
Mesto Bratislava vypovedalo Brati-
slavskému kultúrnemu a informač-
nému stredisku zmluvu o prevádzke
PKO a budovy odovzdalo investorovi
novej výstavby. Čo to znamená do
budúcnosti, na to sme sa spýtali riadi-
teľa BKIS Vladimíra GREŽA
- Najnovší právny stav hovorí, že už ne-
máme zmluvu na priestory, v ktorých
fyzicky sme a v ktorých sú rôzne kul-
túrne podujatia. Naďalej však chránime
majetok BKIS, ale aj mesta - znamená
to budovu PKO. Pokiaľ ide o náš
odchod, okamžite sa to nedá uskutoč-
niť, keďže tu máme napríklad archív, sú
tu zamestnanci. Priznám sa, že sme na
túto situáciu trochu nahnevaní, pretože
vonku nám beží stodvadsať podujatí
Vianoc, robíme vianočné programy aj v
mestských častiach... No a namiesto to-
ho, aby sme sa im mohli venovať, vra-
ciame sa k tejto citlivej a hektickej té-
me, akou PKO určite je.

Sú ohrozené niektoré decembrové
podujatia v PKO?
- V tejto chvíli sa všetky podujatia, ktoré
boli po termíne vypovedania, uskutoč-
ňujú. Maximálne sa snažíme o to, aby sa
konali bez problémov. Nedávno sa
uskutočnili dve beánie, ktoré sa skonči-
li veľmi dobre. Pokračujú aj rôzne via-
nočné či firemné akcie. Snažíme sa jed-
noducho povýšiť vzťah ku klientom a
partnerom, ktorí tu robili, robia, organi-
zovali a organizujú podujatia tak, aby
neboli touto udalosťou dotknuté.
Končí sa vypovedaním zmluvy čin-
nosť PKO? 
- Bratislava prichádza o najväčšiu uni-
verzálnu sálu pre kultúrne podujatia.
Niektoré typy akcií sa už nebudú môcť
konať bez toho, aby sa nestratila ich
kvalita, alebo aby neboli ohrozené.

Počas niektorých akcií charity a
významných podujatí sme boli súčasne
aj partnermi a dovolili sme využívať
priestory mesta. Ak budú musieť prejsť
na komerčnú bázu, tak to ohrozí ich
existenciu. Je ohrozená napríklad aj
krúžková činnosť, ktorú sme tiež za-
bezpečovali v PKO. Prechod do nových
priestorov nie je jednoduchý, potrvá
niekoľko rokov. Po januári môže byť
situácia zlá. 
Momentálne vraj nie je za PKO
náhrada, čo Sklad č. 7 v Eurovea?
- Pokiaľ viem neexistuje žiadny návrh
zmluvy na tento priestor a neuvažuje s
tým ani súčasný majiteľ. Treba tam
spojiť tri poschodia, aby sála spĺňala
očakávané kapacitné parametre.
Mesto dnes naozaj nemá žiadne mies-
to, ktoré by bolo rovnocenné alebo
aspoň približne rovnocenné priesto-
rom PKO.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Nová mestská

samospráva

začína vládnuť

21. decembra
BRATISLAVA
Nová bratislavská samospráva, ktorú
si Bratislavčania zvolili vo voľbách
27. novembra 2010 sa ujme vlády nad
mestom v utorok 21. decembra 2010,
keď bude ustanovujúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva a nový pri-
mátor aj poslanci zložia sľub.
Na termíne ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva sa dohodli sú-
časný primátor Andrej Ďurkovský so
svojím nástupcom Milanom Ftáčnikom.
Ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva a miestnych zastupiteľ-
stiev mestských častí musí byť do 30
dní odo dňa komunálnych volieb.
Ako prvá sa ujala vlády samospráva v
Karlovej Vsi, kde bolo ustanovujúce
zasadnutie zastupiteľstva 7. decembra
2010. Najneskôr dôjde k zmene miest-
nej moci v Novom Meste a v Záhorskej
Bystrici - 22. decembra 2010. Stále nie
však je známy termín ustanovujúceho
zasadnutia miestneho zastupiteľstva v
Ružinove. (brn)

Dobrovoľníkov

roka pozná 

už aj Bratislava
BRATISLAVA
V predvečer tohtoročného Medziná-
rodného dňa dobrovoľníkov, ktorým
je 5. december, ocenili aj bratislav-
ských dobrovoľníkov roka. Nomino-
valo ich 16 mimovládnych organizá-
cií a jedna skupina zložená z občanov.
Dobrovoľníkom roka v sociálnych a
zdravotníckych službách sa stala Bože-
na Číčelová z diakonického združenia
Betánia, v oblasti vzdelávania Veronika
Gregušková zo Slovenského výboru pre
UNICEF, dobrovoľníkom pracujúcim s
deťmi a mládežou zase Světlana Drtilo-
vá z občianskeho združenia Plusko,
dobrovoľníkom pre životné prostredie
sa stala Eva Šipoczová z Lesoochranár-
skeho zoskupenia VLK, zahraničným
dobrovoľníkom roka je Harriet Long-
man z Náruče záchrany a slovenským
dobrovoľníkom v zahraničí pre rozvojo-
vú pomoc zase Štefan Račák z občian-
skeho združenia SAVIO.
Za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc or-
ganizácii bol ocenený Ľuboslav Ferianc
zo Slovenského Červeného kríža, dob-
rovoľníckym projektom roka v Bratisla-
ve sa stal projekt Výcvikovej školy pre
vodiacich psov Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska s názvom Vycho-
vávatelia šteniatok. Špeciálne ocenenie
za dobrovoľnícku pomoc dostala tento
rok Veronika Gabčová Lučeničová z
Nadácie Linaje. (brn)
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STARÉ MESTO
Investor novej výstavby na dunaj-
skom nábreží Henbury Development,
s. r. o., neráta so zachovaním súčas-
ných objektov Parku kultúry a oddy-
chu, teda ani tanečnej sály a vstupnej
haly. Namiesto PKO plánuje vybudo-
vať moderný spoločenský objekt.
Ako uviedli pri predstavení projektu
nového PKO zástupcovia Henbury De-
velopment, na základe uzavretých
zmlúv investor prevzal od mesta 1.
decembra 2010 budovy PKO. Prekvapi-
lo ich, že v miestnostiach a sálach PKO
boli ešte na december objednané poduja-
tia. Tie sú podľa nich v rozpore s platný-

mi zmluvami s mestom, ktoré deklaro-
valo presun podujatí z PKO do iných
priestorov. Investor je oprávnený robiť
asanačné práce, zatiaľ tak však neurobil,
pretože vyhovel žiadosti nového primá-
tora Milana Ftáčnika, aby pozastavil
aktivity vedúce k búraniu PKO, kým sa
detailne neoboznámi s právnym stavom
aj s novým projektom.
„Sme presvedčení, že po analýze všet-
kých informácií nový primátor dôjde k
záveru, že projekt, na ktorom sa pracuje
už osem rokov, sa nedá zastaviť,“ uvie-
dol Štefan Beleš zo spoločnosti Cresco
Group, a. s., ktorá je jedným z develope-
rov projektu. Investor neráta ani so

zachovaním vstupnej haly, rekonštruk-
ciu budov PKO považuje za ekonomic-
ky nerentabilnú. Navyše súčasný stav
budovy už nespĺňa bezpečnostné normy.
O prípadnom termíne búrania PKO
zatiaľ nechcel hovoriť, mal by byť
známy v najbližších dňoch po rokova-
niach s novým primátorom.
Koncom minulého týždňa sa budúci pri-
mátor stretol s občianskymi aktivistami,
ktorí presadzujú urýchlené prijatie územ-
ného plánu zóny tohto územia. Aktivisti
deklarovali, že chcú zabrániť zbúraniu
budov PKO, požadujú tiež, aby bol
objekt urýchlene vyhlásený za Národnú
kultúrnu pamiatku. (rob)

Investor predstavil náhradu za PKO
Podľa investora má byť nové PKO náhradou za staré. VIZUALIZÁCIA -  Henbury Development

Za PKO vraj nie je rovnocenná náhrada

Z Hurbanových

kasární má byť

multifunkčné

centrum
STARÉ MESTO
Budovu známu ako Hurbanove
kasárne v centre mesta, na rohu
Obchodnej, Mariánskej a Mickie-
wiczovej ulice, bude využívať minis-
terstvo kultúry. V priestoroch objek-
tu, kde sídlili vojaci a kde bola
napríklad aj výstavná sieň, má v
budúcnosti záujem vytvoriť  nové
bratislavské Multifunkčné kultúrne
centrum.
Podľa informácií z ministerstva kultú-
ry sa tam ráta s reprezentačnými prie-
stormi pre rôzne formy umenia,
výstavné priestory, expozície, s konfe-
renčnou prednáškovou miestnosťou,
kinosálou a s ďalšími menšími prie-
stormi na prezentáciu divadelného a ta-
nečného umenia. S ich prevádzkou má
súvisieť organizovanie rôznych sprie-
vodných podujatí. Pribudnúť by mala
aj knižnica s umeleckou a odbornou
literatúrou. 
Vo vnútornom bloku budovy na nádvo-
rí by mal vzniknúť park, kultúrna zóna
s pódiom na prezentáciu rôznych typov
kultúrnych predstavení. Súčasne tu
bude aj priestor na voľnočasové aktivi-
ty a má tu byť vytvorený aj priamy
vstup do dielní tradičných ľudových
remesiel, predajňa rôznych umelec-
kých diel vrátane odbornej literatúry,
kaviareň a reštaurácia. 
Celý areál kasární by bol podľa minis-
terstva sprístupnený tak, aby ľudia,
prechádzajúci zo Špitálskej ulice na
Kollárovo námestie, mohli aktívne
využívať všetky ponúkané služby. Pro-
jekt je zatiaľ v štádiu ideového zámeru.
O bezplatnom prevode Hurbanových
kasární rozhodlo nedávno vedenie
ministerstva obrany na základe od-
porúčania odbornej komisie a záujmu
inštitúcií. Prevod podpísal 29. no-
vembra 2010 minister obrany Ľubo-
mír Galko. Dôvodom boli vysoké
prevádzkové náklady. Minister obra-
ny pred rozhodnutím zriadil odbornú
komisiu, v ktorej boli aj riaditeľ Kan-
celárie štátneho tajomníka minister-
stva obrany Vladimír Tarasovič, hlav-
ný architekt mesta Štefan Šlachta,
Boris Strečanský z Centra pre filan-
tropiu, za Komunitnú nadácie Brati-
slava Daniela Danihelová a zástupca
sekciu majetku a infraštruktúry mi-
nisterstva obrany Jozef Pagáč. O Hur-
banove kasárne mali okrem minister-
stva kultúry záujem aj Generálna pro-
kuratúra, Ústav pamäti národa a mi-
nisterstvo vnútra. 
Vláda SR schválila 24. novembra 2010
bezplatný prevod pätnástich nehnuteľ-
ností v správe ministerstva obrany na
obce, medzi nimi bol aj objekt Hurba-
nových kasární. (rob)
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Niekde majú
naponáhlo, inde
majú času dosť
Primátor mesta a starostovia mest-
ských častí majú od volieb mesiac na
to, aby zvolali ustanovujúce zasadnu-
tie novozvoleného zastupiteľstva. Sú-
časný a budúci primátor Bratislavy sa
dohodli, že noví poslanci sa zídu 21.
decembra, približne štyri týždne od
volieb budú aj ustanovujúce zasadnu-
tia väčšiny miestnych zastupiteľstiev.
Niekde však už boli, inde nevedeli ter-
mín zasadnutia ani poldruhatýždňa
po voľbách.
Najrýchlejšia z rýchlych je karloveská
staronová starostka - tá zvolala ustano-
vujúce zastupiteľstvo na 7. decembra,
teda desať dní po voľbách. Možno ju k
tomu vedie snaha čo najskôr sa opäť
usadiť v starostovskom kresle, možno
je to len túžba zbaviť sa poslancov,
ktorí jej štyri roky strpčovali život. 
So zvolaním ustanovujúcich zasadnutí
miestnych zastupiteľstiev neotáľajú ani
v ďalších mestských častiach, kde boli
zvolení doterajší starostovia - v Podu-
najských Biskupiciach, vo Vajnoroch, v
Čunove, v Jarovciach, v Rusovciach.
Všade tam staronoví starostovia zvola-
li prvé zasadnutie zastupiteľstva do
troch týždňov od volieb.
Potom sú mestské časti, kde sa pre
zmenu neponáhľajú noví starostovia a
po dohode so starými si radšej vybrali
neskorší termín, ako napríklad v Sta-
rom Meste, kde chce nová starostka
nastúpiť do úradu 20. decembra. No
sú aj takí starostovia, ktorí ani 10 dní
od volieb nevedeli povedať, kedy sa
vzdajú vlády nad mestskou časťou a
zvolajú prvé zasadnutie nových pos-
lancov. Napríklad v Ružinove, v Rači
či v Devínskej Novej Vsi. Tamojší sta-
rostovia zrejme ešte nerozdýchali
volebnú prehru, alebo sa len snažia
urobiť po sebe v úrade poriadok a
zamiesť stopy... Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
V centre mesta miznú voľné zelené
trávnaté plochy a obyvatelia obyt-
ných domov často márne bojujú za
ich zachovanie. Nedávno sa kvôli jed-
nej ploche obrátili s výzvou na primá-
tora a starostov.
Výzva sa týkala trávnatého pozemku na
Dostojevského rade. Obyvatelia z oko-
lia pripomínajú, že pred niekoľkými
rokmi začali na pozemku živelne parko-
vať autá a tie trávnatý povrch rýchlo
zničili. Po sťažnostiach občanov vznik-
lo na približne štvrtine plochy ohradené
parkovisko. 
„V súčasností ktosi chce parkovisko
rozšíriť. Vykopal jamy a zabetónoval
tyče, na ktoré plánuje rozvešať reťaze,“
opísali situáciu obyvatelia. Je to o  to
nepríjemnejšie, že v širokom okolí ide o
jedinú vhodnú plochu na venčenie psov
- sú tam osadené aj dva stojany s vrec-
kami na psie exkrementy. „Budeme
autám ustupovať donekonečna? Kedy
zaberú celú trávnatú plochu na Dosto-
jevského rade?“ pýtajú sa obyvatelia. 
Na spomínanom mieste ide o plochu,
ktorej vlastníkom je spoločnosť Zápa-

