, iste netušil, že koncom
februára bude mať samospráva na
účte vyše dvojnásobok potrebnej sumy.
Namiesto očakávaných 15 tisíc eur da-
rovalo 52 Bratislavčanov do konca
februára na tento účel takmer 38 tisíc
eur. Trochu prekvapujúco preto vyznie-
va informácia, že Konzervatívny inšti-
tút M. R. Štefánika vyhlásil v závere
februára verejnú zbierku na výrobu
odliatku sochy T. G. Masaryka. Má ísť
o podpornú aktivitu k verejnej zbierke
organizovanej mestskou časťou Staré
Mesto.
Občianski konzervatívci prichádzajú s
pomocnou rukou akosi oneskorene. Aj
v tomto prípade platí, že kto rýchlo
dáva, dvakrát dáva. Ak teda páni z
Konzervatívneho inštitútu mali potrebu
prispieť na odliatie Masarykovej so-
chy, mohli tak urobiť bez toho, aby
organizovali vlastnú verejnú zbierku.
Takto sa neubránia pochybnostiam, že
im nejde ani tak o dotvorenie Pamätní-
ka československej štátnosti, ako skôr o
lacnú publicitu.
Nie je tajomstvom, že riaditeľ Konzer-
vatívneho inštitútu chce koncom roka
kandidovať na starostu mestskej časti
Staré Mesto. Kandidovať proti súčasné-
mu starostovi, ktorý prišiel s myšlien-
kou dotvorenia pamätníka doplnením
sochy prvého prezidenta ČSR. Vyhlásiť
preto zbierku na niečo, na čo sa už stih-
lo vyzbierať 52 obyvateľov tohto mesta,
vyznieva trochu účelovo.
Vďaka za každé euro, ktoré ide na
dobrú vec. Niekedy je však lepšie nero-
biť nič, ako chodiť s krížikom po funu-
se. Bratislavskí konzervatívci sa roz-
hodli pomôcť dobrej veci. Trvalo im to
však pridlho. Tí, čo chceli, už priložili
ruku k dielu. Bratislavčania sa už zloži-
li na sochu T. G. Masaryka, ktorá bude
obyvateľom mesta pripomínať česko-
slovenskú štátnosť. Radoslav Števčík

Peniaze na dotvorenie pamätníka už

staromestská samospráva vyzbierala

Za protihlukové

steny majú 

v Lamači petíciu 
LAMAČ 
Mestská časť Lamač organizuje
petíciu občanov za výstavbu proti-
hlukových stien na diaľnici D2 a na
Lamačskej ceste. Reaguje tak na
dlhodobé neriešenie tohto problému
po výstavbe diaľnice a po plánova-
nej výstavbe ciest v okolí tejto mest-
skej časti. 
Nespokojní občania Lamača sa v petí-
cii vyjadrujú za okamžitú výstavbu
protihlukových stien, či už dočasných
alebo definitívnych. Žiadajú napríklad
, aby sa steny zaradili do plánu inves-
tičných akcií Národnej diaľničnej spo-
ločnosti (NDS) na rok 2010, respektí-
ve na rok 2011. 
Petičný výbor pripomína históriu prí-
pravy stavania protihlukových stien,
ktorá siaha do roku 2005 a ktorá sa
doteraz neuskutočnila. Vtedy bola
podľa petičného výboru spracovaná
správa o meraní hluku z dopravy v
Lamači. 
Národná diaľničná spoločnosť sa
nedávno vyjadrila, že pôvodné rieše-
nie protihlukových stien z roku 2007
by muselo byť opätovne prebudované
z dôvodu nových aktivít na tomto
území. Tie sa týkajú projektov Bory,
Baumax, Metro a podobne, čo by
podľa diaľničnej spoločnosti viedlo k
nehospodárnemu využitiu prostried-
kov zo štátneho rozpočtu. 
Mestská časť Lamač už oslovila aj
regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva, ktorý okrem iného konštatoval, že
protihluková ochrana Lamača bude
jednou z podstatných podmienok
vydania súhlasného záväzného stano-
viska k plánovanej rekonštrukcii diaľ-
ničného ťahu a vybudovaniu tretieho
jazdného pruhu. (rob)

Linka číslo 44 

má konečnú 

až na Kolibe 
BRATISLAVA
Od 1. marca 2010 prišiel Dopravný
podnik Bratislava, a.s., s niekoľkými
zmenami v mestskej hromadnej
dopravy. Týkajú sa predĺženia li-
niek, ale aj zmien súvisiacich so zas-
távkami MHD. 
Od tohto dátumu sa zmenila konečná
zastávka autobusovej linky č. 44, ktorá
je po novom až na Kolibe. Od doteraj-
šej konečnej Na Revíne pôjde autobus
ďalej po uliciach Na Revíne a po Bár-
došovej a konečnú zastávku má v obra-
tisku trolejbusov Koliba. Zároveň je na
linke zriadená nová zastávka Júlová a
zachovaná je aj premávka cez ulicu
Magurská k Národnému onkologické-
mu ústavu na Klenovej.
Od 1. marca 2010 je na ulici Pri vino-
hradoch medzi zastávkami Tbiliská a
Pri vinohradoch zriadená nová zastáv-
ka MHD - Karpatské námestie. Zastáv-
ku obsluhuje  autobusová linka č. 56 a
je na znamenie.
Od 1. marca 2010 je zmena aj v dopra-
ve na linke č. 65. V jej rámci zrušili
zastávku Galvaniho v smere na diaľni-
cu D1. Nahradená je zastávkou Avion
Shopping Park, na spoločnej zastávke s
linkami 61, 63, 96 pri jazde smerom na
Dolné hony. Linka potom pokračuje
ďalej po doterajšej trase. (brn, rob)

Matičiari odmietajú sochu Masaryka,

historika tento ich postoj prekvapuje

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 Hľadám spoločníkov 
do veľkého biznisu v USA

Firma založená.
Doživotný príjem. 

Nie je potrebný pobyt v USA 
ani znalosť AJ. 

e-mail: jvlsusa@gmail.com 
0905 010 108

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk



Plošiny na

Patrónke budú

zase fungovať
STARÉ MESTO
Na nefunkčnú plošinu pre vozičkárov
v podchode na Patrónke nás nedávno
upozornila čitateľka Margareta Bin-
derová. Jej vyradenie z prevádzky
spôsobuje imobilným problémy pri
použití pohyblivých schodov.
Čitateľka píše, že v prípade podchodu
na Patrónke potrebovali vozičkári
„niečo jednoduché, čo možno najlacnej-
šie a hlavne vždy fungujúce. Malo to
byť trváce a dlhodobé riešenie pre všet-
kých ľudí s postihnutím a matky s det-
skými kočíkmi.“ 
Podľa nej sa najskôr dohodlo vybudo-
vanie betónového nájazdu postupne a
mierne smerujúceho nahor nad parkovi-
skom pri výškovej budove s vyústením
na zastávke MHD. „Z druhej strany
podchodu sme našli možné miesto pre
výťah, podobný ako ten pri Inchebe.
Žiaľ, mesto si zvolilo alternatívu s ploši-
nami a čipom, pričom nás ubezpečova-
lo, že bude fungovať,“ uviedla Margare-
ta Binderová a dodala, že na oboch plo-
šinách bol vo februári len nápis Nefun-
guje.
Z magistrátu nás informovali, že plošiny
poškodili vandali. Vyradená bola vraj
celá mechanika automatického sklápa-
nia. Cena za opravu jednej plošiny je
838 eur bez DPH, za dva kusy je potreb-
né zaplatiť spolu 1676 eur bez DPH.
Mesto dodalo, že od 1. marca sú plošiny
funkčné a spustené do prevádzky.
Prevádzka plošín je od 6.00 h do 22.00
h. Obsluhuje ich zaškolený pracovník,
ktorého možno privolať dopytovým
zariadením (je v prevádzke vo vstupoch
do podchodu). Elektronický čip si
možno vyzdvihnúť vo front office - ako
aj kľúčik k plošinám, ktoré sú v podcho-
de na Hodžovom námestí a Staromest-
skej ulici. (rob)
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BRATISLAVA
Hlavné mesto ušetrilo v minuloroč-
nom rozpočte 7,5 miliónov eur. „V
marci 2009 schválilo mestské zastu-
piteľstvo zníženie bežných výdavkov
rozpočtu pre mestské organizácie a
oddelenia magistrátu o 3,5 percenta,
čo je 7,3 milióna eur. Ďalšou prísnou
finančnou reguláciou všetkých vý-
davkov, mesto ušetrilo podľa vlast-
ných informácií ďalších 200-tisíc
eur,“ uviedol námestník primátora
zodpovedného za financie Milan
CÍLEK. 
Schválené investičné projekty financo-
valo mesto z rezervných zdrojov, ktoré
sa nakumulovali v priebehu posled-
ných troch rokov. Tohtoročné najväčšie
výdavky magistrát predpokladá vo
výške asi 10,5 milióna eur a budú na
obnovu vozového parku v mestskej
hromadnej doprave.

VEĽKÁ OBNOVA NEBUDE
Práve pre dopravu bol podľa Milana
Cíleka minulý rok z hľadiska financií
náročný. Mesto nezvyšovalo cestovné
v MHD, ani dane z nehnuteľností.
Pokračuje však obnova vozového
parku DPB, a.s., týkajúca sa najmä
autobusov. Milan Cílek pripomenul, že
„masívna obnova by si vyžadovala
masívne finančné prostriedky“ a mesto
podľa neho nemá toľko kapitálových
príjmov, aby vymenilo všetky autobu-
sy, električky a trolejbusy. Obnova je
však vraj potrebná, pretože starý vozo-
vý park zvyšuje náklady na opravu sta-
rých autobusov, náhradné dielce a pod.
„Chceme zrekonštruovať aj Starý most
a prepojiť mesto električkou, aby sa
zrýchlil prejazd,“ uviedol. Priznal
však, že peniaze na postavenie novej
estakády za Starým mostom momen-
tálne nie sú.

ZNOVU SÚ TU VÝTLKY
Hlavné mesto vlastní a spravuje cesty
I. a II. triedy. Podľa Milana Cíleka by
ich komplexná oprava stála asi 166
miliónov eur. „Minulý rok sme prvý
raz za dlhšie obdobie urobili relatívne
masívnu obnovu, no aj tak sa už obja-

vujú výtlky,“ uviedol. Mesto podľa
neho mení aj stratégiu posypov a niek-
toré agresívne posypové materiály. Ide
o moderné prostriedky, ktoré sú v
správnom pomere účinnejšie a často
stačí len jeden posyp. Zároveň infor-
moval, že jeden posyp stojí mesto vyše
30-tisíc eur. Ciest sa podľa neho týka aj
osvetlenie. Mnohé stožiare lámp totiž
hrdzavejú, v niektorých prípadoch
padajú a potrebovali by obnovu, na
ktorú vraj nie sú peniaze.

