
O bezpečnosti Bratislavčanov, ale aj
návštevníkov mesta v centre mesta
počas vianočných trhov i novoroč-
ných sviatkov, nasadení hliadok, ale
aj o vreckároch a prevencii proti
krádežiam sme sa pozhovárali s ná-
čelníčkou mestskej polície Zuzanou
ZAJACOVOU.
- Počas decembra a najmä v jeho záve-
re sme posilnili výkon služby, navyše
hliadky staromestských policajtov
dopĺňajú kolegovia z ostatných mest-
ských častí. Miesta, kde sú trhy, mo-
nitorujeme aj bezpečnostnými ka-
merami. Policajti sú nepretržite aj v
pochôdzkovej službe, teda aj v čase,
keď atmosféra na trhoch utícha a stán-
ky sa zatvárajú. Aj vďaka tomu sa nám
napríklad podarilo predísť požiaru jed-
ného stánku na Hlavnom námestí v
ranných hodinách. Jeho nájomca zabu-
dol vypnúť elektrický varič a dym sig-
nalizujúci začínajúci sa požiar spozo-

rovala jedna z hliadok. Privolaní hasiči
vzápätí oheň zlikvidovali.
Čo ak sa niekomu v centre mesta
stratí dieťa?
- V priestoroch Primaciálneho paláca
máme zriadenú aj miestnosť, kde si
rodičia môžu nájsť svoje stratené deti.
Ako sa postaráte o bezpečnosť počas
Silvestra?
- Okrem usporiadateľov tu budú aj
naše hliadky, ale aj hliadky policajného
zboru. K dispozícii budú stanovištia
Slovenského Červeného kríža, ako aj
hasiči. Pri vstupoch do zábavnej zóny
budú preventívne kontroly. Vstup ne-
bude umožnený ľuďom pod vplyvom
alkoholu či iných omamných a psycho-
tropných látok. Cieľom je zabrániť aj
vstupu so sklenenými fľašami, rôzny-
mi tyčami a zábavnou pyrotechnikou.

Tieto a podobné veci budeme odobe-
rať.
Na koho sa majú poškodení obrátiť,
ak im ukradnú osobné veci priamo
na trhoch alebo počas silvestrovskej
zábavy?
- Prvoradé je, aby poškodený okamžite
konal. U svojho mobilného operátora
musí zablokovať ukradnutý telefón a to
isté by mal urobiť aj s odcudzenou pla-
tobnou kartou vo svojej banke. Násled-
ne nech navštívi najbližšie oddelenie
policajného zboru a tam krádež nahlási.
V prípade, že občania sú svedkami ta-
kýchto krádeží, treba okamžite kontak-
tovať príslušné operačné pracoviská - či
už mestskej polície na čísle 159 alebo
policajného zboru na čísle 158. Na
oboch pritom treba uviesť udalosti,
ktoré ako svedkovia videli. Prostredníc-
tvom operačných pracovísk potom
dostane pokyn na zásah najbližšia hliad-
ka. Zhováral sa Robert Lattacher
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Požehnané
Vianoce
a šťastný
nový rok 2011
Na adventnom venci sa v nedeľu roz-
horí posledná sviečka, čo je neklam-
ným znamením, že Vianoce sa nezadr-
žateľne blížia. Pre väčšinu z nás to je
najradostnejší sviatok roka. Sviatok
narodenia Ježiša Krista, sviatok poko-
ja a zmieru, oslava rodiny a lásky. To
všetko sú Vianoce, to všetko v nás
vyvoláva čaro vianočnej atmosféry.
Napriek tomu, že tohtoročné vianočné
sviatky budú pre niektorých skromnej-
šie ako po iné roky, nie je dôvod, aby
sme boli skúpejší aj na dobro, ľudské
teplo a lásku. Tých nie je dosť ani na
Vianoce, keď sme k sebe obvykle milší
a lepší ako po zvyšok roka.
Vraj každý deň budú raz Vianoce. Ale
akosi sa nám to stále nedarí. Väčšinu
roka sme k sebe nevľúdni, navzájom sa
podozrievame a obviňujeme, chodíme
okolo seba mrzutí, nedokážeme sa tešiť
z drobností, ktoré nám život denne pri-
náša. Akoby sme nevedeli, prečo sme
vlastne na tomto svete. Na Vianoce sa
to všetko síce zmení, nájdeme si čas na
najbližších, chceme byť a sme lepší ako
obvykle. Nie náhodou sú na polnočnej
omši plné kostoly, akoby sme chceli v
jeden deň napraviť všetko, čo sme po
zvyšok roka zanedbali a pokazili.
Každý rok si na Vianoce sľubujeme, že
budeme k sebe lepší, na Nový rok si
potom dávame predsavzatia, čo všetko
urobíme, čo naopak konať prestaneme.
Iné to veru nebude ani tentoraz. Skús-
me si preto zaželať, aby nám to vydrža-
lo o niečo dlhšie ako obvykle. Aby sme
k sebe neboli dobrí len na Vianoce, aby
sme aspoň jedno novoročné predsavza-
tie aj splnili. Aby sme boli lepší, aby
náš svet a život v tomto meste bol lepší
ako doteraz. Radoslav Števčík