doslovenská energetika (ZSE). Jej
hovorca Ján Orlovský v stanovisku
uviedol, že na vine sú vraj psíčkari... „Tí
plochu veľmi radi využívajú, žiaľ,
okrem výnimiek, nesprávajú sa tak, že
ich existencia zelenej plochy teší.
Máloktorý z nich po svojom obľúben-
covi výkaly aj odprace. Kvôli pravidel-
ným návštevám majiteľov psov sú osa-

dené kolíky denne poškodzované a s
betónom vyťahované zo zeme,“ tvrdí
hovorca ZSE a dodal, že spoločnosť sa
pokúša ohradiť ďalšiu časť plochy.
„Súčasná parkovacia plocha nám nesta-
čí a dočasne chceme rozšíriť možnosť
parkovania súkromných áut zamestnan-
cov ZSE.“ Robert Lattacher

FOTO - autor

Občania sa pokúšajú v centre zachovať

trávnatú plochu, ZSE chce parkovisko

Na zastávke Lafranconi neohľaduplní 

vodiči parkujú priamo na chodníku

Parkovanie pred

novým SND je

stále nedôstojné
STARÉ MESTO
Divoké a nedôstojné parkovanie áut
na kedysi trávnatej ploche pred
novostavbou SND na Landererovej
ulici pokračuje. V lete spôsobujú
autá oblaky prachu, na jeseň a v
zime sa zabárajú do blata, mlák,
snehu a špinu roznášajú po okoli-
tých cestách. 
„Trávnatý povrch pomaly zmizol, teraz
je tam už len blato. Nehovoriac o tom,
že autá stále viac ničia chodníky, ktoré
stáli  nemalé peniaze,“ píšu obyvatelia z
neďalekej bytovky a  upozorňujú, že v
blízkom obchodnom centre sú nevyuži-
té podzemné parkovacie garáže.
Situácia na improvizovanom parkovis-
ku je skutočne neúnosná. Kým pred
dvoma rokmi parkovalo na tejto ploche
zopár áut, dnes je pozemok denne plný
a počas kultúrnych a spoločenských
podujatí „praská vo švíkoch“. Areál je
pritom neupravený, plný jám, hlbo-
kých mlák. Naokolo rastú neošetrova-
né stromy, divoké kríky a burina, plo-
cha je plná neporiadku a špiny. Mnohí
vodiči jazdia na plochu a z nej cez
chodníky, pričom ničia obrubníky.
Autá parkujú pod stromami a uprostred
buriny, ktorá v lete pripomínala skôr
džungľu ako širšie centrum mesta.
Chaotické parkovanie na Landererovej
ulici  sa stalo doslova hanbou pre hlav-
né mesto. (rob)

Školáci v škole

Jesenského už

majú nové okná
STARÉ MESTO
Žiaci zo Základnej školy na Jesen-
ského ulici sa dočkali nových okien v
celej budove školy. Staré boli v nevy-
hovujúcom stave. 
Miestna samospráva, ktorá je zriaďo-
vateľom školy, vypísala na okná súťaž.
Verejné obstarávanie na repasáciu dre-
vených okien a okenných rámov na
budovách základných škôl na Hlbokej
ceste a na Jesenského ulici a Materskej
školy na Timravinej ulici sa však skon-
čilo neúspešne. Nikto sa totiž neprihlá-
sil. Riaditeľka ZŠ na Jesenského ulici
Viera Zavřelová uviedla, že pamiatkari
nesúhlasili s osadením plastových
okien. Po vypísaní ďalšej súťaže boli
napokon na celej budove osadené euro-
okná. Staromestskú samosprávu to
vyšlo na 102 000 eur (bez DPH).
Miestny úrad Staré Mesto uviedol, že
pamiatkový úrad súhlasil s použitím
drevených replík okien na uvedených
objektoch školských zariadení a
netrval výlučne na obnove terajších
okien. Samospráva sa rozhodla, že
práce na jednom objekte nebudú zada-
né jednému dodávateľovi, ale rozdelí
ich medzi viacero firiem - po fasádach.
Išlo o ústretový krok voči tým, „ktorí si
pravdepodobne z kapacitných dôvodov
netrúfli na taký veľký objem prác v
celej  školskej budove.“ (rob)

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

STARÉ MESTO
Priestory autobusovej zastávky Laf-
ranconi si arogantní vodiči často a
radi „mýlia“ s parkovacími miesta-
mi. Keďže však zaberajú značnú
časť chodníka, bránia nielen cestu-
júcim čakajúcim na autobus, ale aj
chodcom. Stojace autá navyše pre-
kážajú aj za priechodom pre chod-
cov spájajúcom zastávku električky
a autobusu.
Vodiči tým často nútia peších vstupo-
vať do vozovky a ohrozujú tak bezpeč-
nosť premávky len preto, lebo svojmu
automobilu našli exkluzívne parkova-
cie miesto. Akoby im ani neprekážalo,
že porušením predpisov a dopustením
sa priestupkov riskujú pokutu.
K problému na zastávke Lafranconi
sa vyjadril František Peczár z oddele-
nia komunikácie a prevencie Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave: „Z uvedených fotografií
sa nedá presne určiť, koľko miesta
nechali vodiči predmetných motoro-
vých vozidiel pre chodcov. Z fotogra-
fie, kde ako druhé motorové vozidlo
stojí Ford Fusion s bardejovským evi-
denčným číslom, je zrejmé, že sa
obaja vodiči dopustili priestupku na
úseku statickej dopravy, lebo stoja v
priestore výstupišťa mestskej hro-
madnej dopravy.“
Výšku možnej pokuty prezradil hovorca
Mestskej polície Bratislava Peter Pleva:
„V prípadoch porušovania príslušných
ustanovení zákona o cestnej premávke
súvisiacich so zastavením a státím
motorových vozidiel sa motorista
dopúšťa priestupku a za ten mu môže
byť uložená bloková pokuta do 60 eur.“

Dopravný podnik mesta Bratislava
ohlasuje Krajskému dopravnému inš-
pektorátu v Bratislave všetky poruše-
nia na úseku statickej dopravy v okolí
zastávok mestskej hromadnej dopravy,

Krajský dopravný inšpektorát však
zatiaľ nedostal od dopravného podniku
žiadny podnet na riešenia problému v
danej lokalite. (mch)

FOTO- Karol Blavan

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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Padajúci stĺp 

z Vígľašskej

zmizol po roku
PETRŽALKA
Obyvatelia z Vígľašskej ulice 15
mali strach chodiť popri ceste. Ešte
nedávno tu totiž stál ohnutý stĺp
verejného osvetlenia. Najmä počas
búrok sa nebezpečne kýval a obyva-
telia okolitých domov tŕpli, kedy im
padne na hlavu.
„Ešte minulý rok do stožiara verejného
osvetlenia narazilo osobné motorové
vozidlo. Odvtedy sa pomaly, ale isto
nakláňal, najmä pri silnejších vetroch,“
napísal nám Petržalčan Rastislav
Gemerský. Podľa jeho slov nepomáha-
li ani telefonáty na dispečing verejného
osvetlenia. 
Veci sa nakoniec začali riešiť až po
roku. V minulých dňoch sa obyvatelia
z Vígľašskej ulice dočkali, naklonený
stĺp konečne odstránili. Nový zatiaľ
nebol osadený. Malo by sa tak stať na
budúci rok. „Stĺp sme odstránili,
novým ho nahradíme začiatkom budú-
ceho roku,“ informovala Mária Račko-
vá z bratislavského magistrátu. (mch)

V Petržalke

volil len každý

štvrtý občan
BRATISLAVA
Štatistický úrad SR priniesol ku
komunálnym voľbám, ktoré sa ko-
nali 27. novembra 2010,  niekoľko
zaujímavých čísel. 
Najviac osôb zapísaných v zoznamoch
voličov bolo v Petržalke - 102 188, voli-
či tu však odovzdali iba 25 342 platných
hlasovacích lístkov pre voľby do miest-
neho a mestského zastupiteľstva, na
voľbu starostu to bolo 26 871. Volebná
účasť v Petržalke bola 27,37 percenta,
čo je najnižšie číslo zo  všetkých mest-
ských častí. Len o niečo vyššiu účasť
mala Vrakuňa - 27,65 percenta.
Najmenej osôb zapísaných vo volič-
ských zoznamoch malo Čunovo, 895,
kde však vydali 642 obálok. Poslancov
volilo 608, starostu 611 voličov. Na voľ-
by prišlo 71,73 percenta občanov, naj-
viac zo všetkých mestských častí. (rob)