PRIESTORY ZA EURO
V súvislosti s rušením niektorých škol-
ských zariadení Milan Cílek povedal,
že niektoré sa rušia kvôli nerentabil-
nosti - ich stav je totiž finančne neudr-
žateľný. „Niekedy je lepšie mať jednu
dobrú fungujúcu modernú školu, ako
tri zlé školy s málo triedami,“ uviedol.
Tvrdí, že v meste je málo detských
ihrísk a niektoré mestské časti by si
mali preto vytypovať vhodné lokality.
Vhodné sú na to mnohé vnútroblokové
priestory a samosprávy by ich mali
nechať vlastníkom za symbolické euro.
Mesto by mohlo vytvoriť aj fond, ktorý
by v nich pomohol združeniu vlastní-
kov vytvoriť park, ihrisko - teda to, čo
obyvatelia chcú a potrebujú.

PEŇAZÍ NA SENIOROV UBÚDA
Hlavné mesto má podľa Milana Cíleka
málo domov pre seniorov a mesto ich
dotuje, keďže poplatky sú oproti reál-

nym nákladom minimálne. „Myslím si,
že štát, alebo mesto je také silné, ako sa
správa k tým najslabším skupinám,“
uviedol. Na financovanie podobných
zariadení má však mesto čím ďalej,
tým menej prostriedkov. „Peniaze
musíme dávať inam - na verejnú
dopravu, verejné osvetlenie, udržateľ-
ný stav ciest na území mesta,“ vysvetlil
M. Cílek.

INTEGROVANÁ DOPRAVA
BY MALA POMÔCŤ
V súvislosti s tvorbou integrovanej
dopravy v meste Milan Cílek uviedol,
že nie je možné nútiť dopravný podnik,
aby dodržiaval výkony vo verejnom
záujme a grafikony, ktoré by mali už
zasahovať do kompetencií integrova-
nej dopravy. Dopravca sa vraj nemôže
riadiť niektorými ustanoveniami, ktoré
ho po prepočte budú stáť viac peňazí,
jedine, že by zo „spoločného koša prí-
jmov“ dostal toľko peňazí, aby mohol
stratu vyrovnať. Dodal, že na druhej
strane bude pozitívom, ak sa na zákla-
de integrácie verejnej dopravy zníži
masívne parkovanie, utlmí individuál-
na doprava, zlepší kvalita ciest a
podobne.

BRATISLAVA AKO OBEC
Tohtoročný rozpočet je podľa Milana
Cíleka postavený na predaji majetku za
asi 50 miliónov eur, v súčasnom obdo-
bí krízy to však nepovažuje za veľmi
reálne číslo. Vzhľadom na to, že veľké
predaje sa zatiaľ neuskutočnili, je otáz-
kou, z čoho sa budú hradiť výdavky
mesta. Tvrdí, že pokiaľ ide o dlhovú
službu, mesto je na tom výborne a
mohlo by ešte čerpať úvery, ale „je zlé,
ak sa hlavné mesto musí pomaly sprá-
vať ako posledná obec s piatimi tisíc-
kami duší...“ Bratislava totiž nie je v
súčasností samosprávnym celkom a
ako dodal Milan Cílek, má síce status
hlavného mesta, ale v mnohých
veciach sa musí riadiť ako ktorákoľvek
iná obec. Podľa neho je preto na oby-
vateľoch a politikoch, aby zmenili legi-
slatívu v prospech svojho hlavného
mesta. (rob)

Hlavné mesto šetrí, najviac peňazí ide

na verejnú dopravu, osvetlenie a cesty

Park s detským 

ihriskom Nová 

doba obnovia
NOVÉ MESTO
Do redakcie sme dostali list čitateľky
Oľgy Škodáčkovej, v ktorom sa
okrem iného zaujíma o osud detské-
ho ihriska na sídlisku Nová doba,
medzi ulicami Vajnorská a Viktora
Tegelhoffa, pri futbalovom štadióne
Slovana.
Čitateľka z Nového Mesta sa obáva o
osud parku a obľúbeného detského
ihriska, ktorého v areáli rastú krásne
platany. Píše, že park je od jesene za-
tvorený, oficiálne vraj pre rekon-
štrukciu, a dúfa že nedôjde k jeho zru-
šeniu. 
Z novomestského miestneho úradu nás
informovali, že revitalizácia parku sa
začala vlani na jeseň. „Zatiaľ, vzhľa-
dom na poveternostné podmienky sa
urobili len niektoré asanačné práce.
Malo by sa v nich pokračovať v marci,
hotové majú byť do konca mája,“ napí-
sala hovorkyňa Alžbeta Klesnilová.
Ako uviedla, revitalizácia Novej doby
sa týka ošetrenia zelene, predovšetkým
tridsiatich odrastených platanov vo
veku 50 až 60 rokov, ďalej výsadby
novej zelene, osadenia nových hracích
prvkov na detskom ihrisku - napríklad
preliezačiek, exteriérových prvkov na
cvičenie. Vznikne tu aj nové multi-
funkčné ihrisko, obnoví sa verejné
osvetlenie. 
Alžbeta Klesnilová ďalej informovala,
že kvôli záchrane niektorých platanov
je potrebná výmena zeminy do hĺbky
až štyridsiatich centimetrov. „Len
samotná asanácia bola vyčíslená na
vyše 373 000 eur,“ uviedla. Konštato-
vala, že park Nová doba bude vybave-
ný novým mobiliárom - lavičkami,
osvetlením a obnovené budú aj chodní-
ky. 
Revitalizácia je podľa nej najdrahšou
investičnou akciou v bratislavskom
Novom Meste v roku 2010. „Náklady
na ňu sú vyčíslené na temer 1,16 milió-
na eur, avšak až 95 percent nákladov
hradí nenávratný príspevok z európ-
skych fondov v rámci Operačného pro-
gramu Bratislavský kraj,“ dodala A.
Klesnilová. (rob)

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
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Škoda, že zľavy

nie sú na všetky

predstavenia
LIST ČITATEĽA
Už dávnejšie mi napadlo napísať
niekoľko postrehov z návštev našej
prvej umeleckej scény, ktorá každo-
ročne ponúka rôznorodé predstave-
nia s originálnou dramaturgiou. 
Na rozdiel od iných mi neprekážajú
nahé scény, fajčenie, prípadne vulgárne
vyjadrovanie v niektorých hrách. Všet-
ko má v rámci dramaturgie svoj
význam a doba nepraje konzervatívne-
mu poňatiu predstavenia. Napriek
tomu, že som dlhoročným fanúšikom
SND, ba aj socialistickej novostavby,
mám však pár pripomienok. 
Prvou z nich je cena lístkov. Som uči-
teľom a často vybavujem žiakom vstu-
penky, ktoré sú väčšinou zľavnené.
Najlacnejšia stojí 4 eurá, čo je oproti
predchádzajúcim sezónam (približne 3
eurá) vyššia suma. Najviac ma však
mrzí, že na niektoré „komerčne úspeš-
né“ alebo komorné predstavenia zľavy
nie sú. 
Spomeniem hry, ktoré by boli pre štu-
dentov gymnázia určite zaujímavé: Tri
sestry, HollyRoth, Herodes a Herodias,
S mamou a iné. Vďaka cene lístku (10
- 13 €) sa na tieto predstavenia nedos-
taneme, nemôžeme od žiakov vyberať
takú sumu. Pravdou je, že väčšina líst-
kov je so zľavou, resp. so zaradením do
4. cenovej kategórie, no často sa nám
stáva, že vďaka rozloženiu scény a roz-
siahlosti sály Činohry SND hercov
nepočujeme alebo nevidíme. Na to sme
si už zvykli. No prečo práve Národné
divadlo nedáva zľavy na všetky pred-
stavenia? 
Nedá mi aj neuviesť kritiku do svojich
radov. Osobne vždy idem do divadla so
žiakmi, ako by to spravil každý zodpo-
vedný učiteľ. No v divadle som už
zažil aj to, že žiaci napriek (ne-)dozoru
svojich učiteľov rušili priebeh predsta-
venia. Nechápal som, prečo si učiteľky
svojich zverencov nevšímajú. Extré-
mom bolo, keď som videl váľať sa
decká počas opery na zemi. 
Problém je však aj v tom, že učitelia
berú deti na predstavenia bez ohľadu
na jeho vhodnosť. Je už takmer pravid-
lom, že ôsmaci, deviataci idú na
Hamleta alebo rovnako starí žiaci na
Dom v stráni. Ani komédia Tak sa na
mňa prilepila nie je príliš vhodná pre
mladších. Učitelia by si mali predo-
všetkým vyhľadať informácie o danom
predstavení a neriadiť sa tým, čo by sa
im osobne páčilo. Inak môžu žiakov od
divadla odradiť, spôsobiť, že nebudú
ťažkú hru správne vnímať a namiesto
toho budú vyrušovať, alebo sa budú
hurónsky smiať pri eroticko-vulgár-
nych motívoch alebo slovách. 
Na správanie žiakov by však mali
dozerať aj strážnici, ktorí sa v unifor-
mách iba dôležito premávajú útrobami
divadla. Nepísaným pravidlom sa
okrem spomenutého stáva aj to, že
predstavenia sa už dávno nezačínajú
presne o 19.00 a ešte niekoľko minút
po začiatku predstavenia bez problé-
mov vpúšťajú oneskorencov do sál,
čím sa rušia nielen diváci, ale aj herci.
Načo potom na vstupenkách píšu, že
po začiatku predstavenia nikoho
nevpustia do sály? 
Na záver chcem vyjadriť nadšenie z
predstavenia Herodes a Herodias a z
predstavenia „one man show“ Holly-
Roth. Ján Papuga, Bratislava

Vodiči chodia

autami až 

do obchodov
LIST ČITATEĽA
Ide o časť Štrkovca. Pri nákupnom
stredisku Helios je malý trh a aro-
gantní vodiči si zvykli chodiť po
mrkvu priamo k stánkom.
Medzi Heliosom a trhom je totiž „ulič-
ka“ s prístupom od Herlianskej a Ko-
márnickej. Jedni chodia z Herlianskej
priamo pod nosom ministerstva vnútra a
pri otáčaní doľava smerom k trhu veselo
pokračujú v ničení trávnika. Zo štvorca
zostal už len malý zelený trojuholníček,
zvyšok je rozrytá zem, a keď prší, autá
roznášajú blato aj na chodníky, pričom aj
ten je už úplne rozbitý
Ďalší chodia od Komárnickej, hoci je
tam značka Prejazd zakázaný. Iní parku-
jú hneď na začiatku v dvoch radoch,
lebo bývajú v priľahlom dome. Keď sa
tam vopchá ešte tretie prechádzajúce
auto, chodec nemá kadiaľ prejsť. Keď
som na to upozorňovala, zažila som
nepríjemné chvíľky, pretože tieto slo-
venské „hovädá“ za volantom (prepáčte
ten výraz), veľmi dobre vedia, že polícia
nič neurobí a že im preto nič nehrozí.
Z obchodov Heliosu na strane trhu sa
teda stal „McDrive“. Vodiči sa nedajú
vyrušovať a pokojne premávajú popri
vstupoch do obchodov. Vznikla tam už
normálna cesta, a keď sa „motáte“ šofé-
rom pod nosom, tak vám rukou ešte aro-
gantne kývne, aby ste vypadli! Na Her-
lianskej je pritom parkovisko, ale to by
páni veľkomožní museli ísť asi tridsať
metrov peši!
Keď som volala jednej aj druhej polícii,
odpovede si asi viete predstaviť. My to
nemáme na starosti - to štátni (to mest-
skí)... Musíme ich pristihnúť, inak tam
nič nezmôžeme. Za týchto okolností
tam hliadku nikto nepošle a mestská
polícia o to viditeľne nemá záujem.
Keď som volala na oddelenie dopravy
miestnej časti, ani ma nenechali doho-
voriť a tvrdili, že Helios sa bude búrať,
postavia tam ďalší „komplex“, a tým sa
to celé upraví a vyrieši. Pomocou
dopravného značenia to vraj preto netre-
ba nijako meniť. 