Plesová sezóna

sa začína už

8. januára 2011
BRATISLAVA
Plesová sezóna v novom roku sa
začne už v sobotu 8. januára 2011.
Otvorí ho 11. Ples v opere, ktorý pre
pozvaných hostí organizuje spoloč-
nosť Orange Slovensko.
Zoznam všetkých bratislavských ple-
sov a bálov opäť zverejníme na web-
stránke www.bratislavskenoviny.sk,
kde môžu organizátori bezplatne pri-
dať svoje podujatie plesovej sezóny.
Plesová sezóna sa tradične zhoduje s
obdobím fašiangov, ktoré sa začínajú
hneď po Troch kráľoch a trvajú do
Popolcovej stredy, ktorá bude na budú-
ci rok až 9. marca 2011. Plesová sezó-
na teda potrvá až dva mesiace! (ado)
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BRATISLAVA
Bratislavčania sa nestíhajú čudovať.
Jeden deň je v meste snehová perina
vysoká aj dvadsať centimetrov, na
druhý deň na tých istých miestach
svieti asfalt alebo zelený trávnik. 
Niečo podobné zažilo hlavné mesto v
uplynulých dňoch aj s teplotou, keď sa
striedalo mrazivé počasie s teplejším,
nad nulou. A ako má byť v najbližších
dňoch? 
„Vianoce v Bratislave bývajú vo výraz-
nej nadpolovičnej väčšine málo
romantické a väčšinou bez snehovej
pokrývky. Tento rok je vývoj počasia
zatiaľ poznačený mimoriadnou pre-

menlivosťou a rovnaký trend sa očaká-
va aj v ďalších dňoch, keď sa budú
striedať mrazivé obdobia s oteplenia-
mi. Jedno mrazivé obdobie by malo
skončiť iba niekoľko dní pred Vianoca-
mi. Viac ako desať dní pred Vianocami
sa nedá ešte jednoznačne určiť, aké
bude konkrétne počasie na sviatky. Je
šanca, že pesimisti môžu byť aj príjem-
ne prekvapení a optimisti by mali byť
možno realistickejší,“ vraví klimatológ
Pavel Faško zo Slovenského hydrome-
teorologického ústavu.
Podľa jeho slov od 1. januára do 13.
decembra 2010 bolo na Kolibe 74 a na
letisku 52 dní so snehovou prikrývkou.

Tá nebola mimoriadne vysoká, jej ma-
ximálna výška dosiahla na Kolibe 30
cm a na letisku 24 cm. „Treba pripome-
núť, že aj keď snehová pokrývka nebo-
la veľmi vysoká, v januári a vo februári
trvala bez prerušenia v bratislavských
podmienkach dosť dlho, na Kolibe to
bolo od 3. januára do 24. februára 2010,
čiže 53 dní, a na letisku od 18. januára
do 21. februára 2010, čo bolo 34 dní,“
dodal Pavel Faško.
Predpoveď na najbližšie dni je podobná
ako tie z minulých týždňov. Denné tep-
loty sa majú pohybovať len okolo nuly,
skôr nad ňou, nočné majú klesnúť pod
nulu a má mrznúť. (brn)

Bratislava mala sneh už pred Vianocami
Zasnežená Bratislava vyzerá pekne. Škoda, že sneh zatiaľ dlho nevydržal. FOTO - SITA

V centre pribudli policajné hliadky

V Bratislave

napršalo najviac

za posledných

šesťdesiat rokov
BRATISLAVA
Rok 2010 mal veľa zaujímavých vý-
kyvov počasia a v Bratislave bol zráž-
kovo najextrémnejším od začiatku
meteorologických meraní. 
Maximálny denný úhrn v roku 2010
dosiahol 23. júla na Kolibe 51,5 mm a
16. mája na letisku 44,2 mm. Počas naj-
výdatnejších zrážok v tomto roku od 13.
do 17. mája napršalo na Kolibe 98,4
mm a na letisku 98,3 mm zrážok.
Úhrn zrážok od 1. januára do 12.
decembra 2010 dosiahol na Kolibe 982
mm a na letisku 783 mm, čo znamená,
že na Kolibe bude v roku 2010 najvyšší
ročný úhrn zrážok aspoň od roku 1951.
Je veľmi pravdepodobné, že tohtoročný
úhrn zrážok môže dosiahnuť na Kolibe
aj viac ako 1000 mm, čo je veľmi nety-
pická hodnota pre tento priestor.
„Napriek mnohým oblačným dňom s
častými zrážkami bola teplota v lete
nadpriemerná a z jednotlivých mesia-
cov boli iba september a október teplot-
ne podnormálne. Rok 2010 bude v Bra-
tislave teplotne nadpriemerný, ale nie
tak výrazne ako v predchádzajúcich
rokoch,“ informoval klimatológ Pavel
Faško zo Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu. (brn)