Možností na

korčuľovanie je

viac ako vlani
BRATISLAVA
Aj keď prírodných ľadových plôch
na korčuľovanie nie je v hlavnom
meste v posledných rokoch veľa, zdá
sa, že počas tejto sezóny by si korču-
liari mohli prísť na svoje. Možností
obuť si korčule bude o niečo viac ako
po iné roky.
Tradičná ľadová plocha mala byť otvo-
rená od 4. decembra vo Vajnoroch, v
priestoroch športového areálu Alviano.
Osvetlené klzisko má rozmery 20 x 40
metrov. Ľadová plocha je na hádzanár-
skom ihrisku a pre záujemcov je pripra-
vené parkovisko, sociálne zariadenie,
skrinky na odkladanie vecí i bufet,
postupne pribudne aj služba brúsenie
korčúľ. 
Ďalšia nová ľadová plocha pribudla ten-
to rok v priestoroch areálu Eurovea.
Klzisko by malo byť otvorené už od 6.
decembra. Má rozmery  15 x 25m a ide
o chladenú ľadovú plochu. Požičovňa
korčúľ nie je k dispozícii.
V decembri má byť sprístupnená mobil-
ná ľadová plocha v Ružinove, termín
zatiaľ nie je známy. Plocha býva súčas-
ťou Areálu hier Radosť na Štrkovci. 
Detské prírodné klzisko fungovalo mi-
nulý rok aj v areáli horárne v Horskom
parku, jeho možné sprístupnenie bude
záležať na počasí. S menšou plochou sa
ráta aj v novom River Parku.
Sezóna korčuľovania verejnosti sa zača-
la už v novembri na Zimnom štadióne
na Harmincovej ulici v Dúbravke.
Verejné korčuľovanie je možné aj v
novej hale ružinovského zimného šta-
dióna. Po otvorení novej arény - trénin-
govej haly - sú k dispozícii dve ľadové
plochy, ktoré využíva aj verejnosť. 
Ďalšie možnosti korčuľovania sú na ce-
loročnej ľadovej ploche v Avion Shop-
ping Park, plocha má rozmery 30 x 15
metrov. Pre návštevníkov je k dispozícii
požičovňa korčúľ, škola korčuľovania a
šatne so sociálnymi zariadeniami aj spr-
chami. Novinkou klziska je špeciálna
časomiera pre hokejistov.
Obľúbená a pôvodne aj vyhľadávaná
ľadová plocha bývala kedysi v Sta-
rom Meste na Hviezdoslavovom
námestí, no po inštalovaní umelého
klziska a následného nezáujmu oby-
vateľov o tento druh ľadu sympatická
zimná tradícia v centre už dávnejšie
zanikla. Posledným pokusom o obno-
venie mestského klziska v centre bolo
jeho zriadenie koncom roka 2007 na
Tyršovom nábreží. Skúsila to súk-
romná spoločnosť, zostalo však iba
pri jednom pokuse, ktorý sa už viac
nezopakoval. (rob)

Na Majoránovej majú skolaudované 

domy, chýba však cesta a osvetlenie 
VRAKUŇA
Pred siedmimi rokmi začala na Majo-
ránovej ulici výstavba radových
domov. Tie sú dnes postavené a sko-
laudované, ale o vnútroblokovú cestu,
verejné osvetlenie, svetelnú križovat-
ku a detské ihriská patriace k domom
sa bojuje dodnes.
V roku 2003 dostala firma Pressburg
B&V povolenie na výstavbu Radových
domov - Kondomínia, pričom podmien-
kou bolo vybudovanie verejného osvet-
lenia, vnútroblokovej cesty, detských
ihrísk a svetelnej signalizácie na križo-
vatke Hradská - Priehradná. „Kondomí-
nium je postavené, domy skolaudované,
cesta s verejným osvetlením vybudova-
ná, ale signalizácia nie, keďže sa nepo-
darilo vyriešiť vlastnícke vzťahy s maji-
teľom pozemku, ktorým je Lukoil Slo-
vakia,“ objasnila obyvateľka Vrakune
Henrieta Peškovičová. 
Jej informácie doplnil obyvateľ Majorá-
novej ulice Milan Brach: „Cesta má
dodnes štatút rozostavanej stavby, aj
keď je stavebne dokončená. Stavba, ako
aj pozemky, na ktorých je postavená, sú
v súkromnom vlastníctve bývalého
vlastníka spoločnosti Pressburg B&V.
Obdobne ako cesta skončilo aj verejné
osvetlenie, ktoré je síce trvalo skolaudo-
vané, ale po kolaudácii ostalo vo vlast-
níctve stavebníka a neprešlo do vlast-
níctva hlavného mesta, ako sa to vyža-
duje zo strany magistrátu pri výstavbe
novostavieb na území mesta. Dnes sa
stavebník aj investor vyhovárajú, že
kolaudácia cesty nie je možná, pretože

nie je vybudovaná svetelná križovatka
na uliciach Hradská - Priehradná, a nedá
sa to vraj preto, že investor nie je vlast-
níkom pozemkov na ktorých sa križo-
vatka má postaviť.“ 
Vlastník pozemku, firma Lukoil Slova-
kia, investor a mestská časť pokračujú v
rokovaní o dohode prevodu pozemkov
alebo o nájomnej zmluve, ale zúčastne-
né strany sa stále nedohodli. Rokovania
zastavila spoločnosť Lukoil, ktorá má
vedenie v Moskve, a okrem domov
zvyšné stavby nemôžu skolaudovať,
pretože ich vlastní investor a vlastníctvo
nemôže previesť na hlavné mesto. Nie
je možné ani vybudovať svetelnú signa-
lizáciu, keďže investor nie je vlastníkom
pozemkov.
Problémy sú aj so sľúbenými detskými
ihriskami. V stavebnom povolení sú
uvedené ako samostatné stavebné
objekty štyri detské ihriská. Realita je

však taká, že dodnes nestojí ani jedno.
Investor na jednom z pozemkov urče-
ných na ihrisko vybudoval rodinný dom
a ostatné pozemky predal ľuďom býva-
júcim v ich susedstve. 
„Občania Majoránovej ulice nesúhlasia
s vybudovaním ihrísk na pôvodne plá-
novaných parcelách a spísali proti tomu
aj petíciu. Mestská časť preto pristúpila
k rokovaniam o ich umiestnení na iných
parcelách. Sú to však súkromné pozem-
ky a k dohode so stavebníkom ešte
neprišlo,“ uviedol starosta mestskej
časti Ladislav Fatura.
Bratislavské noviny oslovili aj zástup-
cov spoločnosti Pressburg B&V. Človek
uvedený na webovej stránke sa však
odmietol vyjadriť, pretože už vraj nie je
jej členom, hoci na rokovaniach s oby-
vateľmi práve on zastupoval spoločnosť
Pressburg B&V. (mch)

FOTO - Milan Brach
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DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) chce zrevitalizovať pla-
váreň v Strednej odbornej škole
(SOŠ) Na pántoch v bratislav-
skej Rači. Plaváreň sa už päť
rokov nevyužíva. Jej technický
stav si bol pozrieť aj bratislav-
ský župan Pavol Frešo, podľa
ktorého by mohla obnovená
plaváreň slúžiť nielen pre žia-
kov školy, ale aj pre verejnosť.

„Pomerne malými úpravami za
relatívne malé peniaze, za čiast-
ky v miliónoch eur by sa dala
plaváreň sprevádzkovať,“ priblí-
žil Frešo. Podľa riaditeľky školy
Márii Katreniakovej nefunguje
plaváreň s 25-metrovým bazénom
už päť rokov, pretože neboli na jej
prevádzku finančné prostriedky.
Predtým ju využívali žiaci mater-
ských a základných škôl, ale aj
obyvatelia z okolia. Ako tiež riadi-
teľka uviedla, plaváreň je v dob-
rom technickom stave a verí, že
peniaze na jej revitalizáciu sa v
krajskom rozpočte nájdu. „Vzhľa-
dom na lokalitu by iba prispelo,
keby sa plaváreň znova otvorila.
Zviditeľnilo by to túto školu a
pritiahlo by to viac študentov,“
myslí si.
Ako župan ďalej povedal, kalkulá-
ciu obnovy plavárne robia v dvoch

variantoch. Podľa prvého variantu
za približne 66-tisíc € by sa sprevá-
dzkovala plaváreň, druhý variant
hovorí aj o oprave celého učilištia
pre žiakov, vrátane výmeny okien.
Podľa riaditeľky školy by si však
plaváreň na seba nezarobila.
„Bude preto treba prijať aj poli-
tické rozhodnutie, či sme ochotní
pre desaťtisíce ľudí tú plaváreň

aj dotovať,“ doplnil Frešo. Infor-
movať o zámere bude aj krajských
poslancov.
SOŠ Na pántoch je špecifická
výučbou žiakov za kuchárov, čaš-
níkov a cukrárov. Priestory školy si
bol prezrieť osobne župan Frešo aj
krajská poslankyňa Anna Zemano-
vá, videli aj žiakov počas teoretic-
kej a praktickej výučby.

Bratislavská župa chce do Rače vrátiť
plaváreň s 25-metrovým bazénom 

Technický stav školskej plavárne v Rači si bol osobne pozrieť bratislavský
župan Pavol Frešo.



Ďakujeme za

Staromešťanov,

aj za turistov
LIST ČITATEĽA
Zámerne som so svojím poďakova-
ním počkal na skončenie volieb,
aby ma niekto neupodozrieval, že
som starostovi Andrejovi Petrekovi
robil predvolebnú kampaň. Nie.
Chcem mu poďakovať len tak,
spontánne. A nielen za seba, ale aj
za obyvateľov Starého Mesta z
okolia Zochovej ulice. 
Pán starosta musel počas svojho funk-
čného obdobia riešiť veľa našich žia-
dostí a podnetov. A musím povedať, že
sa ich riešeniu nevyhýbal a čo sľúbil, to
aj dodržal. Najviac si cením jeho zása-
dový postoj k snahe „neznámych“
developerov zrealizovať pred ZŠ na
Podjavorinskej ul. nezmyselný kruho-
vý objazd aj na úkor školského dvora a
s výrubom obrovskej lipy a ďalších
vzrastlých stromov! Za to mu patrí naj-
väčšia vďaka a obdiv. 
Vďaka mu však patrí aj za riešenie ďal-
ších „drobností“, ktoré nám znepríjem-
ňovali život: stĺpiky zo Zochovej na
Palisády, premiestnenie spomaľovacie-
ho retardéra k priechodu pre chodcov
pri ZŠ, predĺženie parkovacej zóny na
ľavej strane Zochovej ulice atď. Posled-
ným „darčekom“ bolo dlho očakávané
verejné osvetlenie Soferových schodov
medzi Svoradovou a Zámockou ulicou
a schodov pri Pálffyho paláci (medzi
Svoradovou a Škarniclovou ulicou). 
Ďakujeme aj za turistov, ktorých je v
týchto končinách stále viac. A dúfame,
že nová starostka bude mať k požia-
davkám Staromešťanov rovnako kon-
štruktívny prístup.

Ľubomír Lapšanský, Staré Mesto

Na námestí by

nemali chýbať

prenosné WC 
LIST ČITATEĽA
Prenosná toaleta musí byť pomaly aj
vtedy, keď sa organizuje narodeni-
nová oslava pre desať detí. Na
námestí sú síce Vianočné trhy, plno
ľudí, no prenosné toalety nikde.
Pod lampou je najväčšia tma, alebo ide
o to, vybrať čo najviac v jediných ka-
menných WC? Ktovie. Isté je, že najmä
turisti hľadajúci WC neveria, že sú v
hlavnom meste krajiny EÚ a že sa píše
rok 2010! Viera Dentová, Bratislava
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Pod strechou sa dá celkom dobre najesť
Uprostred panelákov na Toplianskej
ulici vo Vrakuni sme objavili novú
reštauráciu. Nachádza sa v blízkosti
tenisových kurtov (coorty) v podkro-
ví prízemnej budovy, kde je fitnescen-
trum (chinkee). Keďže je pod stre-
chou, tak sa podľa toho aj volá - Reš-
taurácia POD STRECHOU alebo
Coorty & Chinkee.
Do reštaurácie sa ide po drevených
schodoch, v prednej časti je kuchyňa,
vzadu barový pult. Uprostred sú stoly a
stoličky pre približne sedemdesiat hostí.
Podkrovie je priestranné, drevený krov
je priznaný, strecha zvnútra obložená
drevom, drevená je aj podlaha. Priečky
sú murované - na stenách je neomietnu-
tá tehla.
Ponuka jedál Pod strechou nie je zby-
točné široká -  tri či štyri jedlá z bravčo-
vého, hydiny, hovädzieho, rýb a štyri
cestoviny, resp. rizotá. Okrem toho jedlá
niekoľko tradičných jedál a detské
menu.
Z polievok sme si dali Slepačiu poliev-
ku s domácimi rezancami (1,30 €). Bola
dobrá, nechýbalo mäsa ani rezance,
zarazilo nás však, že v nej bola len biela
koreňová zelenina. A kúsočky sušenej
mrkvy, čo býva znakom, že kuchár si
pomohol dehydratovaným polievko-