Jana Palkovičová, Bratislava

Na zastávkach

autobusov 

chýbajú striešky
LIST ČITATEĽA
Moja výhrada sa týka linky č. 70,
ktorá chodí do Podunajských Bisku-
píc. Ráno, aj počas zimy, chodia auto-
busy s drevenými sedadlami, ktoré sa
nezohrejú ani ku konečnej. A že sú
špinavé, o tom už škoda hovoriť. 
Naposledy som v dopravnom podniku
avizovala, že cestovný poriadok je na
jednej zastávke poškodený vandalmi, čo
celkom rýchlo napravili. Napísala som
však aj to, že zo zastávky linky č. 70 na
Orenburskej ulici ešte v decembri zo
dňa na deň zobrali striešku.
Už dvakrát som sa ich slušne pýtala
prečo, keďže aj obyvatelia sa na mňa,
ako poslankyňu, obracajú s touto otáz-
kou? Žiaľ, neviem im to vysvetliť, lebo
zamestnanci mi stále neodpovedajú na
moju otázku. Nič sa nedeje ani s chýba-
júcou strieškou tej istej linky smerom do
centra mesta na zastávke Šikmá. Ani tu
sa nič nedeje. 
Izabella Jégh, Podunajské Biskupice

Reštaurácia Classic ponúka klasiku
Na okraji Petržalky na prízemí kru-
hového parkovacieho domu na Peč-
nianskej ulici sme objavili Restaurant
& Pub CLASSIC. Pred vchodom je
veľké parkovisko, ktoré však slúži aj
obyvateľom okolitých bytoviek. Cez
deň tu nie je s parkovaním problém,
horšie to je večer, keď sa obyvatelia
Pečnianskej vracajú domov.
Interiér reštaurácie pôsobí uprostred
panelového sídliska nápadito - domi-
nujú mu drevo a staré tehly. Drevené sú
nielen stoly a stoličky, drevom sú oblo-
žené aj stĺpy, na ktorých stojí niekoľko
podlaží parkovacích miest. Drevené sú
aj trámy na strope, na ktorých sú zave-
sené slamené rohože. Na podlahe je
dlažba, vstup po oboch stranách lemu-
jú múry zo starých tehál. Napriek
tomu, že patina interiéru a mobiliáru je
umelá, atmosféra Classicu je príjemná
a je ďalším dôkazom, ako možno
zútulniť inak neútulné priestory. Nič na
tom nemení ani skutočnosť, že dvere a
okná sú plastové.
Ako už naznačuje názov reštaurácie,
ponuka v jedálnom lístku obsahuje kla-
siku. Či už sú to polievky ako fazuľová,
držková, cesnaková, paradajková či sle-
pačia, ale aj tradičné hlavné jedlá z brav-
čového a hovädzieho mäsá, hydiny, či
bezmäsité jedlá.
Z polievok ani pri jednej z našich

návštev nemali držkovú, ochutnali sme
však Fazuľovú s údeninou (2,- €), Slepa-
čí vývar s mäsom a rezancami (1,50 €) a
Paradajkovú polievku so syrom (2,- €).
Fazuľová bola vynikajúca, pochutili sme
si aj na paradajkovej, aj keď kopa nastrú-
haného syra sa nám okamžite nalepila na
lyžicu a ďalšia konzumácia už bola
poznačená nepohodou syrovej lyžice.
Slepačia bola slušná, kuchár to však pre-
hnal so sušeným petržlenom a polievka
tak mala neprirodzene zelenú farbu.
Z jedál z bravčového mäsa sme si dali
Panenku špikovanú slaninkou a cesna-
kom (6,50 €) s Restovanými zemiakmi
(1,20 €). Mäso bola na panenku príliš
húževnaté a na restovaných zemiakoch
bolo priveľa opečenej slaniny. Podstatne
horšie sme dopadli pri špecialite podni-
ku - Grilovaných rebrách s horčicou,
chrenom a oblohou (5,- € / 400g). Boli
to skôr také rebierka, navyše rozdelené
na menšie kúsky s minimom mäsa,
ktoré bolo miestami pripečené na kosti
tak, že len s námahou išlo dole.
Keď klasika, tak sme nemohli obísť
Vyprážaný syr so šunkou (4,- €) s Ope-
kanými zemiakmi (1,10 €), Tatárskou
omáčkou (0,90 €) a oblohou. Treba
povedať to bola klasika aj veľkosťou

porcie. Prílohy bolo viac ako jedla -
potvrdzuje to nielen pohľad na tanier, ale
aj gramáž uvedená v jedálnom lístku -
vyprážaný syr mal 150 g a opekané
zemiaky 200 g. Porovnateľne veľká bola
aj obloha z kapusty, uhoriek, paradajok a
papriky. Aj to je stále slovenská klasika -
kvantita víťazí nad kvalitou.
Keďže Classic je nielen reštaurácia, ale
aj pub, neodolali sme a z Predjedál a
chuťoviek k pivu sme si dali Utopenca
Classic (1,90 €). Dostali sme vlastne 1,5
utopenca, teda tri polovičky. Farebne
nebol lákavý, po rozkrojení mal zdravú
farbu iba v strede. Podľa všetkého bol
málo odležaný v náleve a skôr by sa mu
hodil názov z pokladničného bloku -
Utopenec Dilema. Nabudúce si ho rad-
šej nedáme.
Zato suverénne najlepší bol Čokoládo-
vý dezert Classic (2,- €). Mali ho síce
iba pri prvej návšteve, stál však za to.
Teplé piškótové cesto s orechmi a man-
dľami preliate čokoládou. Naozaj veľmi
chutné.
Petržalský Classic je o niečo lepší pub
ako reštaurácia. Najete sa tu však dosý-
ta. Vlastne taká klasika.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Za nedostatky má zodpovedať výrobca
Dvadsať rokov som pracovala v
kontrole potravín. Konkrétne v
štátnej skúšobni. Vykonávalo sa
tam tzv. povinné hodnotenie a
schvaľovanie nových potravinár-
skych výrobkov a výrobkov doveze-
ných zo zahraničia. 
Pred schválením sa výrobky nesmeli
uviesť na trh. Celý systém slúžil na to,
aby sa na trh nedostali výrobky, ktoré
by poškodili spotrebiteľov. Proces to
to bol pomerne zložitý a a možno aj
preto ho hneď po nežnej revolúcii zru-
šili. Škoda. Vyše päť rokov som
potom riadila Slovenskú obchodnú
inšpekciu.
Prečo začínam takto podivne? Pretože
kontrola potravinárskych výrobkov a
kontrola obchodu sa ani v minulosti
nemali v láske. Napriek všetkému
však mali spoločného nepriateľa:
Ľudský faktor. Či už to boli potentáti
z čias komunizmu, alebo vševedkovia
z radov politikov súčasnej doby, všet-
ci mali bohorovný dojem, že rozume-
jú problematike potravín a obchodu.
Veď oni všetci nakupujú, aj sa stravu-
jú. A preto si trúfajú vnášať do výslov-
ne odbornej problematiky legislatívny

chaos. Tak v minulosti, ako aj teraz. A
pretože sú dostatočne nedosiahnuteľ-
ní, na ich nekvalifikovanosť dopláca
obyčajný občan - spotrebiteľ. Ide ma
trafiť šľak nad rôznymi vyjadreniami
o tom, ako sa ubližuje domácim
výrobcom potravín. Odkedy si pamä-
tám, ministerstvo poľnohospodárstva
(kam patrí aj potravinársky priemysel)
držalo tzv. „ochranný dáždnik“ predo-
všetkým nad poľnohospodárstvom. 
Potravinári im boli viac-menej ukrad-
nutí a bolo na nich, ako aj z menej
kvalitnej suroviny vyrobia kvalitné
výrobky vyhovujúce požiadavkám
noriem. Po sprivatizovaní potravinár-
skych podnikov dokázali noví vlastní-
ci vylobovať u zákonodarného zboru
taký „ochranný dáždnik“ aj nad svoji-
mi výrobkami. Je vinou obchodníkov,
že v lobingu zaspali. Vlastne sa iba
bránia proti obvineniam (aj z najvyš-
ších miest), že využívajú svoju ekono-
mickú silu na ubližovanie dodávate-
ľom. 
No prosím, nevylučujem, že sa nájdu

aj takí podnikatelia. No snaha zničiť
reťazce je kontraproduktívna práve
pre domácich producentov potravín a
predovšetkým pre spotrebiteľov.
Obchod nie je charita - ak chce prežiť
v konkurencii, musí tvoriť primeraný
zisk. Nový návrh zákona o neprimera-
ných podmienkach je, prepáčte za
výraz, blbosť na druhú. 
Predajca predsa nemôže prebrať zod-
povednosť za nedostatky spôsobené
výrobcom. Mohla by som na základe
dlhoročných skúseností rozprávať
tisíc a jednu vec o šmejdoch, ktoré
opustili sklady potravinárskych vý-
robcov. Napríklad čistiaci roztok
namiesto mlieka, neúnosné presolenie
mäsových výrobkov, kvasiace nealko
nápoje, cudzie predmety v pekáren-
ských a konzervárenských výrobkoch
a podobne. 
Nedal pán Boh svini rohy, lebo by
klala: A nemôže nikto trestať nevinné-
ho za chyby iného. Desí ma, že pred
voľbami začnú horúčkovitú legitímnu
činnosť (aby sa zviditeľnili) politici,
ktorí si iba myslia, že rozumejú pro-
blematike!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

MARIANUM 
Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 

v súlade s ust. § 9a ods. 1 a ods. 5 Zákona č.
258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí uverejňuje svoj
zámer prenajať: Nebytový priestor vo výmere
40,03 m2, na III. nadzemnom podlaží, nachá-
dzajúci sa v objekte na Svätoplukovej č. 1, súp.
č. 1730, na pozemku parc. č. 9749/12, k. ú.
Nivy, zapísaný na LV 797, pre účel využitia ako
kancelársky priestor. Bližšie informácie získate
na web stránke www.marianum.sk

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

Stratili sa kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

Váš dvorný zámočník
servis trezorov, zámkov

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves
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RUŽINOV
NA GALVANIHO ULICI prepadli
pobočku banky. Za bieleho dňa, tesne
po poludní neznámy páchateľ vošiel do
budovy a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od pracovníčky pobočky finan-
čnú hotovosť. Tvrdil jej, že vo vrecku
svojej bundy má bombu a aj preto mu
zamestnankyňa banky v obave o svoj
život a zdravie peniaze radšej vydala.
Páchateľ si ich zobral a z miesta činu
odišiel. Už o pár desiatok minút však
policajti zadržali podozrivú osobu a
zaistili aj ukradnutú finančnú hotovosť.
Išlo o dvadsaťsedemročného muža z
Bratislavy, prípad naďalej vyšetrujú.