Cestná daň by

sa mala zvýšiť

o 10 percent
BRATISLAVA
V Bratislavskom kraji sa daň z
motorových vozidiel (cestná daň)
mala od nového roku zvýšiť o 10
percent. S takýmto zvýšením počítal
návrh, ktorý na rokovanie zastupi-
teľstva Bratislavského samospráv-
neho kraja v stredu 15. decembra
2010 predložil podpredseda BSK Ivo
Nesrovnal (SDKÚ-DS). 
Cestná daň sa v Bratislavskom kraji ne-
menila štyri roky. K zvýšeniu dane od
nového roku pristupujú všetky kraje.
BSK zdôvodňuje zvýšenie cestnej dane
aj tým, že nemôže čerpať eurofondy na
opravu ciest. Po zvýšení sadzieb dane z
motorových vozidiel o 10 % očakáva
BSK v roku 2011 príjem z výberu dane
vo výške 29,887 milióna eur.
Predmetom dane je motorové vozidlo a
prípojné vozidlo kategórie M, N a O,
ktoré sa používa na podnikanie alebo na
činnosti, z ktorých príjmy sú pred-
metom dane z príjmov. Základ dane pri
osobnom automobile je zdvihový ob-
jem motora a pri úžitkovom vozidle a
autobuse ich celková hmotnosť a počet
náprav. Nové sadzby cestnej dane náj-
dete na www.banoviny.sk (brn)
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Títo hrdinovia
žijú nenápadne
a skromne
Pred mesiacom ocenil Územný spolok
Slovenského Červeného kríža Bratisla-
va mesto viacnásobných darcov krvi z
hlavného mesta. Bez záujmu noviná-
rov a verejnosti boli plaketami MUDr.
Jána Janského  a MUDr. Jána Kňazo-
viského ocenení Bratislavčania, ktorí
pravidelne bezplatne darujú svoju krv.
O žiadnom z nich sa nedočítame v no-
vinách, nevšímajú si ich televízne kame-
ry ani rozhlasové mikrofóny. A pri tom
len vďaka nim môžu lekári zachraňovať
ľudské životy, len vďaka ich krvi mnohí
z nás neprišli o príbuzných a blízkych.
Napriek úpornej snahe vedcov sa dote-
raz nepodarilo vyvinúť plnohodnotnú
náhradu za tú najcennejšiu tekutinu,
ktorou je ľudská krv. Aj preto je zdravot-
níctvo odkázané pri záchrane ľudských
životov na darcov krvi, najmä na tých,
ktorí tú svoju darujú opakovane.
Keď je v nemocniciach akútny nedosta-
zok krvi a je dobrá každá jej kvapka,
prichádzajú na pomoc aj tí príležitostní
a prvodarcovia. Aj ich krv je potrebná.
No, ak niekto daroval krv osemdesiat či
stokrát, je to zázrak, ktorý si zaslúži uz-
nanie a obdiv. Prezidentka Slovenského
Červeného kríža ich pred mesiacom
označila za hrdinovov. Áno, sú to hrdi-
novia, ktorých nepoznáme, ktorí tu žijú
celkom nenápadne a skromne. 
Bratislavčania by preto mali vedieť, kto
sú títo hrdinovia, ktorí darovali krv šesť-
desiat, osemdesiat aj stokrát. Medailu
prof. MUDr. Jána Kňazovického - ženy
za 80 a muži za 100 odberov - dostali
Ivana Bruncviková, Ján Horčičiak a
Jozef Mesíček. Diamantovú plaketu
prof. MUDr. Jána Janského - ženy za 60
a muži za 80 odberov - dostali Jozef
Barančík, Július Fábry, Marta Hale-
nárová, Dušan Keszegh, Peter Khandl,
Zuzana Machajdíková, Ján Peller,
František Tomeček a Daniel Višváder.
Pre týchto hrdinov sa stalo darcovstvo
krvi životným poslaním - pomáhajú za-
chraňovať životy tých druhých. Možno
ich denne stretávame na ulici, možno sa
spolu vozíme v električke alebo sa mí-
ňame v obchode. Možno sú to aj naši su-
sedia, o ktorých si myslíme, že ich dobre
poznáme, a pritom sú to naši neznámi
hrdinovia. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Novozvolená starostka Starého Mes-
ta Tatiana Rosová ešte ani neprevzala
vedenie úradu a už sa pochválila, ako
pomohla Staromešťanom. Ako pos-
lankyňa Národnej rady SR podporila
novelu zákona o správe majetku
štátu, ktorá umožní, aby štátne inšti-
túcie mohli previesť prebytočný
majetok bez súťaže do majetku mest-
ských častí Bratislavy a Košíc.
„V krátkom čase sa chystám rokovať s
viacerými ministerstvami, o ktorých
viem, že niektoré nehnuteľnosti plánujú
vyhlásiť za prebytočný majetok, prípad-
ne ich nijako nevyužívajú. Nechcem
prezrádzať vopred, ktoré mám konkrét-
ne na mysli. Hádam len toľko, že ak by
sa nám podarilo získať ich, mohli by
sme sa uchádzať o eurofondy na ich re-
konštrukciu a vybudovať v centre Bra-
tislavy nové miesta pre relax aj šport,“

uviedla nastupujúca starostka a poslan-
kyňa Tatiana Rosová (SDKÚ-DS).
Do akej miery je táto iniciatíva dôležitá
pre obyvateľov bratislavského Starého
Mesta zatiaľ nie je celkom jasné. Ani to,
prečo poslanci SDKÚ-DS a SaS prišli s
touto zákonodarnou iniciatívou až po
novembrových komunálnych voľbách.
Naliehavosť, s akou sa budúca starostka
ponáhľala zvestovať túto správu Staro-
mešťanom, však dáva tušiť, že záujem o
správu vecí verejných sa nemusí vylu-
čovať so záujmom o prebytočný maje-
tok štátu. Samospráva má totiž stále
dosť majetku, o ktorý sa nedokáže po-
riadne postarať a ten potom chátra, ako
napríklad Pisztoryho palác na Štefáni-
kovej ulici. Je otázne, či obec, v tomto
prípade mestská časť Staré Mesto,
potrebuje prebytočný majetok štátu,
ktorého správa a údržba si bude vyžado-
vať ďalšie peniaze z obecného rozpočtu.