vým korením. Nenadchol nás ani  hrá-
škový krém s krutónmi (1,30 €), pretože
to nebol žiadny krém, ale kaša so zle
rozmixovaným hráškom. Naopak, spo-
kojní sme boli s Kozím syrom v slanin-
kovom kabátiku uloženom na rukole s
paradajkami (2,50 €).
Z bravčového sme si dali grilovanú
panenku s hráškovým pyré, grilovaný-
mi šampiňónmi a zemiakovou kašou
(7,00 €). Kombinovať zemiakovú kašu
s hráškovou bolo podľa nášho gusta cel-
kom zbytočné. Huby navyše neboli gri-
lované, ale dusené vo vlastnej šťave, a
neboli to vôbec šampiňóny.
Z kuracieho mäsa sme si dali vyprážané
stehienka s pečenými zemiakmi (5,50
€). Boli veľmi dobré. Hovädzí steak so
šalátovými variáciami a zemiakmi na
cibuľke (13,50 €) bol tým najdrahším
jedlom v ponuke. Na náš vkus bol steak
zvonku príliš spečený, vo vnútri však
zostal na prekvapenie krvavý.
Ako „Staré známe, ale po novom“ tu
ponúkajú napríklad Cordon bleu roládu
s domácimi hranolčekmi (6,50 €). Oce-
nili sme, že kuchár vie, čo varí a Cordon
Bleu nesprznil  na „Gordon Blue“ či

podobný nezmysel. Trochu nám uniklo,
v čom spočívala inovácia tohto plnené-
ho a vyprážaného mäsa. Podľa nás to
bola klasika. Tak ako „deravý“ vypráža-
ný syr s domácimi hranolčekmi (5,00 €)
a s tatárskou omáčkou (0,70 €). Ak aj
bol syr pôvodne deravý, po vypražení to
na tanieri nebolo poznať.
Z dezertov sme si vybrali penu z bielej
čokolády s horúcimi višňami a čokolá-
dovou tyčinkou (2,70 €), a neoľutovali
sme. Naozaj veľmi dobré.
Reštaurácia Pod strechou je miestom,
kde sa dá celkom dobre najesť. Navyše
stáli zákazníci majú výhodu, že to majú
lacnejšie - pri prvej návšteve sme dosta-
li ponuku na klubovú kartu, ktorá pri
každej ďalšej návšteve umožňuje na
všetko a vždy zľavu 10%.
Ďalšie prekvapenie nás čakalo pri dru-
hej návšteve, keď nás čašník upozornil,
že koncom tohto týždňa menia dvojme-
sačný jedálny lístok. Takže mnohé jedlá,
ktoré sme ochutnali v ňom nie sú, viace-
ré však pribudli. Určite ich sem prídeme
ochutnať.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Aj Carrefour musí dodržiavať predpisy
Dnes prinášame prípad kontroly
Slovenskej obchodnej inšpekcie
(SOI), ktorý sa týkal jedného z naj-
častejších chýb pri predaji výrob-
kov. Je ním absencia poskytnutia
informácií o výrobku v štátnom
jazyku. 
Dňa 15. októbra boli inšpektori SOI na
kontrole v prevádzke Obchodné cen-
trum Danubia, Carrefour na Panónskej
ceste. Počas kontroly zistili v priamej
ponuke pre spotrebiteľa dva druhy vý-
robkov - ohrievačov miestností v cel-
kovej hodnote 409,85 €. Chýbalo pri
nich bezpečnostné upozornenie Neza-
krývať v štátnom jazyku. 
Išlo o desať kusov keramických ohrie-
vačov ROHNSON R-8050, jeden stál
25,99 €, a päť kusov halogénových
ohrievačov ROHNSON R-042 za
29,99 €/ks. Za protiprávny skutok
kvôli porušeniu ustanovenia zákona o
ochrane spotrebiteľa zodpovedá spo-
ločnosť Retail Value Stores, a.s., na
Panónskej ceste 16. K oznámeniu o
začatí správneho konania sa spoloč-
nosť vyjadrila listom z 3. novembra
2010. Podľa nej, keďže pri konkrét-
nych výrobkoch neboli uvedené údaje

v slovenskom jazyku, prevádzkareň
vraj závažnejším spôsobom neohrozila
slovenského spotrebiteľa. 
Spoločnosť zároveň poukázala na to,
že prikrývanie klimatizačných zariade-
ní, ako aj všetkých elektrických zaria-
dení, nie je bezpečné, čo je údajne
všeobecne známa vec a spotrebiteľ si
to uvedomuje bez ohľadu na to, či si
takúto informáciu na konkrétnom
výrobku prečítal alebo nie. Na záver
vyjadrenia spoločnosť dodala, že nedo-
statok vyčítaný inšpektormi SOI bez-
prostredne po kontrole odstránila a
urobila potrebné kroky, aby sa v
budúcnosti neopakoval. 
Na základe týchto skutočností spoloč-
nosť navrhla, aby správny orgán SOI
konanie v tejto veci zastavil. V zmys-
le zákona o ochrane spotrebiteľa je
predávajúci povinný zabezpečiť, aby
informácie o vlastnostiach predáva-
ného výrobku, vrátane spôsobu
použitia, pokiaľ to vyžaduje povaha
výrobku, obsahoval aj priložený
písomný návod. Ďalej musí predáva-

júci zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol označený údajmi nielen
o výrobcovi ale aj o dovozcovi či
dodávateľovi, o miere alebo množ-
stve, o spôsobe použitia údržby
výrobku a o nebezpečenstve, ktoré
vyplýva z jeho nesprávneho použitia
alebo údržby. 
Ustanovenia zákona o ochrane spotre-
biteľa uvedené ktoré stanovujú povin-
nosť informovania o výrobkoch
písomne (§ 11 a 12) musia byť v štát-
nom jazyku. Ak teda výrobca považo-
val za potrebné uviesť na výrobkoch
bezpečnostné upozornenie Nezakrývať
písomnou formou vzhľadom na cha-
rakter a účel jeho použitia, čo vyplýva
aj z cudzojazyčnej mutácie tohto upo-
zornenia, je povinnosťou predávajúce-
ho zabezpečiť takúto písomnú infor-
máciu v štátnom jazyku. 
Ku skutočnosti, že spoločnosť odstrá-
nila nedostatok na základe kontroly,
správny orgán SOI uviedol, že odstrá-
nenie nedostatkov po vykonanej kon-
trole je povinnosťou spoločnosti.
Pokuta bola 200 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Rozprávajte

hlasnejšie, 

prosili diváci
LIST ČITATEĽA
Koncom novembra som bola na
predpoludňajšom predstavení hry
Ivanov (Čechov). V Činohernej sále
nového SND som sedela v 10. rade
(teda asi v strede).
Ešte som nezažila, aby si diváci v hľa-
disku museli pokrikovaním na hercov
vynucovať hlasnejší prejav, lebo v prvej
polovici nebolo vôbec nič počuť. Navy-
še, keď ešte herci začali „mlieť“ ako
verklíky, divák už vôbec nevedel, o čo
ide. Napriek očakávaniu neboli na pred-
poludňajšom predstavení len (možno)
nahluchlí dôchodcovia. Väčšej hlasitos-
ti sa domáhali aj mladší diváci. 
Nerozumiem sa do techniky, ale myslím
si, že na takú veľkú sálu, nezvyčajne
veľkú aj na divadlo, je technika zle roz-
miestnená. Alebo je to otázka zisku za
väčší počet sedadiel? Alebo herci nedo-
kážu prekričať taký veľký priestor?
Niečo podobné som zažila aj týždeň
predtým na predpremiére Mobil mŕtve-
ho muža, a to som sedela v treťom rade.
Herci si šuškali iba niečo pre seba, ako
som počula, práve toto predstavenie sa
celkom zaslúžene skončilo fiaskom. Aj
preto sa asi zameriam na staré osvedče-
né divadlá Malá scéna, Korzo alebo
bývalé Hviezdoslavovo divadlo. Tam
tieto problémy nikdy neboli. 
V hre Ivanov maestro Slezáček vyslovil
vetu, ktorú sme počuli všetci veľmi
dobre: „divadlo ide dole kopcom“, je-
dine táto veta bola počas predstavenia
odtlieskaná. Nepochybujem, že v texte
Čechova boli aj iné krásne vety, ktoré
však zanikli vo veľkosti priestoru, hoci
ich prednášali skúsení a kvalitní herci.
Napríklad krásne režijne zinscenovaný
monológ Rotha so svetelným efektom
bol určite pozoruhodný, ale divák z
neho nič nemal. Úspech predstavenia sa
prejavil aj úbohým potleskom na konci,
keď zatlieskalo iba pár rúk a aj to len z
úcty k hercom, ktorí robili, čo mohli, no
divák sklamaný a môžem povedať, že aj
utrápený utekal po triapolhodinovom
utrpení do šatne.

Ľudmila Kamenická, Bratislava

SŤAHOVANIE
Tel.: 02/ 4488 5003

non stop
www.std.szm.sk

NOVÁ PREDAJ≈A Raãianska 69, Bratislava

www.autopolis.sk
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* Kúpte si u nás od 9. decembra viano nú jedli ku len za €14,99. Ak ju prinesiete v období 
od 7. do 28. januára 2011 spä  do obchodného domu IKEA spolu s pokladni ným blokom, dostanete kartu 

IKEA v hodnote €12 na váš alší nákup. Navyše za každý predaný strom ek zasadíme nový strom.
God Jul (Veselé Vianoce) vám praje IKEA!

 VRÁTIME VÁM €12*

ZA VÁŠ VIANO NÝ 
STROM EK!

VRÁTIME VÁM

€12,00*
ZAPLATÍTE LEN €14,99
DOSTANETE SPÄ  €12,00

KONE NÁ CENA €2,99
DDOOSSTTAANNEETTEE SSPPÄÄ €€1122,,,,0000

€2 99
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Viac tipov na viano né dar eky nájdete na IKEA.sk/godjul
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00

O
cin

o

OFELIA, deka €24,99 
Polyester/akryl/vlna.
130×170 cm.

PERSIKA, 
váza €6,99 
Sklo. V17 cm. 

ALINA,
prikrývka 

a po ah
na vankúš 

€39,99 
180×280/65×65 cm. 

OFELIA, deka €14,99 
Polyester/akryl. 130×170 cm.

SANELA, 
po ah na vankúš 

€6,99 100% bavlna. 
40×60 cm.

ALVINE RUTOR, 
poste né oblie ky. 
100% bavlna. 
150×200/50×60 cm. 

PAPAJA, 
kvetiná  €1,49 
Kamenina.
V13 cm. 

LINGO, 
škatu a

s vrchnákom 
€2,49/2 ks Lepenka. 

28×35, V18 cm.
Jednotková cena €1,245

LYKTA, stolová lampa 
€8,99 Sklo. V24,5 cm.

YNGAREN, miska. 
Sklo. Sivá, 
Ø14 cm €2,99 
Ružová, Ø19 cm 
€5,99 

TROLSK, 3-dielna 
súprava na servírovanie  
€2,99 Melamín.

GRANAT, vankúš €2,99 
100% bavlna. 50×50 cm.

TAJMA, nástenné hodiny 
€9,99 Ø38 cm. Plast.

LUDDE, ov ia kožušina 
€29,99 60×95 cm.

EKORRE, hojdací los €29,90  
Masívny kau ukovník. V52 cm.

Bežná cena €24,99

CENA
IKEA
FAMILY

€14,99
RISHULT, stojan na viano ný 
strom ek. Plast. Š65, V18 cm.
Ponuka IKEA FAMILY platí 
od 9. do  23. 12. 2010.

ABIES NORDMANNIANA, 
viano ná jedli ka €14,99
V140 – 230 cm.

Martin

M
iško

Lucia

Zuzka

Janka

Mamina

Teta Eva

Tomáš

Mamina

Stará
mama

Jakub

Hanka

Linda

€19,99
Pôvodná cena €24,99

Viano né pozdravy zo Švédska. Viac na IKEA.sk/godjul

MOR ACÍ STEAK
so slivkovou omá kou a prílohou.  
Ponuka platí do 
23. 12. 2010.

VIANO NÉ MENU

€3,20

Katka

Filip

EKTORP, 
vankúšik
€3,99
Biely po ah
Blekinge.
35×15 cm. 