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP sa nezákonne
obohatil neznámy muž o 500 eur. V
pobočke banky predložil cudzí občian-
sky preukaz a vybral hotovosť. Už
predtým mal podobný pokus v poboč-
ke banky na Mlynských nivách. Aj tam
v sprievode neznámej ženy predložil
cudzí občiansky preukaz, no keďže sa
jeho podpis nezhodoval s podpisovým
vzorom, zamestnanec banky mu od-
mietol vydať peniaze. Nevyšiel mu ani
tretí pokus o bankový podvod, tentoraz
na Miletičovej ulici, kde znovu predlo-
žil ten istý občiansky preukaz na
cudzie meno. Zamestnanec banky si
však, našťastie, znovu dal pozor a
odmietol vykonať transakciu. Polícia
po neznámom zlodejovi a podvodníko-
vi pátra.

RAČA
NA RUSTAVELLIHO ULICI prepa-
dol štyridsaťdeväťročný Marián V. stá-
nok Poštovej novinovej služby. Stalo
sa tak podvečer, keď chcel pod hroz-
bou použitia zbrane obrať pracovníčky
PNS o 600 eur. Policajti po čine okam-
žite prehľadali okolie a podozrivého
muža, ktorému v prípade dokázania
viny hrozí až dvanásťročné väzenie,
zadržali v neďalekom pohostinstve na
Čachtickej ulici. (mm)

Cez most išiel

nekonečný

dlhý sprievod
Ťažko sa mi o tom píše, ale musím,
lebo aj to je nezabudnuteľná, smutná
súčasť detstva dievčat z našej ulice.
Bez rozlúčky, v tichosti opustili svoj
byt Pepi so Šali néni, každá s jednou
taškou. Odišli Menzlovci, Imhofovci,
Makkiovci, Kurthyovci, Hegyiovci.
Poslední sa lúčili Berlakovci. 
Pod našou priestrannou bránou, vydláž-
denou „mačacími hlavami“ stála mno-
hočlenná rodina pri dvojkolesovej káre s
do výšky naloženými rancami, pre kaž-
dého člena rodiny jeden (váha bola sta-
novená), tie synovia upevňovali popruh-
mi a okolo nich sme stáli my, prizerajúci
sa, dojatí, bezradní susedia. Vtedy sme
prvý raz videli Berlak néni nečinne sedia-
cu na stoličke, s rukami zloženými do
lona, na ktoré padali tiché slzy bezmoc-
nosti a zúfalstva.
Nasledovali krátke, vzájomné objatia,
ťažké, tlmené vzdychy a cez slzy ešte
posledné pohľady na byt, na dielňu, do
dvora. Desať našich susedov vyšlo na
ulicu, bez slova postáli pred domom v
tušení, že sa sem nikdy nevrátia.
Z Dunajskej odišli naše kamarátky a
kamaráti: Frici, Feri, Inge, Trúda, Pali,
Gréta, Mici, Helga, Helina, Pulino ...
Všetci smerom do Petržalky - do lágrov.
V ten smutný deň nebolo nikomu z nás
ani do reči, ani do vystrájania, ani do hier.
Na druhé ráno vybrali sme sa za Berla-
kovcami, s batohmi na pleciach plnými
šatstva a potravín, ktoré nechali u nás s
prosbou o ich prinesenie do lágra.
Po pontónovom moste (stál veľa starého
zbombardovaného) sa tiahol smutný,
nekonečný sprievod, a my s ním.
Predierať sa s plecniakmi pomedzi mĺk-
vy dav, medzi ľuďmi nedobrovoľne
opúšťajúcich svoje príbytky, nesúcimi
celý majetok v rukách, na chrbtoch, tla-
čiacich kočíky, taligy, káry, ťahajúcich
vozíky naložené batožinou i deťmi, bolo
pre nás skľučujúcim zážitkom.
Už zďaleka sme videli petržalské dreve-
né baraky ohradené plotom a obohnané
ostatným drôtom, za nimi starí Bratislav-
čania, a prichádzali ďalší a ďalší...
S našimi ťažkými bremenami na ple-
ciach sme niekoľkokrát obišli celý roz-
siahly láger, pokiaľ nás uvideli Mici s
Grétou. Vynaložiac všetky sily, podarilo
sa nám nepozorovane batohy popreha-
dzovať cez plot. Narýchlo ešte niekoľko
slov a - Zbohom! Stratili sa v dave. Niko-
ho z rodiny sme už nevideli.
Dvor utíchol, osirel. Trvalo dlho, kým
sme sa znova začali hrať a spievať:
„Lancz, lancz, este lancz“, „Ich fahre
nach Jeruzalem“, „Hanzi und Gretchen
verirren nach den Wald“, či nápev
„Schau nach den Fuze!“
Hrali sme sa, spievali, ale menej veselšie,
ako keď nás bol plný dvor. Chýbali nám
kamarátky, všetci.
Dievčatá z Dunajskej ulice, kde ste?
Herein!, Haza!, Domov! No kam, keď
naše domy sú zrovnané so zemou, na ich
mieste stojí megalomanské monštrum a
pred ním na chodníku plechové dielo
stvárňujúce nášho Veľkého Dunajoša.
Tak príďte aspoň do Prešporskej kúrie,
alebo do okypteného parku, zaspomínať
si. ten ešte zatiaľ stojí...  

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajske ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Panovnícke páry mali dva osobitné byty
V palácoch najvyššie postavených
osobností spoločnosti, osobitne v rezi-
denciách panovníckych rodín, býva-
lo zvykom používať prvé poschodie
len na reprezentačné účely. Bývalo
sa, spávalo sa v menej okázalo zaria-
dených priestoroch, najčastejšie v
malých komôrkach, ktoré sa dali
dobre vykurovať. 
Ostatní členovia rodiny, najmä deti, boli
ubytovaní na vyšších podlažiach, ak
palác vyššie podlažia nemal, tak v zad-
ných traktoch. Tam bývali aj priestory
pre služobníctvo, aby bolo blízko k hos-
podárskym priestorom ako kuchyniam,
práčovniam, komorám s potravinami,
skladom paliva. Nebolo výnimkou, že
služobníctvo spávalo na povale v komo-
rách oddelených drevenými doskovými
priečkami, kde sa vôbec nekúrilo. Osob-
ní sluhovia ako komorníci, dojky,
vychovávatelia a učitelia detí spávali
obyčajne v miestnostiach priamo suse-
diacich s miestnosťami panstva, často
na provizórnych lôžkach. 
V rezidenciách panovníkov sa pod fran-
cúzskym vplyvom od 17. storočia ujal
zvyk rozdelenia reprezentačného pod-
lažia („piano nobile“) na dva rady
miestností, ktoré sa stretávali v spoloč-
nej manželskej spálni. Boli to akoby
dva byty, jeden používal manžel, druhý
jeho manželka. Do každého bol prístup
podľa možnosti osobitným schodiš-
ťom. V spoločnej spálni nikdy nikto
nespával. Bola to reprezentačná sála,
kde napríklad francúzsky kráľ prijímal
ranných hostí, alebo kde (vo Viedni)
ukázali návštevníkom novonarodeného
princa či princeznú. Niekedy tam novo-
rodenca aj pokrstili, najmä ak hrozilo,
že sa nedožije ďalšieho dňa. 
Aj v rezidencii uhorských kráľov na
Bratislavskom hrade ( vtedy ešte v Pre-
šporku) boli takto rozdelené priestory.
Pred rokom 1765 mala Mária Terézia
svoje reprezentačné sály na prvom
poschodí paláca v južnom, na Dunaj
obrátenom krídle. Tie boli prístupné
širokým schodišťom v západnom kríd-
le. Jej manžel František Štefan Lotrin-
ský, od roku 1745 ako rímsky cisár
nemeckého národa František I., sa
uspokojil s menej reprezentačnými
priestormi v severnom krídle, do kto-
rých sa vchádzalo schodišťom v tom
istom krídle. Bol tu vlastne len hosťom
svojej manželky, preto nemal nárok na
príliš honosné ubytovanie. Medzi scho-
dišťami bol v severozápadnom nároží
paláca priestor kaplnky. 
Rad izieb kráľovnej aj izby cisára
pokračovali smerom na východ, a stre-
távali sa v prepychovo zariadenej spál-

ni, z ktorej bol výhľad na mesto. Spál-
ňa mala okná aj na západ, do nádvoria
paláca. Ranné slnko od východu nema-
lo do spálne svietiť, preto okenný
výklenok v hrubom múre zo strany
spálne oddelili tenkou priečkou s dvera-
mi. Vzniknutý malý priestor potom
zrejme používali ako záchod so zácho-
dovou stoličkou („Leibstuhl“). Vedľa
spálne mala izba v strede východného
krídla pred oknom vybudovaný malý
balkón na kamenných konzolách. Ten
umožňoval ničím nezatienený pohľad
na mesto. Neupravené divo rastúce
stromy na východnej terase vtedy ešte
neboli. 
V južnom krídle boli na prvom poscho-
dí smerom od Korunnej veže, teda od
západu, najprv dve predsiene. Nasledo-
vala najväčšia - stredná - hlavná sála. Z
tej sa dalo vystúpiť na dlhý balkón nad
hlavným portálom paláca. Z balkóna
videla kráľovná na všetkých stranách
územie, ktorému panovala. Hostí prijí-
mala, a audiencie udeľovala v susednej
menšej miestnosti, kde pod purpuro-
vým baldachýnom naproti oknu stál jej
kráľovský trón. 
Miestnosti v severnom krídle, obývané
cisárom, taký výhľad nemali. Osvetľo-
vali sa oknami zo strany nádvoria (teda
z juhu). Hlboké výklenky okien obráte-
ných na sever boli tenkými priečkami
oddelené od priľahlých miestností. Aj v
tých boli asi len podružné priestory pre
služobníctvo alebo suché záchody s
prenosnými nádobami. Napriek tomu
boli na severnej fasáde okná plne pri-
znané a poskytovali výhľad na kopce
nad Prešporkom, intenzívne osadené
vinohradmi. 
Vysoký strom bol medzi nimi výnim-
kou. Nevábny bol asi pohľad z okna

dolu, na priestor hradného areálu pod
severnou fasádou. Ten slúžil ako hospo-
dársky dvor. Predtým tam bol aj kame-
ňolom, vojenské objekty, sklady dreva
či stavebného materiálu. Možno tam
bolo aj hnojisko. To všetko asi viedlo
cisára k rozhodnutiu založiť na mierne
klesajúcom teréne severne od paláca
barokovú ozdobnú záhradu. Vzorov
bolo vo Viedni, ale aj vo Francúzsku,
odkiaľ pochádzal (Alsasko, Lotrinsko),
veľmi veľa. Terén zarovnali do viace-
rých vodorovných terás, ktoré boli
navzájom prepojené kamenným scho-
dišťom. 
Po stranách centrálneho chodníka boli
políčka („partery“) s ornamentálne vy-
sadenými veľmi nízkymi rastlinami.
Medzi nimi boli aj „záhony“ vyplnené
pieskom, kamennou alebo tehlovou
drťou, možno aj rozdrveným sklom. Pri
pohľade zhora vyzerala záhrada ako
veľký rozprestretý koberec. Park si
vyžadoval neustálu údržbu. Problém bol
určite s polievaním záhonov, lebo Hrad
nemal dostatočný vlastný zdroj vody. To
bolo hádam aj jedným z dôvodov, prečo
Wolfgang Kempelen vybudoval vodo-
vod, ktorým sa do rezervoárov v podze-
mí paláca pumpovala voda z Dunaja.
Cisár František zomrel r. 1765. 
Do roku 1780 žila na Hrade jeho dcéra
Mária Christina so svojím manželom,
saským kniežaťom Albertom. Po ich
odchode do Bruselu prestal byť hrad
kráľovskou rezidenciou. Jozef II. pre-
miestnil rezidenciu do Budína. Vzápätí
zanikla záhrada, lebo študenti Generál-
neho seminára ani neskorší obyvatelia
cisársko-kráľovskej kasárne drahú
okrasnú záhradu nepotrebovali. 
Po archeologickom výskume, ktorý v
minulom roku odkryl zásadné časti
tereziánskej záhrady, bude možná jej
verná rekonštrukcia. Štefan Holčík