„Práve pre mestskú časť Staré Mesto
môže mať novela zákona o správe
majetku štátu mimoriadny význam, pre-
tože na území Starého Mesta sídlia a
majú svoje nehnuteľnosti mnohé ústred-
né inštitúcie štátnej správy,“ uvádza
asistent pani poslankyne. V čom je ten
mimoriadny význam, zatiaľ on ani pani
poslankyňa neprezradili. Ak však nieko-
mu ide v prvom rade o prebytočný ma-
jetok štátu, mali by sa mať daňoví pop-
latníci na pozore.
Možno v tomto prípade išlo len o horli-
vosť asistenta poslankyne a tá to všetko
čoskoro uvedie na pravú mieru. Nie je
však najšťastnejšie, ak starostka ešte ne-
prevzala úrad a už ohlasuje kšefty s pre-
bytočným majetkom štátu. Sú totiž zná-
me prípady, keď obec takýto majetok
bezodplatne od štátu získala a po čase
ho ako prebytočný presunula do súk-
romných rúk. Marián Brezňanský

Nová starostka ešte neprevzala úrad a

už sa pripravuje na kšefty s majetkom

Na Námestí 1. mája sa vodiči nekašlú

a parkujú aj priamo na zastávke MHD

STARÉ MESTO
S kompromisným riešením projektu
nového PKO prišla v pondelok spo-
ločnosť Henbury Development, s.r.o.
V záujme upokojenia situácie okolo
búrania parku ponúka ako alternatí-
vu zachovanie vstupnej haly PKO.
Podľa spoločnosti J&T Real Estate,
a.s., ktorá je developerom projektu, ide
o novú ideu a alternatívu, ktorú pred-
stavili aj budúcemu primátorovi a ob-
čianskym aktivistom. Investor aj deve-
loper potvrdili, že nerátajú so zachova-
ním spoločenskej sály a estrádnej haly
PKO, pretože by to zmarilo celý projekt
novej výstavby. Ak by ich zachovali,
nebolo by totiž podľa developera mož-
né vybudovať podzemné garáže, preto-
že pod existujúcimi stavbami sa nebude
kopať. Súčasnú vstupnú halu chce
investor zakomponovať ako súčasť
nového PKO tak, aby bol zachovaný
genius loci a pripomienka toho, čo tam
stálo. Navyše daná lokalita nemá kapa-
citu na usporadúvanie podujatí pre
2000 a viac ľudí. Nové PKO bude mať
kapacitu 900 až 1000 návštevníkov.
V súvislosti s predbežným opatrením
Krajského stavebného úradu v Bratisla-
ve, ktorý pozastavil búracie povolenie,
zástupcovia investora informovali, že v
súčasnosti sa demontujú chránené
vitráže a sochy. Po ich odovzdaní do

depozitu by mali pominúť dôvody
predbežného opatrenia. Od 14.
decembra 2010 začína investor v záuj-
me ochrany majetku s oplotením
pozemku na Dvořákovom nábreží.
Neznamená to však búranie budov
PKO, kým platí predbežné opatrenie
stavebného úradu.
Spoločnosť Hendbury Development
pripomenula, že pozemky pod PKO
kúpila ešte v roku 2005 s tým, že budo-
vy PKO budú zbúrané. Na žiadosť pri-
mátora Bratislavy bolo búranie niekoľ-

kokrát odložené, kým mesto nenájde
náhradné priestory. To sa však nestalo a
mesto malo pozemky pod PKO viac
ako štyri roky v bezplatnom užívaní.
„Očakávame, že kompromisné rieše-
nie, s ktorým prichádzame, dovolí
pokračovať v projekte, ktorý bol spus-
tený pred ôsmimi rokmi. Naplneniu
takéhoto kompromisu však musí pred-
chádzať seriózna diskusia s predstavi-
teľmi mesta,” uviedli zástupcovia
Hendbury Development. (rob)
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Investor ponúka kompromisné riešenie, 

chce zachovať celú vstupnú halu PKO

Silvester budú

oslavovať nielen 

v centre mesta
BRATISLAVA
Okrem hlavného silvestrovského pro-
gramu, ktorý pripravuje magistrát,
sa niektoré mestské časti rozhodli pre
vlastný program. 
V Rači sa pripravuje zábava v Nemec-
kom kultúrnom dome. Vo Vajnoroch
bude starosta čakať s občanmi na
námestí pred miestnym úradom od
22.30 h, kde si s nimi pripije a zaželá
úspešný nový rok, do druhej po polnoci
bude hrať vajnorská skupina Shine. 
V Karlovej Vsi sa chystá akcia Silvester
pod holým nebom na Dlhých dieloch, v
Lamači sa pripravuje program s názvom
Silvester v Lamači, ktorý sa uskutoční
na Malokarpatskom námestí od 22.30 h.
Mestská časť pripravuje kapustnicu,
varené víno, ohňostroj a počas celej
akcie bude na námestí hrať reproduko-
vaná hudba podľa želania občanov.
Mestské časti Dúbravka a Záhorská Ves
pripravujú pre občanov ohňostroj.
Rusovce sa pokúsia zabezpečiť novo-
ročnú kapustnicu s posedením v reštau-
rácii Pod stodolou. Niektoré mestské
časti ako Petržalka, Záhorská Bystrica,
Karlova Ves či Ružinov vynechávajú
Silvester, zato organizujú spoločenské
podujatia počas celého decembra. V
Petržalke sa na Štedrý večer uskutoční
akcia Vianoce pre všetkých od 9.00 do
11.00 h pred Tescom, kde sa bude roz-
dávať kapustnica a malé darčeky pre
všetkých, ktorí stratili strechu nad hla-
vou, sú osamelí a bez rodiny. V Záhor-
skej Bystrici bude 11. decembra na
Námestí rodiny od 14.00 do 16.00 akcia
Susedský punč, 19. decembra v Ľudo-
vom dome od 15.00 do 19.00 h Vánoce
pod Krispánkem. Karlova Ves pripravu-
je 21. decembra o 16.00 Vianočné pose-
denie pre osamelých a seniorov. (mch)