RADOS  Z KAŽDÉHO D A
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STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ L. SVOBODU sa 22-
ročný a 21-ročný Bratislavčania dopusti-
li výtržnosti. V klube N.A.G.L.S. po ver-
bálnych útokoch fyzicky napadli 21-roč-
ného a 20-ročného Bratislavčana, pri-
čom staršiemu z nich spôsobili zlomeni-
nu nosových kostí s predpokladanou
dobou liečenia 2 až 4 týždne. Mladší z
poškodených nemal zranenia, ktoré by si
vyžiadali lekárske ošetrenie. 
NA HOLLÉHO ULICI sa 25-ročný
muž v noci vlámal do bytu na 1. poscho-
dí. Cez striešku nad hlavným vchodom
prišiel k pootvorenému oknu, oknom
vošiel do kuchyne a vzápätí do predsie-
ne. Z tašky ukradol peňaženku s osobný-
mi dokladmi, z poličky pár dámskych
kožených rukavíc a 4 eurá. Von ušiel cez
okno, ktorým vošiel, pričom poškodil
lištu na parapetnej doske, čím spôsobil
škodu 50 eur. Škoda na ukradnutých
veciach bola 21 eur. Policajti páchateľa
krátko po čine zaistili.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ v
obchodnom dome 22-ročný muž z Kve-
toslavova ukradol v oddelení Elektro
tašku na laptop v hodnote 14 eur a z
regálu s CD hrami odcudzil deväť kusov
CD hier v celkovej hodnote 456 eur.
Keď sa pokúsil prejsť pokladničnou zó-
nou bez zaplatenia, pracovník SBS ho
zastavil. Muž musel tovar vrátiť a je stí-
haný za krádež.
NA ZÁMOCKEJ ULICI ukradli z
podzemnej garáže automobil Audi TT.
Krádežou vozidla bola lízingovej spo-
ločnosti spôsobená škoda 40 000 eur,
krádežou osobných vecí 350 eur.
NA ULICIACH TRNAVSKÉ MÝTO
ALEGIONÁRSKA napadol v električ-
ke 30-ročný muž z Dunajskej Stredy
revízora. Skutok sa stal v električke č. 1
v smere do Dúbravky v momente, keď
ho revízor vyzval, aby predložil cestov-
ný lístok. Muž ho udrel do líca a nosa,
revízorovi sa, našťastie, nič nestalo, zra-
nenia si nevyžiadali lekárske ošetrenie.

DÚBRAVKA
NA ULICI LADISLAVA SÁRU pre-
padli pobočku stávkovej kancelárie.
Predpoludním vošiel do miestnosti
neznámy ozbrojený páchateľ maskova-
ný čiapkou a šálom a pod hrozbou
použitia zbrane žiadal od zamestnanky-
ne finančnú hotovosť. Tá mu však penia-
ze nevydala a odišla zavolať políciu.
Páchateľ sa zľakol a následne ušiel. K
zraneniu osôb nedošlo. (mm, sb)

V Aténach si

pripisovali 

len víťazstvá  
Na našich ihriskách už zmĺkol futbalo-
vý ruch, keď tajomník Sedláček fini-
šoval s vybavením hráčov na kuriózny
vianočný zájazd I. ČsŠK Bratislava do
Grécka. Zamestnávatelia amatér-
skych futbalistov uvoľniť nemuseli a
Jana Čulíka ani neuvoľnili. Ajo Bulla
cestoval až na druhý deň po odjazde
Hollého, Kardoša, Zeumanna, Hecka,
Horkého, Poláčka, Bonča, Trägera,
Uhera, Priboja, Čambala, Priboja,
Šorala, Heusela, Karola Šťastného,
Suchánka a Schwartza. 
Mužstvo za päť dní zohralo štyri zápasy:
Apollon Atény 5:2 (2:0) - góly Bulla 3,
Priboj 2, Olympiakos Atény 5:3 (2:1) -
Čambal 2, Uher 2, Priboj, Panathinaikos
Atény 3:1 (3:0) - Priboj, Čambal, Bulla,
Enossis Atény 3:1 (2:0) - Priboj 2, Uher.
Na programe bol aj zápas v Egypte (mala
to byť odveta za nedávnu návštevu
egyptského klubu 9. júla v Bratislave,
kde síce hráči I. ČsŠK Bratislava nemoh-
li nastúpiť, avšak kombinácia PTE, VAS,
Ligeti SC dosiahla bezgólový výsledok),
ale z toho zišlo. Náhradou malo byť
vystúpenie v Belehrade, kde zápas zma-
rila snehová fujavica...
O zájazde tlač výborne informoval hráč
Milan Bončo, a tak na návrat úspešného
mužstva dva dni pred Silvestrom čakali
na bratislavskej stanici až do hlbokej noci
početní fanúšikovia. Nálada bola jedi-
nečná a ešte ju vystupňoval aj večný vtip-
kár Ajo Bulla. Hneď po vystúpení z
vlaku zoradil výpravu a zavelil na
pozdrav, ktorý vraj používali pri každom
zápase v Aténach: oj-poj-oj-poj-oj-poj...
Stroskotanie pri obhajovaní amatérskeho
primátu v roku 1928 znamenalo, že I.
ČsŠK Bratislava bol nútený hrať župnú
súťaž. Dopadlo to priam tragicky. Nič sa
nemuselo stať, aj keď sa cestovalo do
Trnavy bez troch kľúčových hráčov
Čulíka, Zeumanna a Bullu. No Rapid sa
vytiahol a Bratislavčania prehrali 1:2.
Stávalo sa, že vedenie súťaž podcenilo
a na viaceré zápasy chodilo namiesto
A-mužstva béčko či „Zájazdová“ jede-
nástka. Tentoraz osudnú chybu urobil
funkcionár, ktorý nahlásil duel s ŠK
Račištorf na nesprávne ihrisko.
Nemohlo byť z toho nič iné ako kontu-
mácia 0:3. Márne boli potom odvolá-
vania, dokonca až na ČSAF. 
Na posmech vrcholná československá
futbalová inštitúcia vrátila spisy tomu,
kto kontumáciu vyriekol. Ten, sa-
mozrejme, kontumáciu neodvolal a
keď ostalo pri rovnosti bodov, lepším
skóre získal prvenstvo a postup do ďal-
ších bojov amatérskeho šampionátu
Rapid Trnava.
Trnavčania však ešte na taký náročný
systém majstrovstiev nestačili. Vyradili
síce Sláviu Banská Bystrica nefutbalo-
vým výsledkom 7:4, ale vzápätí nešťast-
ne prehrali s ŠK Žilina kurióznym gólom
Matlasa už v prvej minúte. O väčšej skú-
senosti Žilinčanov svedčí rozhodujúci
duel o titul majstra Slovenska s majstrom
MLSz Ligeti SC. Doma vyhrali 2:1, ale
rovnakým výsledkom prehrali v Bratisla-
ve. Neprekážalo im zohrať tretí rozhodu-
júci zápas opäť v Bratislave – vyhrali ho
5:0! Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie 
Belasá deväťdesiatka 

(Pokračovanie nabudúce)

K mestu už v minulosti patrili záhrady
Najstarší zachovaný plán nášho
mesta je z roku 1765, z obdobia, keď
v Uhorsku vládla Mária Terézia. Pod
plán sa podpísal jeho autor Michael
Marquart, preto je všeobecne známy
ako Marquartov plán mesta.
Na pláne sú detailne zakreslené všetky
parcely a domy vo vnútornom meste,
teda v časti dnešného Starého Mesta,
ktorá bola obkľúčená murovanými stre-
dovekými hradbami, ako aj pozemky a
domy na predmestiach, ktoré patrili k
mestu. Časti dnešného Starého Mesta,
ktoré patrili pod správu Hradu (Hrad
nebol na území mesta), sú zakreslené
len schematicky, ako zastavané plochy. 
Plocha vnútorného mesta bola maxi-
málne využitá – zastavaná. Len výni-
močne boli medzi stavbami záhrady, aj
to len štyri. Dve z nich patrili ku klášto-
rom františkánov a uršuliniek. 
V oboch sa pestovala zelenina, možno
aj liečivé rastliny, ale slúžili najmä ako
oáza ticha pre mníchov a mníšky, ktorí
sa mali v pokoji modliť a rozjímať. Ďal-
šia záhrada patrila k palácu prepošta pri
Kapitulskej ulici. Bol to vlastne posled-
ný relikt veľkej stredovekej záhrady,
ktorá patrila v 14. a v 15. storočí ku krá-
ľovskému domu. V poslednej tretine 15.
storočia záhradu údajne používala Uni-
verzita Istropolitana. Veľmi malý kúsok
tejto záhrady sa zachoval dodnes za prí-
zemným bočným traktom patriacim k
Prepoštskému palácu. 
Výnimočná v centre mesta bola záhra-
da, patriaca k meštianskemu domu na
mieste neskoršieho De Paulyovského či
Wittmannovského domu, ktorý dnes po

prestavbe slúži Univerzitnej knižnici.
Záhrada sa zachovala vo svojom pôvod-
nom rozsahu a stojí v nej neskorobaro-
kový pavilón, ktorý dnes nesie meno
Franza Liszta, hoci ten v ňom nikdy
nebol a pravdepodobne ho nikdy ani
nevidel.
Záhrada je a vždy bola schovaná za
domami medzi Kapitulskou a Ventúr-
skou a medzi Prepoštskou a Farskou uli-
cou. Pred pár rokmi sa podarilo na jej
pôde objaviť a zachovať základy malej
stredovekej stavby, možno akéhosi
záhradného domčeka, predchodcu
záhradného pavilónu z druhej polovice
18. storočia. 
Mešťania, ktorí nemali možnosť mať
záhrady hneď pri svojich domoch, si
kupovali záhrady v ďalšej opevnenej
časti mesta, medzi stredovekým jadrom
a valovým, neskôr murovaným opevne-
ním predmestí. Na pláne sú zakreslené
aj menšie záhrady v mestskej priekope
pri Michalskej bráne a pri Laurinskej
bráne. Ich majitelia si zrejme uvedomo-
vali, že v prípade vojny, napadnutia
nepriateľom budú ich záhrady zničené.
S tým však rátali aj majitelia záhrad na
predmestiach. 
Veľmi dlhá a pomerne úzka záhrada sa
ťahala za kláštorom kapucínov smerom
k Palisádam. Bola to záhrada grófa Pálf-
fyho, dedičného župana a správcu Pre-
šporského hradu. Na jej hornom konci
(tam, kde už 70 rokov stojí internát Svo-
radov) stála kúria Pálffyovcov zo 17.

storočia. V roku 1736 ju obýval uhorský
miestodržiteľ, synovec a budúci zať
cisára knieža František Štefan Lotrin-
ský. Neskôr sa aj on ako manžel Márie
Terézie stal rímskym cisárom nemecké-
ho národa. Z paláca sa zachovalo malé
torzo pri Zámockej ulici, zo záhrady len
diera pri Podjavorinskej ulici, ktorá slú-
ži ako smetisko (na fotografii).
S pálffyovskou záhradou susedila zá-
hrada prepošta, ktorá siahala až ku
Kozej ulici. Na jej severozápadnom
konci bol vykrojený obdĺžnik záhrady
baróna Jeszenáka, osadený voňavými li-
pami. Malý zachovaný kúsok jeszená-
kovskej záhrady je verejnosti prístupný.
Podľa posledného majiteľa, ktorý
zomrel po 2. svetovej vojne, nesie meno
Slubekova záhrada. Po obvode Palisád
smerom k Suchému mýtu (terajšie
Hodžovo nám.) bol rad záhrad. Najväč-
šia z nich bola za neskorším Gregorie-
vitsovým palácom a za susedným scher-
zovským domom. Aj kus tejto záhrady
jestvuje, medzi domom na Palisádach
28 a Základnou umeleckou školou
Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11.  
Intenzívne obrábané záhrady boli na
území vymedzenom Námestím SNP
(kláštor Milosrdných bratov), Obchod-
nou ulicou od Poštovej až po Schön-
dorfskú bránu a Špitálskou ulicou.
Mnohé zo záhrad patrili majiteľom do-
mov na Obchodnej (vtedy Schöndorf-
skej) a kláštorom alžbetiniek a Milo-
srdných bratov. Ku kláštoru križovní-
kov s červenou hviezdou, ktorý stál na
nároží Špitálskej a Lazaretskej (terajšej
Duklianskej), patrila rozľahlá záhrada,
patriaca v 17. storočí magnátskej rodi-
ne Wesselényiovcov. Tá siahala pôvod-
ne až k Dunajskej ulici, kde na jej pôde
postavili v polovici 18. storočia mest-
ský lazaret, ústav pre chudobných,
ktorý bol akousi kombináciou nemoc-
nice, starobinca,  chudobinca a v
počiatkoch aj sirotinca. 
Po zbúraní  lazaretu v 40. rokoch 20.
storočia je aj časť tejto záhrady pri
Dunajskej ulici zachovaná a prístupná.
Za domami pri južnom rade  Dunajskej
už boli len malé úžitkové záhrady, ktoré
siahali k zasypanému dunajskému ra-
menu na mieste Gröslingovej ulice. 
Od nich na juh sa nachádzala inundácia,
kde bolo možné zriadiť stále záhrady až
neskôr po vybudovaní  násypu pozdĺž
Dunaja. Štefan Holčík