FOTO - Slavo Polanský



FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má za
sebou jarnú premiéru, ktorá chutila
obom bratislavským tímom inak.
Slovanisti využili výhodu domácich
Pasienkov a vyhrali nad Dunajskou
Stredou 2:0, Petržalka cestovala na
ihrisko posledných Košíc a podľahla
im 0:1.
Takmer hodinu trvalo čakanie belasých
na prvý jarný gól. Dočkali sa ho v 56.
minúte, keď z dvadsiatich metrov
napriahol Halenár a rozjasal tri tisícky
fanúšikov. O desať minút pridal druhý
zásah Masaryk a odklial tak streleckú
mizériu útočníkov Slovana, ktorí sa
počas celej zimnej prípravy gólovo trá-
pili. 
Prvý jarný zápas úrovňou nesklamal,
Dunajská Streda síce ukázala lepší
výkon ako v poslednom dueli na Žit-
nom ostrove, ale až na dve-tri strelecké
príležitosti a jedinú vyloženú šancu
majstra veľmi nepotrápila. Naopak,
keby mali domáci lepšiu mušku a v
zakončení boli dôraznejší, výsledok
mohol byť podobný ako v Žiline, kde
slovanistický konkurent v boji o titul
vyhral nad Dubnicou 4:0!
Je zaujímavé, že napriek zimnému
doplneniu kádra sa na ihrisku objavil
len jeden nováčik. Na posledných asi
desať minút nastúpil Kuzma z Dubni-
ce, pričom ostatné posily (aj vinou tres-

tov z jesene) zostali len v úlohe čakajú-
cich.
„Každý prvý jarný zápas býva náročný
a ani tento nebol ľahký. V prvom pol-
čase sme si vypracovali niekoľko
šancí, mali sme aj výhodu mnohých
štandardiek, no nedokázali sme ich
využiť,“ priznal tréner Štefan Horný,
ktorý na tlačovke zastupoval generál-
neho manažéra Dušana Tittela a dodal:
„Po prestávke sme pokračovali v nátla-
kovom futbale a, našťastie, sme dali
rýchlo vedúci gól. Ukázalo sa, že bol
veľmi dôležitý. Upokojili sme sa, a
keď sme pridali druhý, stretnutie sme
už doviedli do úspešného konca. Boli
sme lepším tímom, ale vieme, že ešte
máme čo zlepšovať.“
Petržalka cestovala na východ s jas-
ným cieľom: Bodovať, pretože bolo
jasné, že prípadným víťazstvom by sa
asi definitívne vzdialili zostupovým
bojom a domácich by navyše ešte viac
posadili na dno tabuľky. Želanie však
nebolo otcom myšlienky. Jediná presná
strela Djokoviča z 15. minúty rozhod-
la, že tri body zostali Košičanom a
Petržalčania musia byť ďalej v strehu.
Smutnou realitou bola návšteva. 
Do Čermeľa prišlo na súboj dvoch
nedávnych slovenských šampiónov
necelých 500 divákov. Málo aj na
Sobrance...!
„Na náročnom teréne to bol ťažký

zápas,“ priznal kormidelník Petržalky
Peter Fieber. Podľa jeho slov, Košice
boli o niečo lepšie, ale aj jeho zverenci
mali niekoľko šancí. „Najmä v druhom
polčase sme si vypracovali asi tri-štyri
príležitostí, ktoré sme však nepremeni-
li. Naša hra ma síce uspokojila, s
výsledkom som však sklamaný. Dnes
vyhral šťastnejší,“ dodal Peter Fieber.
V sobotu 6. marca cestuje Slovan do
Banskej Bystrice, Petržalka hostí v ten
istý deň o 15.30 h Ružomberok.
Futbalisti Slovana už poznajú aj termí-
ny semifinálových stretnutí Slovenské-
ho pohára. Prvé zápasy sú na programe
v utorok 6. apríla 2010, odvety budú o
dva týždne neskôr, 20. apríla. Slovan
nastúpi proti Banskej Bystrici, druhú
dvojicu tvoria Dunajská Streda a Trna-
va. Finálový duel 41. ročníka Sloven-
ského pohára sa uskutoční v utorok 11.
mája 2010, dejisko duelu ešte nie je
známe. 
Naopak, známe sú už termíny televíz-
nych stretnutí. Slovan bude na obra-
zovkách v nedeľu 21. marca 2010 proti
Senici, v stredu 24. marca proti Žiline,
v nedeľu 28. marca v Trnave, v sobotu
8. mája proti Banskej Bystrici a v sobo-
tu 15. mája v Nitre, keď je na programe
posledné kolo celého ročníka Corgoň
ligy. Petržalka sa objaví v televízii len
raz, v nedeľu 2. mája počas zápasu v
Trnave. Dušan Blaško
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Bratislavský 

futbal sa rozlúčil 

s L. Repáčikom
FUTBAL
Ladislav Repáčik počas svojej karié-
ry obliekol dresy všetkých troch bra-
tislavských klubov. 
Bývalý obranca Petržalky, Interu, Inte-
ru ZŤS a Slovana patril k hráčom, kto-
rých mali fanúšikovia radi a na ktorých
spoluhráči nikdy nezabudnú. Bojov-
ník, srdciar, kamarát.
Ladislav Repáčik zomrel v sobotu 27.
februára 2010 vo veku 52 rokov a smú-
tia za ním slovanisti aj interisti, celý
bratislavský futbal! (mm)

Jarná futbalová premiéra: Slovan získal 

tri body, Petržalka prehrala v Košiciach

Volejbalové 

Česko-Slovenské

poháre Čechom
VOLEJBAL
Muži VKP a ženy Slávie UK bojova-
li minulý týždeň o Česko-Slovenský
pohár. Ani jedno družstvo sa však z
víťazstva netešilo. 
Muži VKP prehrali v Leviciach s VK
DHL Ostrava 1:3, ženy Slávie UK zase
neuspeli proti VK Modřanská Prostě-
jov, ktorému podľahli 0:3. Obidva finá-
lové zápasy sa hrali v Leviciach.
Tomáš Kriško, blokár VKP priznal:
„Keď sme Ostravu zatlačili servisom,
tak sa nám darila obrana na sieti a zbie-
rali sme body. Dôležité bolo stále tlačiť
servisom, čo sa nám nepodarilo. Ku
koncu sme zvoľňovali servis, alebo
sme triafali libera. S českými tímami sa
nestretávame často, a preto to bola pre
nás cenná skúsenosť.“ 
Zuzana Tlstovičová, trénerka Slávie
UK: „Prvý set sme zvládli pomerne
dobre. S favoritom sme dokázali držať
krok. Odtlačili sme ich od siete kvalit-
ným servisom a vypracovali sme si
slušný náskok. Potom však Prostějov-
čanky spresnili podanie, vychádzala im
obrana v poli a mali výborný útok. Ďal-
šie dve dejstvá už dominovali. Je to pre
mňa tak trochu sklamanie, myslím si,
že aspoň jeden set sme si zaslúžili
vyhrať.“ (mm, sita)

Košice nedali v Bratislave ani jeden gól
HOKEJ
Do konca základnej časti najvyššej
hokejovej súťaže zostávajú už len tri
kolá, ale hoci sú hokejisti Slovana už
jej istými víťazmi, stále pokračujú vo
víťaznej sérii. Doma naposledy
vyhrali nad Košicami, pričom od
východniarov nedostali ani gól, o dva
dni neskôr zvíťazili aj v Žiline, hoci
až po samostatných nájazdoch.
Šláger s Košicami rozhodli dva góly,
ktoré padli v prvej a v tretej tretine.
Najmä slovanisti síce mali okrem toho
ešte niekoľko vyložených príležitostí, no
Hudáček už bol pozorný, na druhej stra-
ne zase Konrád zlikvidoval aj to málo,

čo si Košičania vypracovali. O suvereni-
te domácich v stretnutí svedčí aj fakt, že
hostí nepustili ani do power-play, v kto-
rej by mohli vývoj zdramatizovať.
Zodpovedný prístup hráčov potešil aj
trénerov: „Teší nás, ako k tomu pristú-
pili. Pred stretnutím sme mali menšie
obavy, ale nakoniec nás milo prekvapi-
li. Vyzeralo to, akoby sa hralo play-off.
Objavili sa síce aj chybičky, ale tie ešte
máme čas odstrániť,“ prezradil asistent
trénera Róbert Pukalovič.
Len necelá tisícovka divákov bola v
Žiline zvedavá na víťaza základnej
časti. Slovan viedol 2:0 aj 3:1, no v
záverečnej tretine prišiel o náskok a

keďže sa nerozhodlo ani v predĺžení,
prišli na rad samostatné nájazdy. Po
osemnástich pokusoch boli úspešnejší
hostia, keď premenil Hujsa. „Oproti
stretnutiu s Košicami sme tentoraz
neukázali oslnivý výkon a bod sme
skôr stratili. Keď sme vyhrávali 3:1,
niektorí hráči si akoby mysleli, že
výhra je už istá. Ukázalo sa však, že
hrať treba do poslednej sekundy,“ pri-
znal Róbert Pukalovič.
V piatok 5. marca o 18.00 h Slovan pri-
víta Nitru, o dva dni neskôr cestuje do
Trenčína, základnú časť zakončí v uto-
rok 9. marca o 18.00 h doma s Banskou
Bystricou. (mm)

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať 

na základe obchodnej verejnej súťaže
- nebytový priestor na ulici Vazo-
vova č. 7 v Bratislave
- nebytový priestor na ulici Grő-
sslingova č. 28 v Bratislave
- nebytový priestor na ulici Blu-
mentálska č. 24 v Bratislave
- nebytový priestor na ulici Taba-
kova č. 4 v Bratislave
- nebytový priestor na ulici
Vajanského nábrežie č. 9 v Bratislave

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na úradnej tabuli miestneho

úradu na ulici Medená 2 v Bratislave 
a internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 
Polyfunkčný objekt - Ružinov,

Bratislava, ktorej navrhovateľom je
SUNSIZE, a.s., Križkova 9, Bratislava.