Na stanici už

opravujú aj 

5. nástupište
STARÉ MESTO
Bratislavčania cestujúci z mesta, ale
aj turisti prichádzajúci do Bratislavy
sa musia pripraviť na rekonštrukciu
piateho nástupišťa na hlavnej stanici.
Tá nadväzuje na minuloročnú rekon-
štrukciu štyroch nástupíšť. 
Súčasné práce sa začali 5. decembra
2010 a potrvajú do apríla 2011. Pôjde o
vybudovanie a úpravu nástupištných
telefónov, kamerového systému, infor-
mačných vizuálnych a zvukových zaria-
dení, vybavenie a zastrešenie nástupišťa
sa dotkne kanalizácie, vodovodu, za-
strešenia, ohrevu dažďových zvodov...
Celkove vyjde na 2 198 519,57 eura. 
Počas realizácie rekonštrukčných
prác prichádza aj k obmedzeniam aj v
preprave cestujúcich a k odklonom
niektorých vlakov, ktoré väčšinou
skončia už na stanici Bratislava Nové
Mesto. Podrobnejšie informácie
nájdu cestujúci na výveskách v želez-
ničných staniciach. (brn);

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

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
Parkovanie na zastávke mestskej
hromadnej dopravy si v uplynulom
období dovolili niektorí vodiči na
Námestí 1. mája, hneď vedľa bývalé-
ho kina Hviezda. Vodiči buď ne-
poznajú predpisy, alebo sú istí, že sa
im nič nestane. Predpisy hovoria jas-
ne, k zastávke patrí ochranné pásmo. 
Na chodníku je síce vodorovne zakre-
slené miesto, ktoré bolo zrejme kedysi
vyhradené na parkovanie, dopravný
podnik však zastávku už dávnejšie
posunul dopredu, smerom k Hodžov-
mu námestiu. Dôvodom bolo, aby sa
na ňu zmestili aspoň dve vozidlá za

sebou vzhľadom na blízky priechod
pre chodcov. Ešte pred samotným tzv.
označníkom zastávky zostala dopravná
značka zákaz zastavenia. V súčasnosti
už žiadna parkovacia značka neopráv-
ňuje vodičov, aby na mieste novej časti
zastávky parkovali na chodníku.
Neoprávnenosť parkovania vodičov na
zastávke potvrdila aj krajská polícia. V
stanovisku pre Bratislavské noviny
uviedla, že v tomto prípade značka
zastavenie alebo státia je irelevantná.
„Paragraf hovorí, že vodič nesmie
zastaviť a stáť na úseku zastávky
MHD. Toto sa však týka len vozovky,“
poukázala v stanovisku polícia. Ako

ďalej pripomenula, pre chodník platí,
keďže súčasne slúži ako nástupná a
výstupná plocha pre pasažierov MHD,
že odstavené vozidlo tu tvorí prekážku
cestnej premávky. 
„V tomto prípade nie je možné uplatniť
možnosť zastavenia a státia na chodní-
ku,“ uviedla krajská polícia. Paragraf
hovorí o tom, že iní účastníci cestnej
premávky než chodci nesmú chodník
používať; to neplatí, ak dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením
nie je určené inak, alebo ak ide o zasta-
venie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej
jeden a pol metra. Robert Lattacher
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Na Vianočných

trhoch chýba

separovaný zber
STARÉ MESTO
Tradičné Vianočné trhy okrem prí-
jemného oživenia mrazivých mesia-
cov prinášajú aj obrovské množstvo
odpadu z konzumácie rôznych jedál
a nápojov na malom priestranstve.
Poriadok na Hviezdoslavovom námes-
tí zabezpečuje Staré Mesto. „Spoloč-
nosť Vepos čistí celé námestie každé
ráno a o 17.00 h. Okrem toho na
námestí je služba od 9.00 do 23.00 h,
ktorá udržiava v čistote stoly pod per-
golou, vysýpa koše, zbiera rozfúkané
papiere, umelohmotné poháre a podob-
ne,“ priblížila hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová.
Hlavné a Františkánske námestia spra-
vuje magistrát. „Na Vianočných trhoch
na Hlavnom a Františkánskom námestí
je osadených 120 košov, ktoré v pravi-
delných intervaloch, v čase od 9.00 do
24.00 h, čistia štyria pracovníci,“ infor-
movala tlačová referentka magistrátu
Mária Račková. Rovnako to bude aj na
Silvestra, kde bude organizátor povinný
zabezpečiť odvezenie odpadu.
Ak sa však chce niekto počas Vianoč-
ných trhov v centre mesta správať
ekologicky a vyhodiť plastovú fľašu
do príslušného kontajnera, nemá kam.
V centre mesta chýbajú pre jeho
návštevníkov nádoby na separovaný
zber. Podľa vyjadrenia spoločnosti
OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) nie
je o túto službu záujem. „Počas podu-
jatí v meste sa spoločnosť OLO riadi
požiadavkou organizátora jednotli-
vých podujatí, ktorý si určí počet a
druh kontajnerov alebo odpadových
nádob, deň a čas ich pristavenie,
vyprázdnenia, respektíve odvozu,“
vysvetlila  hovorkyňa spoločnosti
OLO Margita Tieleschová. Záleží teda
len na rozhodnutí organizátorov, či sa
odpadové koše na separovaný objavia
v centre mesta aspoň o rok.  Návštev-
níci Vianočných trhov, ale najmä
turisti, by to určite privítali. (mch)