FOTO - autor

Jazykové kurzy ZIMA 2010/11

Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, jazyky.ba@aveducation.sk

www.aveducation.sk

jedličky, ozdoby, darčeky 
dekorácie, živé ryby

Trnavská cesta 100
po-so: 8.00 - 19.00,  ne: 10.00 - 18.00
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Kalný vedie STU,

Bernáth a Rojko

sa prehodili
VOLEJBAL
Po dvoch sezónach na lavičke SPU
Nitra je volejbalový tréner Peter
Kalný znovu v hlavnom meste, kde
povedie mužov STU Bratislava. 
S funkcionármi nového klubu sa doho-
dol na zmluve do konca sezóny. Po jej
skončení si obe strany sadnú a rozobe-
rú prípadnú ďalšiu spoluprácu. V
súčasnej sezóne už Peter Kalný nesedel
na nitrianskej lavičke, pretože jeho
bývalý klub mal finančné problémy.
Podľa jeho slov funkcionári STU Bra-
tislava mu nedali žiadny konkrétny
výkonnostný cieľ, družstvo by však
mal posunúť výkonnostne vyššie.
Zmena nastala aj v bronzovom tíme
uplynulej sezóny volejbalovej extrali-
gy žien. Prvý tréner Pavel Bernáth a
jeho asistent Marek Rojko si vymenili
pozície. „S návrhom na zmenu prišiel
sám tréner Bernáth,“ vysvetľoval
Marek Rojko, ktorý je zároveň aj
manažérom klubu. Podľa jeho slov
neboli dôvodom na výmenu pozícií
výsledky družstva alebo iné zlyhanie
Pavla Bernátha. „Keby nemal našu
dôveru, tak pri družstve nepokračuje a
z klubových štruktúr odíde. On však
chce robiť aj ďalej a ja to vítam,“ dodal
Marek Rojko. (brn, sita)

Husárovej turnaj

má mať dotáciu

50 000 dolárov
TENIS
Bratislava sa môže tešiť na ženský
tenisový turnaj s dotáciou 50 000
dolárov, ktorý by bol najväčším
takýmto podujatím na Slovensku.
Podujatie by tak predstihlo ženský tur-
naj organizovaný v rámci medzinárod-
ných otvorených majstrovstiev SR ITF
Ritro Slovak Open s dotáciou 25 000
dolárov. Nový turnaj je naplánovaný na
september a jeho hlavnou organizátor-
kou bude deblová majsterka sveta WTA
2002 Janette Husárovej. Podujatie sa
uskutoční pod hlavičkou ITF. (mm)

Najvyššie stojí

stále Artmedia

Petržalka
FUTBAL
V týchto dňoch vyšlo poradie najús-
pešnejších európskych klubov po-
sledného desaťročia. 
Najlepším slovenským klubom je dnes
už neexistujúca Artmedia Petržalka,
ktorá obsadila 109. priečku, ŠK Slovanu
Bratislava patrí 250. miesto, v 5. lige
hrajúci bratislavský Inter skončil na
396. priečke.
Medzinárodná federácia futbalových
historikov a štatistikov súčasne vyhlási-
la aj najlepšie svetové mužstvá desaťro-
čia. Aj tu bola najlepším slovenským tí-
mom Artmedia, na 458. mieste je Slo-
van, 754. skončil Inter. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovan stále robí chyby, a preto stráca

body, tvrdí jeho tréner Zdeno Cíger
HOKEJ
Hokejisti Slovana stále nemôžu na-
štartovať extraligový motor a ich
bodové konto narastá len veľmi
pomaly. Zatiaľ veľmi nepomohla ani
výmena trénera, ďalšou nádejou na
prípadnú zmenu je angažovanie
Miroslava Šatana či Kanaďana Rica
Jackmana. 
Po víťazstve nad Žilinou sa zdalo, že
slovanisti by mohli konečne nasadnúť
do víťazného vlaku a začať ťahať sériu
víťazstiev. Súper bol takmer ideálny –
na dne tabuľky sa krčiaca Nitra. Slova-
nisti však nezvládli už začiatok stretnu-
tia, v 12. minúte prehrávali 0:2 a hoci
trikrát znížili na rozdiel jediného gólu,
vyrovnať sa mi nepodarilo. Zlý úvod
nepotešil ani trénera Zdena Cígera:
„Naozaj nám nevyšiel a rýchlo sme pre-
hrávali 0:2. V ďalšom priebehu sme sa
snažili o zvrat, ale brzdili nás obranné
chyby. Problémy sme mali najmä v
situáciách jedného na jedného. Dostáva-

li sme po nich góly. Nitra zase ukázala,
že doma je silná.“ 
Belasí si v strede minulého týždňa po-
chutnali aspoň na reprezentačnej dvad-
siatke, s ktorou si poradili hladko 6:0
„Niekedy mám pocit, že som na tom
rovnako ako tréner dvadsiatky, tiež
robím často s juniormi. Dnes sme sa
zamerali na defenzívu, hráči si však dali
povedať a verím, že aj naďalej budú
hrať takto zodpovedne a jednoducho,“
skonštatoval Zdeno Cíger.
Už o dva dni neskôr však bolo zase všet-
ko iné. Do Ružinova pricestoval Zvolen
a vyhral 3:2 po samostatných nájaz-
doch. Slovanistov znovu zradil úvod. V
8. minúte prehrávali 0:1, po druhej treti-
ne dokonca 0:2 a len vďaka zvýšenej
bojovnosti vyrovnali na 2:2. Samostatné
nájazdy už vyšli lepšie hosťom a Zdeno
Cíger mohol iba skonštatovať: „Stále
doplácame na psychiku, na nedostatok
šťastia a chýbajú nám aj góly skúsených
hráčov. Zvolen bránil veľmi dobre, tak-

že sme mali problémy, aby sme sa pre-
sadili. Vďaka aspoň za bod, je cenný,
lebo sme prehrávali už o dva góly.“
Ani jedného bodu sa však jeho zverenci
nedočkali v Martine, kde prehrali 2:3.
Aj tu už slovanisti prehrávali 0:2, vyrov-
nali na 2:2, no štyri minúty pred kon-
com inkasovali tretí raz a domov sa vra-
cali naprázdno. Prehra bola o to neprí-
jemnejšia, že domáci nastúpili bez sied-
mich hráčov základnej zostavy a aj tak
si pripísali plný zisk. „Znovu sa potvrdi-
lo, že nevyhráme, ak nebudeme hrať ce-
lý zápas disciplinovane. Zase sme uro-
bili chyby, na ktoré sme doplatili inka-
sovanými gólmi. Čo z toho, že dokáže-
me stiahnuť náskoky súperov, keď
potom zase inkasujeme. Nebolo to prvý
raz v tejto sezóne,“ tvrdil Zdeno Cíger.
Budúci týždeň je v Extralige prestávka,
pred ňou nastúpi Slovan v Skalici (v
piatok 10. decembra), v nedeľu 12.
decembra Bratislavčania privítajú Ban-
skú Bystricu. (mm)

Na súpiske Rybárovci, posilou Jackman 
HOKEJ 
Zaujímavosťou duelu v Nitre  bola
slovanistická brankárska dvojica,
ktorú pri neúčasti Branislava Konrá-
da vytvorili Pavol Rybár (otec) a
Patrik Rybár (syn). 
V Extralige to bol iba druhý prípad, keď
sa na súpiskach jedného zápasu objavili
otec a syn. Slovanisti boli aj pri tom
prvom. Pred siedmimi rokmi bojovali
proti sebe za Nitru Róbert Pukalovič

starší a za Bratislavčanov Róbert Puka-
lovič mladší. Kým Patrik Rybár v Nitre
ešte nenastúpil, s reprezentačnou dvad-
siatkou už odchytal šesť minút a pripísal
si aj prvé úspešné zákroky.
V nedeľu zase pricestovala do Bratisla-
vy ďalšia z posíl, ktoré majú Slovanu
pomôcť vo zvyšku sezóny. Zmluvu
podpísal kanadský obranca Ric Jack-
man, tridsaťdvaročný hokejista pochá-
dzajúci z Toronta. Pred jedenástimi

rokmi začal hrávať v NHL za Dallas, z
tímov NHL ešte obliekal dresy Boston
Bruins, Toronto Maple Leafs, Pittsburgh
Penguins, Floridy Panthers a Anaheim
Ducks, naposledy nastupoval za Utah
Grizzlies. Jeho najväčší úspech je zvia-
zaný s Anaheimom, kde sa mu podarilo
vyhrať Stanley Cup (2006/2007). V
NHL odohral 231 zápasov, strelil 19
gólov a mal 58 asistencii. V Slovane má
zmluvu do konca sezóny (mm)

Bratislavskú mestskú kartu od januára vybavíte:
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Vianočný cyklus

Advent a sviatky

s klasikou
HUDBA
V historickej budove SND sa usku-
toční cyklus koncertov Slovenskej fil-
harmónie.
Vianočné koncerty Slovenskej filhar-
mónie, Slovenského filharmonického
zboru a Bratislavského chlapčenského
zboru Advent a sviatky s klasikou
zaznejú v historickej budove Slovenské-
ho národného divadla vo štvrtok 16.
decembra 2010, v piatok 17. decembra
2010 a v sobotu 18. decembra 2010.
Sólistami sviatočných večerov budú
slovenskí operní speváci. Slovenská fil-
harmónia uvedie Vianočné koncerty
pod taktovkou stáleho hosťujúceho diri-
genta SF Leoša Svárovského. Všetky tri
koncerty  sa začnú o 19.00 h. (dš)

V Mozartovej

sieni vystúpi 

J. Beisteiner
HUDBA
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľ-
vyslanectva bude 15. decembra 2010
o 18.00 h koncert Johanny Beisteiner
Árie a tance pre sólovú gitaru.
Rakúska gitaristka Johanna Beisteiner
už ako 16-ročná začala študovať kon-
certný smer na Hudobnej univerzite vo
Viedni. Venuje sa sólovým vystúpeniam
na klasickej gitare. Jej umelecká činnosť
sa vyznačuje všestrannosťou a snahou o
inováciu. Vstup je voľný. (dš)

A. Patkolová

uvedie klasiku

aj muzikály 
HUDBA
V Dome kultúry Dúbravka na Sara-
tovskej 2/Abude 15. decembra 2010 o
18.00 h Vianočný koncert Anabelky
Patkolovej.
Krásne melódie od klasiky cez operetu a
muzikály navodia nežnú predvianočnú
atmosféru. Hosťami Anabelky Patkolo-
vej budú Aniko Patkolo (spev, klavír),
Arpád Patkolo (husle), Maroš Bango
(spev) a Detský spevácky zbor Cirkev-
nej základnej školy sv. Františka  z Assi-
si. (dš)