S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť 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/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 5.3.2010
na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1.

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?
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STARÉ MESTO
Problém areálu Parku kultúry a
oddychu (PKO) je v poslednom obdo-
bí horúcou bratislavskou témou.
Hovorí sa o jeho zbúraní, zachovaní
niektorých interiérov, či o revitalizácii
celého areálu. Obnovou PKO a
novou funkčnou náplňou sa zaoberá
aj preddiplomová práca v podobe
architektonickej štúdie Bc. Zuzany
Ondrejkovej, študentky Fakulty
architektúry STU pod vedením Ing.
arch. Beaty Polomovej, PhD.
„PKO je pre mňa zaujímavá téma. Ne-
pekné fasády a niektoré nevhodné inte-
riéry zázemí by totiž nemali byť jedi-
ným kritériom na urýchlené závery a
konania. Nedostatky v budovách sú
riešiteľné a chýbajúce kapacity aj funk-
cie doplniteľné,“ prezradila Z. Ondrej-
ková. 
O svojom návrhu tvrdí, že „zlepšuje dis-
pozičné riešenie vnútra PKO, funkčné
zónovanie, rozširuje požadované kapa-
city pomocou novostavieb, pričom za
najvhodnejší považuje variant ich
umiestnenia pred súčasnými objektmi
PKO.“ Autorka predkladá návrh štyroch
nových budov, z ktorých detailnejšie
rieši dve - pred Estrádnou halou a Spo-
ločenskou halou. 
„V súčasných halách treba vyriešiť pro-
blém hygienických zariadení a komplet-
né prerobenie zázemí objektov (šatní
účinkujúcich, skladov, dielní, priestorov
pre catering, TZB), vytvorenie nových
priestorov loby, barov a VIP priestorov.
Novostavby potom ponúknu priestory
aj pre ďalšie očakávané funkcie,“
vysvetlila Z. Ondrejková.
Dva nové objekty by mali mať štyri
poschodia (vrátane podzemia). V prvej
budove sa ráta s malou spoločenskou
sálou pre 150 ľudí so zázemím a s kon-
ferenčnou sálou pre 100 ľudí. V parteri
je navrhovaná administratíva správy
PKO aj drobná prevádzka (napríklad
predaj drobného pečiva). 
Druhý objekt by mal obsahovať kavia-
reň s kapacitou 200 miest, reštauráciu s
kapacitou 130 miest a galériu umenia.

Aj tu sú v parteri drobné prevádzky a
malá kaviareň s kapacitou 72 miest.
„Nové objekty sú spôsobom zástavby
inšpirované výstavnými pavilónmi od
architekta Milučkého z roku 1967, ale
svojím architektonickým stvárnením
vyjadrujú súčasnú dobu a napájajú sa k
pôvodným objektom PKO. Formujú-
cim výrazovým prostriedkom na fasá-
dach sú tieniace prvky tvorené fotovol-
taickými článkami, ktoré podporia
získavanie energie,“ uviedla Zuzana
Ondrejková. 
Nové objekty by boli so starými spojené
formou spojovacích krčkov v úrovni
druhého podlažia. Zaujímavým spôso-
bom chce autorka vyriešiť parkovanie.
Malo by byť formou podzemných gará-
ží a parkovaním v „parkteloch“ na
Dunaji. Horné paluby parktelov majú
slúžiť na rozšírenie voľnočasových akti-
vít pomocou minigolfu, plážového
volejbalu a iných športových aktivít. 

„Veľa hodnôt areálu PKO sa zvýraznilo
až po vybudovaní River Parku. Dvoj-
osová promenáda intímne rozdelená ale-
jou stromov pozdĺž Dunaja ostro kontra-
stuje s prostredím vytvoreným River
Parkom. Kým decentný odstup objektov
PKO od Dunaja umožňuje návštevníko-
vi príjemnú prechádzku po nábreží,
objekty River Parku sa naň priam rútia a
tlačia ho preč od seba. Kvalita exteriéro-
vých prostredí je jednoducho neporov-
nateľná,“ tvrdí Zuzana Ondrejková.
Ako dodáva: „Aj architektúra pôvod-
ných objektov PKO je charakteristická
pre dobu ich vzniku. Je elegantne jedno-
duchá a prepracovaná až po detail. Naj-
cennejšie sú samotné interiérové prie-
story. Na druhej strane, samostatnou
kategóriou je spomienková hodnota
PKO. Práve vďaka nej a citovej väzbe
ľudí na PKO môžu tieto objekty dostať
nový život.“ (brn)
VIZUALIZÁCIE- Zuzana Ondrejková

Nové budovy postavené pred súčasnými 

objektmi by mohli oživiť areál PKO

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

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

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

Fabia

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

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

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

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

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

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

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

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

 alebo cca     120 tis.    135 tis.    150 tis.     165 tis.     180 tis.        195 tis.   470.00
14,159.22 Sk

480.00
14,460.48 Sk

320.00
9,640.32 Sk

480.00
14,460.48 Sk

660.00
19,883.16 Sk

767.00
23,106.64 Sk

560.00
16,870.56 Sk

servis vrátane
výmeny rozvodov

PORSCHE
INTER AUTO SK

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y
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15

%

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

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer predať 

na základe obchodnej verejnej súťaže
stavbu a pozemok 

na ulici Cintorínska 19 v Bratislave. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

sú zverejnené na úradnej tabuli miestneho
úradu na ulici Medená 2 v Bratislave 

a internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer predať 

na základe obchodnej verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlastníctve

hlavného mesta SR Bratislavy zverený
do správy mestskej časti, nachádzajúci sa

v k.ú. Staré Mesto, a to :
1. nebytový priestor v bytovom dome na
ulici Cintorínska 8, súp.č. 102863 a podiel na
pozemku parc.č. 8622/3
2. nebytový priestor v bytovom dome na
Františkánskom námestí 7, súp.č. 412 a podie-
lu na pozemku parc.č.22
3. nebytový priestor v bytovom dome na
ulici Krížna 7, súp.č. 4066 a podiel na pozem-
koch parc.č. 10297, 10300, 10304, 10305,
10306
4. nebytový priestor v bytovom dome na
ulici Krížna 38, súp.č. 4092 a podiel na pozem-
ku parc.č.10239,10243,10245
5. nebytové priestory v bytovom dome na
ulici Leškova 2, súp.č. 3014 a podiel na pozem-
ku parc.č.7964
6. nebytový priestor v bytovom dome na
Námestí SNP 17, súp.č. 476 a podiel na
pozemkoch parc.č. 8882/1 a 8882/5
7. nebytové priestory bytovom dome na
ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podiel na
pozemku parc.č.8408
8. nebytový priestor v bytovom dome na
ulici Obchodná 9, súp.č. 545 a podiel na
pozemku parc.č.8405
9. nebytové priestory v bytovom dome na
ulici Štefánikova 33, súp.č. 890 a podiel na
pozemkoch parc.č.3478 a č.3479
10. pozemok pod garážou parc.č. 2983/13
na ulici Vlčkova 
11. pozemok pod garážou parc.č. 3751/8 na
ulici Za Sokolovňou 
12. pozemok pod garážou parc.č. 3751/13
na ulici Za Sokolovňou 
13. pozemok parc.č. 767/4 na ulici Škarniclova
14. spoluvlastnícky podiel na pozemkoch
parc.č. 4560 a parc.č. 4561 na ulici Šafránová

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na úradnej tabuli miestneho

úradu na ulici Medená 2 v Bratislave 
a internetovej stránke www.staremesto.sk. 

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

Navrhovateľ Realiz, a.s., Ružová dolina 25,
Bratislava predložil zámer

Logistické centrum Zamajerské,
Bratislava - Devínska Nová Ves

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
24. 2. do 16. 3. 2010 na prízemí budovy Ma-
gistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne ná-
mestie 1, v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 16. 3. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2292/7779-781, 2292/109 a 3115/125 v lokalite
na ulici Jána Jonáša, k. ú. a MČ Bratislava - Devínska
Nová Ves, územný obvod Bratislava IV.
Územie sa nachádza na ulici J.Jonáša, medzi areá-
lom Volkswagen a.s., Bratislava a radovou zástavbou
rodinných domov nachádzajúcich sa na ulici Ľubov-
níková.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba logistické-
ho centra, ktoré budú tvoriť tri halové objekty, admi-
nistratívna budova a menšie objekty pozemných sta-
vieb ako trafostanica, dve vrátnice, požiarna nádrž so
strojovňou požiarnej nádrže. Halové objekty v skla-
dovej časti budú jednopodlažné s jedným vstavkom,
administratívna budova je trojpodlažná. Halové
objekty majú slúžiť ako sklady potravín, jedná sa pre-
važne o balené potraviny, ktorými budú zásobované
menšie prevádzky v Bratislave a okolí. Areál bude
dopravne napojený prostredníctvom ulice Jána Joná-
ša. Odstavenie vozidiel pracovníkov a návštevníkov
je riešené na navrhovaných parkoviskách na teréne o
počte 41 miest.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 05/2010 - 05/2012

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Širšie dopravné vzťahy zóny Pharos
Bratislava, Letisko - západ, ktorej

navrhovateľom je DEVELOPMENT 4, s.r.o.,
Galvaniho 7/D, Bratislava

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 1. 3. do 30. 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/.)
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Českí herci

opäť vystúpia 

v Dúbravke
TALK SHOW
Javiskovú talk show Evy Holubovej a
Pepa Klepla pod názvom Co jinde
neuslyšíte 2 pripravili na 6. marca
2010 o 19.00 h v Dome kultúry na
Saratovskej ulici 2/A.
Talk show ponúka divákom možnosť
spoznať zblízka dvoch vynikajúcich
českých hercov Evu Holubovú a Boba
Klepla. Podoba predstavenia je v rukách
divákov, a to prostredníctvom ich otá-
zok, či už písaných, alebo položených
priamo z hľadiska. Každý večer je origi-
nálom, ktorý sa už nebude opakovať.
Predstavenie Co jinde neuslyšíte 2 je
nenávratným dielom okamihu. Jeho
hlavní protagonisti si do každej časti
pozývajú aj hostí, tentoraz to bude čaro-
dejnica Marcela Košanová. (dš)