Môžete kúpiť

knihy, ktoré

deti chcú čítať
BRATISLAVA
Komunitná nadácia Bratislava pri-
pravila už ôsme pokračovanie veno-
vaní detských kníh. V štyroch brati-
slavských kníhkupectvách sú pripra-
vené štyri malé kopce týchto kníh
ozdobených farebnými štítkami. 
Na štítkoch sú mená detí z krízových
centier a zo sociálne znevýhodnených
rodín, ktorí si tieto knižky priali mať a
čítať. Ľudia, ktorí majú záujem, ich
môžu vybrať a deťom kúpiť. Akcia je v
kníhkupectvách Artforum na Kozej
ulici a Panta Rhei v Auparku, Polus
City Center a na Poštovej ulici v centre
meste. Knihy budú vyložené do 21.
decembra 2010.
Nadácii sa od roku 2003 podarilo doru-
čiť už 3336 detských kníh. Vlani sa im
potešili napríklad deti z Centra Nádej,
krízových centier Dúha, Maják Náde-
je, Brána do života, z ubytovne Kopča-
ny, z Centra pre rodinu v kríze, zo
združení Proti prúdu, Mládež ulice,
Deti Humanity, Linka detskej istoty, z
nízkoprahových centier Mixklub,
Ulita, Ichtys... (brn)

Športoviská

budú otvorené

aj cez sviatky
BRATISLAVA
Vianočné sviatky nemusia byť len o
vyvaľovaní sa na gauči, ale aj o pohy-
be. Pre Bratislavčanov,  ktorí si chcú
počas nich zašportovať, ponúkame
prehľad otváracích hodín niektorých
zariadení Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení.

~     ~     ~
Zimný štadión, Harmincova 2
23. 12. 2010 16.00 - 17.30
24. a 25. 12. 2010 Zatvorené
26. 12. 2010 14.00 - 15.30
27. 12. 2010 16.00 - 17.30
28. 12. 2010 16.00 - 17.30
29. 12. 2010 16.00 - 17.30
30. 12. 2010 16.00 - 17.30
31. 12. 2010 a 1. 1. 2010 Zatvorené
2. 1. 2010 9.45 - 11.15, 17.30 - 19.00
3.1. 2010 16.00 - 17.30
4. 1. 2010 16.00 - 17.30
5. 1. 2010 16.00 - 17.30
6. 1. 2010 16.00 - 17.30
7. 1. 2010 16.00 - 17.30
8.1. 2010 16.15 - 17.45, 18.30 - 20.00
9. 1. 2009 9.45 - 11.15, 17.30 - 19.00

~     ~     ~
Plaváreň Pasienky, Junácka 4
23.12. 2010 8.00 -20.00 
24. a 25. 12. 2010 Zatvorené
26. 12. 2010 10.00 - 20.00
27. 12. 2010 12.00 - 22.00 
28. 12. 2010 6.00 - 22.00 
29. 12. 2010 6.00 - 22.00
30. 12. 2010 6.00 - 22.00
31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 Zatvorené
2. 1. 2011 8.00 - 22.00 
3. 1. 2011 12.00 - 22.00
4. 1. 2011 6.00 - 22.00
5. 1. 2011 6.00 - 22.00 
6. 1. 2011 8.00 - 20.00 
7. 1. 2011 6.00 - 22.00
8. 1. 2011 8.00 - 20.00
9. 1. 2011 8.00 - 20.00 

(rozvrh na www.starz.sk)
~     ~     ~

Sauna Rosnička, Sch. Trnavského 2
23. 12. 2010 15.00 - 22.00 mix
od 24. 12. 2010 do 3. 1. 2011Zatvorené
4. 1. 2011 15.00 - 21.00 ženy
5. 1. 2011 15.00 - 22.00 muži
6. 1. 2011 15.00 - 22.00 mix
7. 1. 2011 15.00 - 22.00 mix
8. 1. 2011 13.00 - 22.00 mix
9. 1. 2011 13.00 - 22.00 mix

~     ~     ~
Kúpele Delfín, Ružova dolina 18
23. 12. 2010 12.00 - 22.00 muži
24., 25. a 26. 12. 2010 Zatvorené
27.12. 2010 14.00 - 20.00 ženy
28. 12. 2010 12.00 - 22.00 muži
29. 12. 2010 12.00 - 20.00 mix
30. 12. 2010 12.00 - 22.00 muži
31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 Zatvorené
2. 1. 2011 10.00 - 20.00 rodinná sauna
3. 1. 2011 14.00 - 20.00 ženy
4. 1. 2011 12.00 - 22.00 muži
5. 1. 2011 12.00 - 20.00 mix
6. 1. 2011 12.00 - 22.00 muži
7. 1. 2011 12.00 - 20.00 ženy
8. 1. 2011 10.00 - 20.00 muži
9. 1. 2011 10.00 - 20.00 rodinná sauna

~     ~     ~
Posilňovňa StaRZ,  Drieňova 11
Každý deň 6.00 - 22.00 
Zatvorené od 24. 12. do 26. 12 2010 a
od 31. 12. 2010 do 1. 1. 2011

~     ~     ~
Športová hala, Drieňova 11
Každý deň 6.00 - 22.00
Zatvorené od 24. 12. do 26. 12 2010 a
od 31. 12. 2010 do 1. 1. 2011 (mm)

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 trendoví  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.

Poslednou akciou v PKO v Brati-
slave bolo podujatie Game of ska-
te s bratislavským županom. Je to
tradičné podujatie, ktoré sa koná v
decembri pri príležitosti ukonče-
nia tohtoročnej skateboardovej
sezóny.

Na akcii sa zúčastnil aj bratislav-
ský župan Pavol Frešo, podľa kto-
rého je aj takýto druh športu a trá-
venie voľného času spôsob, ako

stiahnuť mladých z ulice a priviesť
ich k športu. Každoročne sa jazdí
aj pretek dievčat, ktoré tiež predvá-
dzajú krásne technické štýly. „V
PKO sa uskutočnili viaceré vý-
znamné akcie aj športové podu-
jatia. Táto, už tradičná skate-
boardová akcia pritiahla do
PKO nadšencov skateboardingu
z celej bratislavskej župy,“ pove-
dal Frešo. Župan pritom pevne
verí, že investor, ktorý chce tento

kultúrny stánok zbúrať, prehodnotí
svoje stanovisko a magistrátu sa
podarí PKO zachrániť.
Akciu Game of skate organizovalo
občianske združenie Slovak Skate
v spolupráci s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom, hlavným
mestom a Starým Mestom. Cieľom
akcie je podporiť skateboarding a
longboarding medzi deťmi a mlá-
dežou v Bratislave a podporovať
šport a zdravý životný štýl.