Swingové 

Vianoce budú

v Hlave XXII
HUDBA
V džezovom klube Hlava XXII na
Bazovej ulici 9 sa 17. decembra 2010
o 20.00 h uskutoční vianočný koncert
Swing Society Orchestra.
Swing Society Orchestra vychádza z
tradície veľkých swingových a taneč-
ných orchestrov štyridsiatych a päťde-
siatych rokov minulého storočia, ktorá
je skombinovaná miernymi prvkami
dnešnej pop-music. Tvoria ho mladí,
študovaní, profesionálni hudobníci a
umelci, často vyhľadávaní štúdioví
hráči. Základný výraz celému orchestru
dáva autor väčšiny hudobných úprav,
autor myšlienky, band-leader, trombo-
nista a aranžér Jozef Chorvát. (dš)

Vášnivá Carmen od Georga Bizeta je

na scéne Slovenského divadla tanca
TANEC
Prvé uvedenie opery Carmen Georga
Bizeta v Paríži v roku 1875 prepadlo.
Publikum neprijalo originálne zvu-
kové prostriedky a tragické vyústenie
deja. Štvrť roka po neúspešnej pre-
miére autor zomiera. 
Až po ôsmich rokoch sa dielo ujalo v
cudzine, dočkalo sa mnohých filmo-
vých spracovaní aj celovečerného bale-
tu. Na svojej scéne ho uvádza aj divad-
lo Heineken Tower Stage na Pribinovej
ulici 25, známe ako Slovenské divadlo
tanca. S hudbou Georga Bizeta a Rodio-
na Ščedrina pripravil autor libreta, cho-
reografie a réžie Ján Ďurovčík plnokrv-
né predstavenie o nespútanej andalúz-
skej Cigánke a vojakovi Donovi Josém.
Príbeh, ktorý poznáme z literárnej pred-
lohy francúzskeho spisovateľa Prospera
Mériméeho, sa odohráva v španielskom

prostredí 19. storočia. Lovestory s tra-
gickým koncom zasadil Ján Ďurovčík
do neidentifikovateľného prostredia –
nehrá sa na to, že je v Španielsku, ani na
to, že je na Slovensku. Je to pohybová a
filozofická štylizácia. Ďurovčík chce
novým spôsobom ukázať šialene zami-
lovaného muža, ktorý pre lásku dokáže
urobiť všetko, a ženu, ktorá je navonok
príťažlivá, vo vnútri možno vypočítavá
a chladná a dokáže sa každý deň zaľúbiť
do iného. Kultúra, z ktorej Carmen
pochádza, má mnoho spoločného so
slovanskou a slovenskou. „Carmen
robím aj preto, že je to emotívne pred-
stavenie. Milujem emotívne predstave-
nia,“ hovorí autor. Príbeh Carmen v
podaní SDT je aj konfliktom dvoch sve-
tov, dvoch filozofií: voľnomyšlienkár-
skej a konzervatívnej. Z ich spojenia
vzniká nepochopenie, z ktorého prame-

ní všetko, čo sa na scéne udeje. Ďurov-
čík miluje „totálne divadlo“, Bizetov
námet tentoraz vložil do moderného
sveta. Emócie, city, vnútorné prežíva-
nie, vnemy aj udalosti a strhujúci dej sa
vyjadrujú formou pohybu a tanca.
Divadlo poskytuje dostatočný priestor
na vyjadrenie mimiky, gest a ostatných
vizuálnych prvkov, ktoré z neho robia
vizuálne nesmierne príťažlivé dielo. 
Na scéne sa predstavujú Silvia Beláko-
vá, Viera Bieliková, Ivan Martiš, Filip
Takáč, Marianna Paulíková, Soňa Hron-
čoková, Ladislav Cmorej, Lucia Man-
kovecká a Ivana Kučerová. Kostýmy
Andrej Baraník, scéna Jakub Klimo.
Najbližšie uvedenie tanečného divadla
Carmen bude 18. decembra 2010 v
divadle Heineken Tower Stage na Pribi-
novej 25. Bude to posledné predstave-
nie v tomto roku.  (dš)

Technik bude mať koncert v Blumentáli
HUDBA
V Kostole Nanebovzatia Panny
Márie (Blumentál) vystúpi 12. de-
cembra 2010 o 15.00 h Spevácky
zbor Technik na koncerte Radostná
adventná hudba.
Tretia adventná nedeľa sa podľa dávnej
latinskej tradície nazýva Domenica
gaudete (nedeľa radosti). Tá tohtoročná
môže byť práve takýmto radostným
momentom. Koncert v blumentálskom
kostole prinesie radostné Magnificat z
pera najznámejšieho žijúceho autora
zborovej hudby z Veľkej Británie Johna

Ruttera. Ppredstavia sa sopranistka
Jana Melišková, Kresťanský komorný
orchester ZoE, Spevácky zbor Technik
so zbormajsterkou Ivetou Viskupovou. 
Dirigentskej taktovky sa ujme Martin
Majkút, bratislavský rodák, ktorý v
súčasnosti pôsobí ako dirigent v USA.
Predstavenie sa koná s podporou Slo-
venskej technickej univerzity v Brati-
slave. 
Spevácky zbor Technik začal svoju
samostatnú činnosť v roku 1955. Je jed-
nou z troch zložiek Vysokoškolského
umeleckého súboru Technik pôsobiace-

ho pri Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave. V súčasnosti (od roku
2006) zbor vedie Iveta Viskupová.
Repertoár obsahuje diela sakrálnej
hudby, starej hudby, skladby súčasných
skladateľov, džezové aranžmány, úpra-
vy ľudových piesní. 
Zbor sa pravidelne zúčastňuje na súťa-
žiach a festivaloch na Slovensku i v
zahraničí. Úspešne sa prezentoval vo
viac ako 15 štátoch Európy. Realizoval
množstvo nahrávok pre Slovenský roz-
hlas, televíziu, OPUS. Vstupné na kon-
cert je dobrovoľné. (dš)

Akcia prebieha iba u vybraných predajcov od 15.10. do 15.12.2010 alebo do vyčerpania darčekov. 
Pravidlá a zoznam predajcov nájdete na: www.fi rststop.sk    

Pneuservis MIKONA
Einsteinova 1, Bratislava-Petržalka
www.mikona.sk

K NÁKUPU SADY ZIMNÝCH 
PNEUMATÍK BRIDGESTONE
DOSTANETE ZIMNÝ BALÍČEK 
PRE VODIČOV!

PRÍĎTE PREZUŤ DO SIETE
PNEUSERVISOV FIRST STOP!

Darčeky, ktoré na Vianoce nesmú chýbať:  
skvelý mobil a k tomu neobmedzené volania
Hľadáte darček na najkrajšie
sviatky roka pre niekoho zo svo-
jej rodiny či blízkeho? Ak chce-
te byť trendový a zároveň poda-
rovať niečo, čo obdarovaný
naozaj využije, mobil je ten
správny tip na darček.  Nemusí-
te poň ani ďaleko chodiť. Ponu-
ka telefónov v Orangei  je na-
ozaj široká, môžete si vybrať z
množstva smartfónov, trendo-
vých kúskov alebo tradičných
modelov už od 1 eura.
K mobilu však neodmysliteľne
patrí aj paušál na telefonovanie.

Nie však hocijaký. Stavte na neko-
nečné hovory. Tie v Orangei
môžete získať napríklad aj  tak, že
si Paušál Snov vyskladáte ako
kombináciu  niektorého z balíkov
Volaní svojim spolu s ľubovoľ-
ným z balíkov Volaní do všetkých
sietí. Orange vám k nim automa-
ticky pribalí Volania svojim Non-
stop, vďaka ktorým môžete neob-
medzene volať v sieti Orange až
12 mesiacov.  A aké by to boli Via-
noce v Orangei, keby ste opäť
nemohli  pokúšať šťastie v už tra-
dičnej Vianočnej hre. Tentoraz je v

hre až 66 krásnych nových áut
Audi A1. Stačí, ak si aktivujete
paušál podľa svojho výberu a pod-
píšete Dodatok k Zmluve.
Ak nový paušál nepotrebujete,
stále máte šancu na výhru. Stačí
poslať  SMS s textom ANO na
číslo 567 a ste v hre. Čím viac ich
pošlete, tým máte väčšiu šancu na
výhru. Navyše, Orange vám za
každú správu zašle MMS s pek-
ným vianočným motívom.
Viac informácii o súťaži, ako aj
tipy na vianočné darčeky nájdete
na www.orange.sk.



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 42/2010

Železnica do

Bratislavy má

byť kvalitnejšia
VIEDEŇ/BRATISLAVA
O zvýšenie kvality železničných tratí
na trase Viedeň - Bratislava sa snaží
tím viedenských odborníkov. V
rámci plánovaných zmien na sieti v
dopravnom koridore Viedeň - Brati-
slava vypracovali podklady na pre-
radenie železničných tratí k vysoko-
výkonným.
Plánované zmeny na sieti v dopravnom
koridore Viedeň - Bratislava sa týkajú
rozšírenia a elektrifikácie trate Stadlau
- Marchegg na štátnej hranici, rozšíre-
nia a elektrifikácie trate Gänserndorf -
Marchegg, ďalej spojenia východnej
železnice rýchlodráhou na letisko či
ukončenia výluky na úseku trate medzi
Wolfsthalom a železničnou stanicou
Petržalka.  
Vzhľadom na to, že nie všetky úseky
sú v kategórii vysokovýkonných tratí,
rakúski odborníci navrhujú tri doplne-
nia siete vysokovýkonných tratí. Jedna
z nich sa týka aj Slovenska a konkrétne
Bratislavy. Ide o trať Viedeň - štátna
hranica pri Marcheggu, ktorá má
mimoriadny význam pre výkonnú
dopravu s medzinárodnými spojmi,
ako aj mimoriadny význam pre miest-
nu dopravu. 
Cieľom je posilniť železnicu ako pre-
pravcu vzhľadom na funkcie jej jed-
notlivých osí. Južná os plní napríklad
aj funkciu prepojenia hlavnej želez-
ničnej stanice Viedeň so stanicou v
Petržalke, ale aj letísk vo Viedni i v
Bratislave. (rob)

Deti budú učiť,

ako sa majú

samy chrániť 
BRATISLAVA
Policajti v Bratislavskom kraji pri-
pravili na november 2010 až jún
2011 preventívny program Póla radí
deťom, určený pre predškolákov a
prváčikov v základných školách.  
Do projektu sú zapojené aj tri materské
školy a tri základné školy v Starom
Meste. Cieľom je naučiť deti základné
návyky nevyhnutné v cestnej premáv-
ke. Deti sa budú učiť aj to, ako sa môžu
chrániť a reagovať pred prípadným
nebezpečenstvom, či ako zvládnuť
niektoré kritické situácie bez prítom-
nosti dospelej osoby. (sb)

Počas zimy 

prestali značiť

parkovacie boxy
STARÉ MESTO
Pre nepriaznivé počasie je zastavené
osádzanie dopravného značenia v 3.
parkovacej oblasti Starého Mesta. 
„Bez vyznačených boxov a ďalších
úprav zostanú preto až do jarných me-
siacov ulice Flöglova, Fraňa Kráľa,
Puškinova, Tolstého, Vratňanská a
Hlboká cesta. Na ne sa teda zatiaľ ne-
vzťahuje nový parkovací režim, ktorý
od 30. júla 2010 začala postupne zavá-
dzať staromestská samospráva na
území celej mestskej časti,“ uviedla
hovorkyňa staromestskej samosprávy
Alena Kopřivová. (mm)