Mahlerov rok 

si pripomenú 

na Ventúrskej 
HUDBA
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľ-
vyslanectva na Ventúrskej 10 pripra-
vili v rámci Mahlerovho roku 2010
výnimočný koncert, ktorý sa uskutoč-
ní 8. marca 2010 o 18.00 h.
Predstavia sa na ňom Martin Achrai-
ner, barytón, Ana Nedeljkovic, husle,
Othmar Müller, violončelo a Leonore
Aumaier, klavír. Martin Achrainer
začal po skončení štúdia herectva a
muzikálu so štúdiom spevu v Hudob-
nej univerzite vo Viedni, ktoré ukončil
v roku 2005. 
Ana Nedeljkovic je členkou Bruckne-
rovho orchestra Linz, Othmar Müller
zase zakladajúci člen renomovaného
kvarteta Artis-Quartett, ktoré má už 20
rokov vlastný cyklus koncertov v
Musikvereine vo Viedni. Navyše hrá na
jednom z celosvetovo najlepších a naj-
starších nástrojov, violončele Andrea
Amatiho z roku 1573 zo zbierky Rakú-
skej národnej knižnice. Leonore
Aumaier študovala na Konzervatóriu
mesta Viedne a od roku 1991 učí na
Hudobnej univerzite vo Viedni. 
Na programe koncertu je Jean Francaix:
Trio pour violon, violoncelle et piano,
Gustav Mahler: Rückertove piesne a
Johannes Brahms: Klavírne trio č. 1 op.
8 H dur (2. verzia). (dš)

Hana Zagorová

v muzikáli 

na Novej scéne
HUDBA
Pražské Divadlo Kalich bude hosťo-
vať v Divadle Nová scéna. V brati-
slavskej premiére uvedie 16. marca o
19.00 h muzikál Jack Rozparovač, v
ktorom sa v postave Elisabeth pred-
staví stálica česko-slovenskej hudob-
nej scény Hana Zagorová.
Muzikál Vaša Patejdla je o dvoch podo-
bách lásky. Prvú, sesterskú, osudovo
rozdelil Jack Rozparovač, tú druhú,
mileneckú, táto najzáhadnejšia postava
v dejinách kriminalistiky spojila. 
Výpravná muzikálová inscenácia s
množstvom hereckých a speváckych
hviezd ponúka atmosféru Londýna 19.
storočia, romantiku aj všadeprítomné
napätie a nezabudnuteľné melódie. Pod
pôvodným muzikálom je podpísaný
autor hudby V. Patejdl, texty sú dielom
E. Krečmara, libreto napísal I. Hejna,
réžia má P. Novotný. Okrem H. Zagoro-
vej hrajú L. Machálková, F. Blažek, M.
Dejdar, S.Laurinová, R. Vojtek, J. Lau-
fer, R. Tesařík... (dš)

Festival anime

a comiksu bude

v Istropolise
FESTIVAL
Medzinárodný festival anime, comik-
su, japonskej kultúry a sci-fi & fanta-
sy Animeshow sa uskutoční od 12. do
13. marca 2010 v Istropolise, Dome
odborov na Trnavskom mýte 1.
Animeshow chce priblížiť fenomén tejto
popkultúry, ale aj poskytnúť edukáciu
formou prednášok a workshopov a tvo-
rivú alternatívu trávenia voľného času.
Poskytuje aj priestor našim výtvar-
níkom, comiksovým tvorcom na pre-
zentovanie vlastných diel. V priebehu
festivalu bude v šiestich sekciách rôzno-
rodý program členený podľa jednotli-
vých sekcií festivalu - Anime, Comiks,
Japonsko a Sci-fi & Fantasy. Chýbať
nebude ani sprievodný program.
Návštevníci uvidia aj filmy ako Nov,
Avatar, Harry Potter, District 9. 
Japonská kultúra sa predstaví predná-
škami o skladaní origami, o zvykoch a
bojových umeniach, o jedle, znakoch,
kimonách a rôznych iných zaujímavos-
tiach z krajiny vychádzajúceho slnka.
Fanúšikov zaujmú prednášky a besedy
so známymi spisovateľmi, zaujímavé
budú aj bloky o Pánovi Prsteňov, Har-
rym Potterovi, StarGate, Star Trek, Star
Wars, Battlestar Galactica, Babylon 5.
Začiatok festivalu je v piatok o 14.00 h,
koniec v sobotu o 22.00 h. (dš)

DIVADLO
Herec, režisér, dramatik, scenárista,
textár, humorista či moderátor - to
všetko sú polohy, ktoré Milan LASI-
CA vo svojej profesii zastáva. Rodák
zo Zvolena prežil skoro celý svoj
život v hlavnom meste Slovenska. V
divadelnom prostredí Štúdia L+S,
ktorého je riaditeľom, si pri príleži-
tostí svojich 70. narodenín zaspomí-
nal na mesto spred desiatok rokov.
Bratislava v časoch vašej mladosti
bola asi celkom odlišná, ako ju vidí-
me dnes. Sú tieto rozdiely pozitív-
ne?
- Bratislava mojej mladosti bolo zaned-
bané ošarpané mesto, chodili sme
okolo budov, ktoré sme si vôbec nevší-
mali, lebo sme netušili, koľko krásy sa
skrýva za tou padajúcou omietkou. To
vidíme až dnes, keď sú budovy v Sta-
rom Meste opravené. O to viac mi je
pri prechádzke dnešným mestom ľúto,
že sme si svojho času nechali zbúrať
asi polovicu, ak nie viac zo Starého
Mesta, ktoré mohlo byť takisto pekné
ako to, čo sa zachovalo.
Ktoré kaviarne ste obľubovali?
- Bol som vždy veľmi usilovný náv-
števník kaviarní, keď som bol mladý,
najčastejšie sme chodievali do kaviar-
ne Carlton, presnejšie Savoy v budove
hotela Carlton, ďalej to bola Luxorka,
menej sme chodili do kaviarne Grand v
Manderláku, či do Štefánky. Radi sme
chodievali aj do viechy.
Keby ste mali Bratislave priradiť
ženský prívlastok, ako by ste ju
označili?
- Zvyklo sa hovoriť Krásavica na
Dunaji, ale to sa tvrdilo v čase, keď
naše Mesto veľkou krásou neoplývalo.
Staré mesto tak môžeme dnes označiť,
ale celej Bratislave by som toto prirov-
nanie nepriradil. Je rôznorodá a rozma-
nitá, čo považujem za dobré, ale nieke-
dy je aj dosť komplikovaná a nevyda-
rená. Tým mám na mysli Petržalku,
kde bola šanca vytvoriť rozsiahlu,
modernú lokalitu, ale táto možnosť
nebola využitá. 
Čo by ste na hlavnom meste zmenili?
- Na Petržalke sa už zmeniť nič nedá,
ale dajú sa zmeniť veci pre ľudí, ktorí
tam žijú, spríjemniť im život. Na Brati-
slave sa dá všeličo zlepšiť, infraštruk-
túra, služby, predovšetkým doprava.
Želal by som si, ale neviem, či to nie je
utópia, keby na ešte stále prázdnych
pozemkoch, ktoré sú aj v centre mesta,
namiesto domov vyrástli aj parčíky. 
Ste mestským typom človeka?
- Rozhodne som mestský a kaviaren-
ský typ. 
Okrem golfu holdujete aj inému

športu, napríklad typicky mužským
koníčkom - futbalu a hokeju?
- Nie. Venujem sa len golfu. Predtým
som hrával tenis, ale odkedy som pri-
šiel na chuť golfu, nenašiel som zaň
žiadnu inú vhodnú náhradu a prestal
som aj s tenisom. 
Irónia a sarkazmus sú dve vlastnos-
ti, ktoré vám prisudzuje okolie a sú
vysoko oceňované aj vo vašej tvorbe.
Sú vám tieto vo vašom prípade
danosti vlastné, alebo ste ich získali
životnými skúsenosťami? Aká je
vaša životná filozofia?
- Je celkom iná, ako keď som mal
dvadsať. Dívam sa na veci z väčšieho
nadhľadu a myslím si, že som oveľa
tolerantnejší ako v dvadsiatich rokoch,
keď som mal revolučné nálady.
Pomáhajú vám vaše ľudské vlast-
nosti „prežiť“ každodennosť a tok
života?
- Prežiť je silné slovo, keď ho vysloví-
me, predstavíme si, že ide o človeka,
ktorý je v ťažkej, komplikovanej situá-
cii a to ja, chvalabohu, nie som.
Naopak, cítim sa dobre a žijem v prí-
jemnej životnej atmosfére. V živote
však vždy pomáha humor a nadhľad.
To sú dve veci, ktoré vám aj vášmu
okoliu život veľmi spríjemnia.
Je irónia aj hlavnou komunikačnou
zložkou vašich vzťahov s priateľmi,
používate sarkazmus v súkromných
debatách?
- Neviem, ako ma vnímajú doma a pri
debatách s priateľmi, to by ste sa muse-
li opýtať ich. Nedokážem sa ohodnotiť,

ale myslím si, že nie som nepríjemný,
neznášanlivý typ človeka. Myslím, že
som dosť tolerantný.
Na čo ste najväčšmi citlivý, čo nemá-
te rád?
- Mám jednu zvláštnu vlastnosť a tá sa
volá dochvíľnosť. Zdá sa mi, že je to
choroba. Moje okolie týmto postihnu-
tím netrpí a dochvíľny človek sa vo
vlastných očiach stáva akýmsi čudá-
kom, pretože všade príde načas a
možno ešte o čosi skôr. Nedochvíľnosť
ma dosť irituje.
Glosátorstvo je ďalšou vašou schop-
nosťou, ktorou reflektujete na kaž-
dodenný život. Glosujete aj všedné
udalosti?
- Keď sa niečo okolo mňa deje, zvyk-
nem to okomentovať. Glosátorské
komentáre sú však obsiahnuté vo fejtó-
noch, ktoré píšem do týždenníka .týž-
deň.
Štúdio L+S je už dlhodobo súčasťou
bratislavského kultúrneho koloritu.
Čím by ste chceli pritiahnuť ľudí do
hľadiska?
- Som rád, že Bratislavčania sú verní
Štúdiu L+S a že k nám chodia. Verím,
že to tak zostane. Máme bohatý reper-
toár, okrem našich divadelníkov pozý-
vame hostí z Českej republiky. Diváci
sú zvedaví na našich českých kolegov,
a tak každý rok usporadúvame Festival
českého divadla či prehliadku českého
humoru. Prekvapení je vždy dosť a
dúfam, že sa opäť budeme mať na čo
tešiť. Zhovárala sa Dáša Šebanová

FOTO - SITA

Milan Lasica tvrdí: Bratislava mojej

mladosti bola zanedbaná a ošarpaná

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Spoločnosť TESCO STORES SR hľadá 
do HM Tesco v Petržalke na Panónskej ceste 25, 

šikovných ľudí do trvalého pracovného pomeru na denné i nočné zmeny na tieto pozície:
• P r e d a v a č   s   inkasom - pokladník/čka - 20 hod. týždenne a menej
• P r e d a v a č   s   inkasom do odd. čerstvých potravín
• P r e d a v a č   s   inkasom do odd. suchých potravín • Pekár/ka
• P r e d a v a č   s   inkasom do odd. nepotravinového tovaru • Mäsiar/ka

Žiadosti o prijatie do zamestnania  s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajov odovzdajte 
na recepcii HM Petržalka alebo zašlite mailom na 