Poslednou akciou pred zatvorením
PKO bol skateboarding so županom

Bratislavský župan Pavol Frešo s Petrom Vrbickým    z
občianskeho združenia Slovak Skate.



Vodič si sedí,

stojaci cestujúci

však lietajú
LIST ČITATEĽA
V uplynulom čase sme boli nútení
viackrát použiť služby hromadnej
dopravy. Bol som veľmi prekvapený
že až 80 - 90 percent  vodičov mest-
skej hromadnej dopravy neovláda
zásady plynulej jazdy.
Väčšina vodičov, pohodlne sediac v
šoférskom kresle, s rukami na volante si
neuvedomuje, že veľa ľudí často labilne
stojí a sú odkázaní na spôsob ich jazdy s
autobusom či trolejbusom. Tí s obľubou
štartujú prudko zo zastávok a vozidlo
ženú neprimeranou rýchlosťou aj s pri-
dávanín „plynu“ k ďalšej, i neďalekej
zastávke, kde je potom jasné, že musia
prudko brzdiť. Sám som bol svedkom,
ako by vodič trolejbusu, nebyť vysoké-
ho obrubníka, skončil v plnej zastávke
neďaleko školy na Palisádoch.
Najprekvapujúcejšie však je, že vodiči
neovládajú ani tzv. mäkké zastavenie, to
jest, že bezprostredne pred úplným
zastavením vozidla uvoľnia pedál
brzdy. Takto zastavovať nás pritom učili
už autoškole! Cestujúci potom kopírujú
prudké zmeny pohybu vozidla a v kabí-
ne lietajú riadení zákonmi fyziky.
Učí niekto vodičov MHD, že plynulá, i
keď pomalšia jazda, je rovnako rýchla
ako uvedený spôsob jazdy? Očividne
nie... Vodiči v dnes už zavretej kabíne
izolovanej od cestujúcich by si však
mali uvedomiť, že vozia ľudí, nie
tovar! Juraj Chrenka, Bratislava

Autá si kradnú

všetky chodníky 

len pre seba
ĽIST ČITATEĽA
Keď idem s kočíkom MHD, mám
pocit, že ľuďom prekážam, namiesto
toho, aby sa ma niekto spýtal, či nepo-
trebujem pomoc. 
Na to sa dá zvyknúť, ale aj tak sa pre
istotu vyhýbam cestovaniu v týchto pro-
striedkoch a radšej chodím peši. Dnes
ma však znovu nahneval jeden vodič na
chodníku na Radlinského ulici, ktorý
ukázal, prečo sa nedá chodiť s kočíkom
v tomto bezohľadnom meste. 
Nezostáva mi preto nič iné, len na ces-
tách a chodníkoch bojovať s dieťaťom v
kočíku a riskovať naše životy, keďže na
chodníkoch pre chodcov stoja od začiat-
ku ulice až po jej koniec autá natlačené
na sebe. Soňa Jaloviarová, Bratislava
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Na Patrónke sa varí pivo aj dobré jedlo
Zdá sa, že boom zažívajú v Bratisla-
ve pivárne s ponukou domácej slo-
venskej a českej kuchyne. V krát-
kom čase totiž vzniklo hneď niekoľ-
ko pivární, v niektorých dokonca aj
varia vlastné. K Meštianskemu pivo-
varu nedávno pribudla reštaurácia
PATRÓNSKÝ PIVOVAR, kde sa dá
aj slušne najesť.
Ako samotný názov napovedá, reštau-
rácia sa nachádza na Patrónke, presnej-
šie na staromestskej strane Brnianskej
ulice, kde bolo donedávna zariadenie
pochybnej povesti známe ako Espresso
Patrónka. Objekt prešiel zásadnou re-
konštrukciou, zo strany frekventovanej
cesty zostala presklená terasa, hneď pri
vchode sú dve medené varne, kde sa
varí Patrón svetlý 11,5° (1,70 €/0,5 l).
Interiér reštaurácie je priestranný, väč-
šia časť je určená pre nefajčiarov,
vzadu je za presklenou stenou priestor
pre fajčiarov a gemblerov. Hneď pri
vchode sú originálne toalety s medený-
mi vedrami namiesto pisoárov, medené
sú aj um7vadlá a bezkontaktné vodo-
vodné batérie. Interiéru okrem skla
dominuje najmä drevo a meď, na ste-
nách je fototapeta s textom o histórii
Patrónky a nového pivovaru.
Zariadenie sme navštívili dvakrát - na
konci pracovného týždňa a v sobotu, v
oboch prípadoch bola reštaurácia s
pomerne veľkou kapacitou zaplnená

tak spolovice. Vyberali sme z jedálne-
ho lístka, ponuka denného menu - ázij-
ská polievka s rezancami a kura Kung-
pao s ryžou (3,90 €) nás v pivovarskej
reštaurácii doslova šokovala! Veď kto
by hľadal v pivárni čínsku kuchyňu?
Z polievok sme ochutnali zemiakovú
kulajdu nakyslo s hubami a čerstvým
kôprom (1,80 €), držkovú polievku
(2,30 €) a vývar s domácimi rezancami
(1,80 €). Aj keď sme namiesto sľubo-
vaného kuracieho vývaru dostali hovä-
dzí, polievky boli vynikajúce, klobúk
dole. Ocenili sme, že žiadna nebola ho-
rúca, ani vlažná. Všetky boli teplé, aku-
rát na zjedenie - v držkovej boli držky,
v kulajde zemiaky a huby, vo vývare
kúsky hovädzieho, koreňová zelenina a
rezance.
Z ponuky Tradičnej domácej kuchyne
sme si dali sviečkovú na smotane s
brusnicami a žemľovou knedľou (7,00
€) a pivovarský guláš s karlovarskou
knedľou (6,80 €). Rezy sviečkovej boli
príliš tenké, omáčka by zniesla trochu
viac mrkvy a knedle neboli žemľové,
ale parené. Karlovarská knedľa sa zase
rozpadala a v guláši bolo priveľa cibu-
ľe. Navyše do pivovarského guláša sa
určite lepšie hodí tmavé pivo ako svet-
lý Patrón.