Bratislavský okrášľovací spolok bol

vlani po 64 rokoch znovuobnovený
BRATISLAVA
V roku 2009 sa rozhodla skupina oby-
vateľov a priateľov Bratislavy o zno-
vuobnovenie Bratislavského okrášľo-
vacieho spolku formou občianskeho
združenia. Spolok chce zachovávať
historické hodnoty mesta, podporo-
vať estetické cítenie Bratislavčanov,
skrášľovať životné prostredie a budo-
vať hrdosť na mesto.
Ako tvrdí výkonný riaditeľ spolku Ma-
roš Mačuha, Bratislavský okrášľovací
spolok sa cíti byť pokračovaním pôvod-
ného Okrášľovacieho spolku z obdobia
monarchie. „Podobne ako pôvodný spo-
lok sa chceme zameriavať na kultúrnu
činnosť a zveľaďovanie životného pro-
stredia. Medzi naše hlavné projekty patrí
rekonštrukcia súsošia Márie Terézie od
Jána Fadrusza. Chceme vybudovať no-
vý verejný parčík, ktorý bude stvárňovať
tatranskú prírodu na Dvořákovom
nábreží a v koordinácii s Mestskými les-
mi by sme chceli vytýčiť bežecké trasy
na Železnej studienke,“ tvrdí M. Maču-
ha. Okrem toho chce spolok vydať knihu
o dejinách spolku, o bratislavskom
sochárovi Jánovi Fadruszovi, organizo-
vať prednášky o dejinách Bratislavy,
zorganizovať fotografickú súťaž v tema-
tikou Bratislavy.
Mestský okrášľovací spolok (pôvodne
Pressburger Stadtverschoenerungverein,
Pozsonyi Város Szépitőegylet) bol zalo-
žený bol v roku 1868, keď vznikali prvé
takéto spolky v Nemecku, čo dokladá, že
Bratislava v minulosti nestála bokom od
celoeurópskych trendov. Úloha okrášľo-

vacích spolkov bola kultúrno-výchovná
a ich činnosť prispievala k zvyšovaniu
životnej úrovne a kultúrnej vyspelosti
národa. Bratislavský okrášľovací spolok
bol založený ako jeden z prvých svojho
druhu v Uhorsku
Spolok bol od počiatku úzko prepojený s
vedením mesta, jeho zakladateľ Henrich
Justi bol významným bratislavským
mešťanostom. Členovia spolku pochá-
dzali z najvýznamnejších spoločenských
vrstiev, šľachty a buržoázie. Predsedom
sa stal barón Roderich Walterskirchen a
medzi zakladajúcimi členmi boli grófi
Ernest Esterházy, Rudolf a Štefan Pálffy,
Jozef von Záborszky i iní. Podľa výšky
príspevku sa členovia delili na šiestich
zakladajúcich a 296 riadnych členov.
Dlhoročná činnosť spolku ovplyvnila
vzhľad Bratislavy. K prvému a najvýz-
namnejšiemu kultúrnemu počinu patrilo
založenie Mestského múzea v roku
1868. Kustódom múzea sa stal význam-
ný uhorský pamiatkar Jozef Könyöki.
Okrem toho spolok osadil na viacero
budov pamätné tabule, sochy a pamätní-
ky na počesť významných osobností
Bratislavy, ako napr. sochára Františka
Xavera Messerschmidta či Henricha
Justiho. Vyjadroval sa aj k činnosti archi-
tektov v snahe zachovať historický ráz
mesta.

V oblasti životného prostredia sa spolok
zameriaval na okrášľovanie verejných
priestorov. Vďaka štedrosti mecénov
založil takmer všetky mestské parky a
parčíky, napr. na Hlavnom námestí,
Františkánskom námestí, Hviezdosla-
vovom námestí, pri kláštore kapucínov,
na nábreží Dunaja a inde. Spolok sa sta-
ral aj o najväčší mestský park, dnešný
Sad Janka Kráľa, kde okrem výsadby
realizoval aj viaceré plastiky a drobnú
architektúru. Najväčším projektom však
bolo vybudovanie a udržovanie Horské-
ho parku, ktorý slúži na rekreáciu Brati-
slavčanov dodnes.
Spolok sa počas monarchie úspešne roz-
rastal a v roku 1912 mal už 33 zaklada-
júcich a 1216 riadnych členov. O činnos-
ti spolku počas ČSR sa vie menej ako
počas monarchie. Významnou osob-
nosťou v spolku sa počas existencie
ČSR a prvej Slovenskej republiky stal
historik a archivár Ovidius Faust, ktorý
bol jeho predsedom a zároveň kustódom
mestského múzea. Predpokladá sa, že
spolok zanikol po obsadení Bratislavy
Červenou armádou, pretože medzi člen-
mi spolku boli aj bratislavskí Nemci.
Znovuobnovený Bratislavský okrášľo-
vací spolok by chcel motivovať všet-
kých, ktorým leží na srdci mesto na dob-
rovoľnícke aktivity. „V koordinácii s
majiteľmi a správcami by sme chceli
postupne riešiť aj drobné problémy v
meste, ako napr. údržbu lavičiek v kon-
krétnom parku či upratovanie zanedba-
ných verejných priestranstiev,“ uvádza
M. Mačuha. (brn)
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SOBOTA 11. decembra
� 10.00 - Vianočný bazár chalaňov,
charitatívny projekt, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 10.00 - Luskáčik, bábková hra, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
15.00 - Detský folklórny súbor Stu-
dienka, rezké tance a melodické piesne,
Zimná promenáda, Hviezdoslavovo
námestie
� 17.00 - Všechnopartička, Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Túlavé srdce, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Vianoce s Ekonómom, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Na obed, premiéra, nevhodné
pre mládež do 18 rokov, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7 
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies), divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Vianočná Funkiez Party, Mu-
sic Bar Priatelia, Hurbanovo námestie 6 
� 20.00 - Vlado Vizár - Traditional
Jazz Band, Abadona, Žilinská 4
� 21.00 - Silvester pre nedočkavých,
Funky Party, klub Ponteo, Starorímska 1

NEDEĽA 12. decembra
� 10.00 - Vianočný bazár chalaňov,
charitatívne podujatie, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 10.00 - Vianoce na Hrade, Bratislav-
ský hrad, vstup na podujatie pre deti do
16 rokov voľný 
� 10.00, 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

� 10.30 - Predvianočný deň psíčka a
mačičky, divadielko Happy, DK Dúb-
ravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Vyšla hviezda nad Betlehe-
mom, divadlo Ludus, od 4 rokov, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 11.00 - Rozprávka o Jasietke, diva-
delné predstavenie, divadlo Atrapa, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 13.30 - O kozliatkach, Žihadlo, Kem-
pinski, River Park, Dvořákovo nábrežie 6
� 14.00 - Harmatanec, tanečno-zábav-

né popoludnie pre mentálne postihnutú
mládež, M klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Nesiem vám novinu, hra,
Teatro Neline, CDLaV, Školská 14
� 15.00 - Malá morská víla, rozprávka,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Snehová kráľovná, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 18.00 - Gymnik a Kobylka, vystúpe-
nie folklórnych súborov, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Na koho to slovo padne, di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Sex, mobil, rock´n roll, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 13. decembra
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
mamičiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - Koncert divých makov, Sem.
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 19.00 - Koncert skupiny Ghymes,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Vagína monológy, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Vianočný koncert Szidi Tó-
biás, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Marián Geišberg a UMK -
Piate ročné obdobie, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Prípad čiernej vdovy, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - Slučka pre dvoch alebo do-
máca šibenica, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.09 - Vianočný koncert: Sklo, Art
Café Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Modelky 2, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

UTOROK 14. decembra
� 10.00 - O perníkovej chalúpke, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 14.00 - Okno do minulosti, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, pohybli-
vé zvončeky, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Klietka z červeného zlata,
divadelný klub Trezor, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - In da house (žúrka v Londý-
ne), divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Koncert Rádia_FM, Komor-
né štúdio SRo, Mýtna 1, vstup voľný
� 20.00 - Xafoo: Mikoláš Chadima +
Július Fujak, koncert, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Koncert dobrej hudby: The
Elements, Randal Club, YMCA, Kar-
patská 2 

STREDA 15. decembra
� 9.00 - Vianočná ríša rozprávok, di-
vadlo Meteorit, Čulenova 3
� 10.00 a 14.00 - Vianočná rozprávka,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Anjelský úsmev, tvorivá diel-
ňa pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 11.00 a 18.00 - Perinbaba, muzikál,
Veľká sála Istropolis, Trnavské mýto 1
� 14.00 - Dohviezdny večer, divadlo,
Galéria Artotéka, Úsek hudobnej a ume-
novednej literatúry, Kapucínska 1
� 18.00 - Johanna Beisteiner (Viedeň):
Árie a tance pre sólovú gitaru, koncert,
Mozartova sieň Rakúskeho veľvysla-
nectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Koncert Anabelky Patkolo-
vej, Dom kultúry Dúbravka, Saratovská
2/A
� 18.00 - Vianočný koncert, cyklus
Momento musicale, SNG, Vodné kasár-
ne, Rázusovo nábrežie 2
� 18.30 - Body Balance, kurz pre ženy,
CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Benefičný koncert pre detskú
onkológiu, Malé koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - Milovníci, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
�19.30 - BarArgentína, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Soliloquoy, tanec, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 16. decembra
� 9.00 - Vianočná ríša rozprávok, di-
vadlo Meteorit, Čulenova 3
� 10.00 - Stretnutie s bájkou: Jež a líš-
ka, program detskej herne, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Kde nebolo, tam bolo..., krea-
tívne podujatie pre deti MŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 18.00 - Vianočný koncert OĽUNu,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Vianoce s hudbou, koncert žia-
kov ZUŠ na Exnárovej ulici 6, Seminárna
sála UK, Klariská 5
� 19.00 - Urgentný príjem Oľgy Bele-
šovej, čajovňa Shangrila, Michalská 7
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Program Jiřího Černého,
český hudobný publicista pokrstí knihu
Určitá míra facky, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - Smrť Tarelkina, premiéra, di-
vadlo LAB, Svoradova 4

� 19.00 - Koľajnice + Betlehemci (via-
nočný prídavok v podaní Íverov), divad-
lo Ívery, Školská 14
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies),
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!, di-
vadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

PIATOK 17. decembra
� 9.00 - Vianočná ríša rozprávok,
divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 14.00 - O vtáčikovi, myške a klobás-
ke, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 17.00 - Traditional Club Bratislava,
Zimná promenáda, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 18.00 - Soozvuk v SNG: Violový re-
citál, SNG, Námestie Ľ. Štúra 4
� 18.00 - Vianočný večierok Mažore-
tiek Tina, Veľká sála Istra Centra, Hra-
dištná 43

� 19.00 - Večer autentického folklóru,
účinkujú folklórna skupina Kýčera, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club: Kubiz (nu-jazz
- BB), Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Priateľky, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Folkovanie v predvianočnom
Prešporku, koncert skupiny Prešporok,
Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Jednofázové kvasenie a hos-
tia, folkový koncert, Ticho&spol.,
CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Voľný čas, divadelné predsta-
venie, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Zapi kapra: večerhustý od ka-
pusty, koncert, párty, vstupné dobrovoľné,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Swing Society Orchestra, via-
nočný koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - BB The Original Dixiband,
Abadona, Žilinská 4

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

vyjdú opäť o týždeň

16. decembra 2010

Užívajte si so špičkovou Triedou C. Najmodernej-

šie technické riešenia a široká paleta úsporných 

motorov, ktoré uspokoja aj tie najvyššie nároky na 

výkon a hospodárnosť. Sotva nájdete iné vozidlo, 

ktoré sa tak promptne dokáže prispôsobiť vašim 

požiadavkám a štýlu jazdy. Ak k tomu pripočítame 

charakteristickú kvalitu, dizajn Mercedes-Benz, 

nulový lízing a bezplatné poistenie vozidla na 
3 roky či zvýhodnený balík výbavy,* nie je 

dôvod váhať. Vypočítajte si svoje zvýhodnenie 

na pocitajtesnami.mercedes-benz.sk

6 rokov alebo do 160 000 km servis v cene 
vozidla, záruka s možnosťou predĺženia až 
na 4 roky, záruka mobility v prípade nehody, 
24-hodinová pohotovostná služba – to sú len 
ďalšie z mnohých výhod, ktoré vám ponúka  
značka Mercedes-Benz.
*   Viac na www.mercedes-benz.sk. Limitované počtom vozidiel.

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.: 02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk

Prekážky sú len v našich hlavách
Trieda C - Limited Edition 

Trieda C už od:  

30 553,25 € 

K dispozícii už aj trieda C 250 CDI 4MATIC

Kombinovaná spotreba (l/100km): 5,4 - 13,6  

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 141 - 316

Zn
ač

ka
 D

ai
m

le
r 

AG