21004mhr@sk.tesco-europe.com
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Svet detí Ázie

na fotografii 

v Harmony 
DÚBRAVKA
V Rehabilitačnom centre Harmony
na Kudlákovej 2 otvorili výstavu
fotografii Ingrid Brockovej a Alojza
Halása Harmónia v Harmony. 
Výstava sprostredkuje svet detí, ktoré
žijú v ázijských krajinách a môžete ju
vidieť v čase, keď sú procedúry s
deťmi, teda denne, do 15.00 h. 
Ambíciou výstavy je zrelativizovať
ich bolesť, životný údel pohľadom na
svet, život ľudí v odľahlých častiach
Nepálu a Bhutáne. Životná cesta ľudí
tam tiež nie je ľahká. Ale iným spôso-
bom. (dš)

Mesto čistí aj

vysávačmi 

či zametačmi
BRATISLAVA
Od 1. marca začalo čistiť svoje
komunikácie aj hlavné mesto. Magi-
strát od 25. februára poslal do ulíc
72 zametačov, elektrické vysávače a
upratovacie autá.
Tie majú čistiť počas celého dňa a
okrem iného odstraňujú blato, kamene
a iné nánosy. Do poriadku dávajú
najmä stredové pásy, krajnice, chodní-
ky, ostrovčeky a pod. Frekventované
križovatky prichádzajú z bezpečnost-
ných dôvodov na rad najmä v noci,
strojné zametanie je však možné len
počas teploty nad 3 stupne. (brn)

STARÉ MESTO
Staromestská samospráva začala v
piatok 26. februára 2010 generálne
čistenie centrálnej časti mesta.
Prvým miestom bolo Hviezdoslavo-
vo námestie, v priebehu troch týžd-
ňov sa dostanú na rad ďalšie cen-
trálne lokality.
Generálne upratovanie zabezpečujú v
týchto dňoch stroje na mechanické
čistenie, vysávače, cisterna s vodou,
ale aj zametači. Po Hviezdoslavovom
námestí pokračovali v upratovaní v
smere cez Strakovu ulicu a Rybnú
bránu do pešej zóny. Takmer sedem-
desiatkilometrovú trasu ulíc tretej a
štvrtej triedy sľúbila dať do poriadku
dodávateľská firma VEPOS, s. r. o.,
Bratislava do troch týždňov. 

Podľa hovorkyne miestneho úradu
Staré Mesto Aleny Kopřivovej „to
znamená, že pozametá a odvezie tony
kamennej drte zo zimného posypu,
tisíce cigaretových ohorkov, množ-
stvo drobných odpadkov a nečistôt
vrátane psích výlučkov, ktoré done-
dávna milosrdne ukrývali navŕšené
kopy snehu“.
Podľa úradu je v rozpočte Starého
Mesta na celoročné čistenie ulíc a
verejných priestranstiev 700 000 eur.
Čerpať ich začali v piatok 26. februá-
ra. Na zimnú službu plánovalo dať
Staré Mesto 380 000 eur. Táto suma
sa už minula, pričom sa z nej mal
financovať aj začiatok budúcej zim-
nej sezóny na konci roka 2010. 
„Pre poslancov mestskej časti to zna-

mená, že budú musieť rozpočet upra-
vovať - vyčleniť peniaze na zimnú
službu v novembri a v decembri
2010,“ uviedla Alena Kopřivová. Pri-
pomenula, že plánovaných 380 000
eur malo stačiť na zaplatenie nákla-
dov na zimnú údržbou ciest tretej a
štvrtej triedy, chodníkov a verejných
priestranstiev pri jedenástich výjaz-
doch techniky a obslužného personá-
lu. Ako dodala, bohaté sneženie a
poľadovica z mrazov si v tejto zimnej
sezóne vyžiadali až 22 výjazdov. 
Podľa riaditeľa spoločnosti VEPOS
Bratislava Ivana Šáteka sa z tejto su-
my v decembri 2009 vyčerpalo 73 000
eur a v januári 2010 až 173 000 eur.
Na február ostalo necelých 140 000
eur. (rob)

Centrum mesta začali generálne čistiť
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SOBOTA 6. marca
� 9.00 16.00 - Ateliér neprofesionálnych
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18 
� 14.30 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Insita z Kovačice, otvorenie
výstavy, hosť: Vajnorský okrášľovací spo-
lok, Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349,
Vajnory
� 17.00 - Dámsky čaj o piatej s HS
SKAN, tradičné tanečné podujatie venova-
né ženám k MDŽ, účasť pánov vítaná,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Co jinde neuslyšíte 2, javisková
talk show Evy Holubovej a Boba Klepla,
hosť: čarodejnica Marcela Košanová, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Juraj Bielik, Anton Korenči:
Piaf, poetická monodráma o živote slávnej
šansoniérky, hrá: Kristína Tóthová, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 V. Klimáček: Díleri, hrajú: Dari-
na Abrahámová, Viktor Horján, Roman
Pomajbo, Renáta Ryníková, Zuzana Šebo-
vá, divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7

NEDEĽA 7. marca
� 10.00 a 14.30 - V. Šúplata: Kráľovský
detektív, pre deti od 5 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Gašparko a Janko v pekle,
účinkuje Stražanovo bábkové divadlo, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A

� 10.30 - Nedeľné matiné, Ivan Palovič,
viola, Jordana Palovičová, klavír, program:
Johann Nepomuk Hummel, Paul Hinde-
mith, Dmitrij Šostakovič, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 -M. Beňová: Strašiak, interaktív-
ne a edukačné predstavenie pre deti pred-
školského veku, divadlo Ludus, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Anton Korenči, Martin Ka-
prálik: Janko a Marienka alebo Čoko-
ládová chalúpka, najsladšia rodinná roz-
právka s pesničkami pre deti od 4 rokov,
divadlo a.ha, Školská 14

� 17.00 - Gaetano Donizetti: Lucia di
Lammermoor, záznam predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Tetzepi, koncert fenomenálneho
holandského free-džezového orchestra,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3 

PONDELOK 8. marca
� 16.30 - Žena v mužskom svete, pred-
náška lekárky Ester Točíkovej o špecifi-
kách dnešného sveta z pohľadu ženy, Semi-
nárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Dvadsať rokov od nežnej ne-
prebehlo, verejná diskusia na tému výbe-
rového konania na post generálneho riadi-
teľa SNG, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 18.00 - Koncert v rámci Mahlerovho
roku 2010, M. Achrainer, barytón, A.
Nedeljkovic, husle, O. Müller, violončelo,
L. Aumaier, klavír, Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, alebo ako to
bolo, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - E. Albee: Koza alebo Kto je
Sylvia, čierna komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.09 - Klauni a klauniáááááády: Pi-
škoty, Rasťo Piško a jeho zábavný pro-
gram o ženách, Art Café Scherz, Partizán-
ska 2, Palisády
� 19.30 - Viliam Klimáček: In Da House
(žúrka v Londýne), divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa?, o
troch ľuďoch, veľkom hneve a všeličom
inom, divadlo Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 9. marca
� 10.00 - Región, v ktorom žijem, stret-
nutie pre žiakov základných škôl v Devín-
skej Novej Vsi so zástupcami vydavateľ-
stiev a spisovateľmi, Veľká sála Istra Cent-
ra, Hradištná 43, DNV
� 10.00 V. Šúplata: Kráľovský detektív,
pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - Staráme sa o svoje zdravie.
Diagnóza F 50, beseda s autorkou rovno-
mennej knihy Gabrielou Weissovou a psy-
chiatričkou MUDr. Martinou Paulínyiovou
o závažnom probléme poruchy prijímania
potravy anorexii a bulímii, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 14.00 - Morena, do vody hodená, krea-
tívne podujatie zamerané na ľudové zvyky
pre deti ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Šperkárska dielnička, výroba

originálnych šperkov, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 18.00 - O kultúrnej a etnickej rozma-
nitosti, cyklus filmových dokumentov pre
študentov FF UK, Prednášková sála Uni-
verzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Samuel Beckett: 2x Beckett,
Krappova posledná páska/Stupaje, dve
jednoaktovky legendárneho dramatika, di-
vadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - A. Totíková, M. Baláž: Tie roky
90.! alebo Hurá luxus!, hosťujúce predsta-
venie VŠMU, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10

� 20.00 - Umri, skap a zdochni..., divad-
lo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 10. marca
� 10.00 - Región v ktorom žijem, stretnu-
tie pre žiakov základných škôl v Devínskej
Novej Vsi, Veľká sála Istra Centra, Hradišt-
ná 43, DNV
� 10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
10.00 - Jarné mláďatká, kreatívne podu-
jatie pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Poslovia jari, tvorivé dielne pre
deti, Stredisko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 14.00 - Šperkárska dielnička, výroba
šperkov, CC centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Keď dobývali Turci Európu,
výtvarné dielne pre žiakov ZŠ, CDLaV,
Gaštanová 19
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová 18 
� 19.00 - Slávnostný koncert ku Dňu
výskumu rakoviny, Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala, Vokálna sku-
pina Close Harmony Friends, Historická
budova Slovenského národného divadla,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodráma,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Ticho nad oblakmi, kino inak +
koncert, Ticho nad oblakmi nie je film. Je to
meditatívna esej, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 11. marca
� 10.00 - Región, v ktorom žijem, stret-
nutie pre žiakov základných škôl v Devín-

skej Novej Vsi, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43, DNV
� 10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-
tív, pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - S nami to zvládneš, veľkonočné
pozdravy, tvorivá dielňa, M klub, Rovnian-
kova 3 
� 17.30 - Na všetko je liek, zdravý život-
ný štýl, alternatívny spôsob liečby, Stredis-
ko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Jiří Suchý: Taká strata krvi,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Hexen, tanec, Debris Company,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 12. marca
� 14.00 - F. Hrubín: Kráska a zviera,
preklad: M. Rúfus, od 5 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music club - metal, Janeses-
sion(glam´n'roll), Sunity (heavy metal),
DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

VÝSTAVY
�Gustav Mahlera Viedeň, Rakúske kul-
túrne fórum, Zelená 7, potrvá do 2. apríla
�Hugo Šilberskéhy: Bulharsko, Bulhar-
ský kultúrny inštitút, Jesenského 7, potrvá
do 26. marca
� Rukopisné pamiatky českých knižníc,
Výstavná sála Univerzitnej knižnice, Mi-
chalská 1, potrvá do 26. marca
� Insita z Kovačice, Galéria TY-
PO&ARS, Roľnícka 349, Vajnory, potrvá
do 23. mája
� Harmónia v Harmony, výstava foto-
grafií Ingrid Brockovej a Alojza Halása o
deťoch Ázie, Rehabilitačné centrum Har-
mony, Kudlákova 2, Dúbravka
� Človek hravý, výstava o podobách hry,
Bibiana, Panská 41
�Malovátka Violy Prachárovej, výstava
obrazov, CDLaV, Školská 14, potrvá do 31.
marca 
� Miro Gábriš a Zuzana Benková:
mirinof & suzan, Galéria F7, Františkán-
ske námestie 7, potrvá do 27. marca
� Dóra Maurer: Presahy, Galéria Z,
Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do 4.
apríla
� Foto roka 2009, Cena Nadácie VÚB
pre mladých fotografov, výstava fotografií
zo súťaže, Výstavná sála Univerzitnej kniž-
nice, Michalská 1, potrvá do 8. marca

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

vyjdú opäť o týždeň
11. 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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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