Okrem tradičných domácich jedál
ponúka Patrónsky pivovar aj niekoľko
druhov hlavných jedál, ako sú ryby,
kuracie, steaky, cestoviny, ale aj vie-
denský teľací rezeň so zemiakovým
šalátom (9,80 €), grilované jahňacie
rebierka s vôňou rozmarínu na listo-
vom špenáte (12,80 €) či vyprážaný syr
eidam s tatárskou omáčkou (4,10 €).
Dali sme si vykostené grilované kura-
cie stehno s grilovanou zeleninou - cu-
ketou, paprikou a baklažánom (6,90 €).
V ponuke nechýbajú detské jedlá - ako
napríklad kurací špíz a pretlačené ze-
miaky s maslom (3,00 €), nešlo však o
žiadny špíz, pretože na špajdli boli len
kuracie prsia.
K pivu patria pochúťky rôzneho druhu.
My sme ochutnali „buřty zapečené v
černém pivu“, čo je „značne pálivá kla-
sika z české hospody“ (3,30 €).
Patrónsky pivovar je krokom správ-
nym smerom. Pre ľudí z okolia je to ur-
čite lepšia alternatíva ako bývalé
espresso. Je len na tunajšom sládkovi a
kuchárovi, či rok 2010 bude začiatkom
novej pivovarníckej tradície na brati-
slavskej Patrónke. Predpoklady na to
Patrónsky pivovar má.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Pozor si treba dávať pri každej kúpe
Mikuláša sme už zvládli a pred nami
sú Vianoce. Vianočné ozdoby nás
síce v obchodoch vítajú už poriadne
dlho a teraz sa pridala aj sviatočná
výzdoba mesta. No a prirodzene aj
vianočné trhy - raj pre predavačov
všakovakých dobrôt a darčekových
predmetov.
Veď kto by sa zameriaval na kontrolu
hmotnosti ponúkaného mäsa či na
korektné nalievanie punču! Radujme
sa, veseľme sa - a nekazme si náladu
zbytočnými sťažnosťami na nie vždy
perfektný spôsob predaja. Nič proti
atmosfére vianočných trhov, ale na
niečo by som predsa len upozornila.
Táto atmosféra je okrem predavačov
aj rajom vreckových zlodejov. 
Nemali by ste pri sebe nosiť veľké
obnosy peňazí a mať v peňaženke aj
všetky doklady. Nejednému návštev-
níkovi vianočných trhov zhorkla
nálada, keď musel vybavovať nové
doklady a blokovať kreditky!
Iná nástraha číha na nič netušiaceho
spotrebiteľa počas nákupov všakova-
kých darčekových predmetov. Naozaj

sa vyplatí výrobky si v pokoji prezrieť
tak, aby ste ich mohli v prípade potreby
reklamovať ešte počas konania vianoč-
ných trhov. Po ich skončení budete pre-
dajcu hľadať len veľmi ťažko! Toľko o
trhoch.
Iná kapitola je nákup cez internet. Je
to pohodlný, moderný a aj výhodný
spôsob predaja. Dokonca aj zákon je
na strane spotrebiteľa, pretože umož-
ňuje vrátiť tovar bez uvedenia dôvo-
du do siedmich dní od jeho prevzatia
alebo od uzavretia zmluvy o poskyt-
nutí služby. 
Musíte však konať čo najskôr a musíte
si dať záležať na tom, aby bola vaša
výpoveď od zmluvy doručená v uvede-
nej lehote. Lehota sedem dní je totiž
taxatívna a na Slovensku nenávratne
uplynie do siedmich dní.
Ak nakupujete tovar cez internet z
cudziny, informujte sa ešte pred kúpou o
presných podmienkach v danej krajine.
Napríklad v Česku sú to dva týždne. A

ešte o jednej veci by ste sa mali infor-
movať pred kúpu: O serióznosti prísluš-
ného predajcu. Presvedčte sa, ako dlho
už internetová predajňa existuje a či nie
sú na ňu sťažnosti. Nie všetci poskyto-
vatelia tejto formy predaja sú seriózni a
je na vás obetovať trochu času na pre-
venciu uzavretia zmluvy. Ak sa vám
výrobok po čase pokazí, chráni vás
záručná lehota. Tá je v Európskej únie
pri tovare zakúpenom cez internet mini-
málne dva roky., prípadne jeden rok na
tovar zo second handu. 
Reklamácia musí byť doložená kópiami
potvrdenej objednávky, uzatvorenej
zmluvy a správy o zaplatení tovaru. Pre-
dajca vás pritom oboznámi o mieste
autorizovaného servisného strediska,
ktoré je najbližšie k miestu vášho byd-
liska. Tam zašlete riadne zabalený rekla-
movaný tovar s kompletným príslušen-
stvom, opisom chyby, originálnym
záručným listom a dokladom o zaplate-
ní. Nezabudnite si všetko dôkladne zdo-
kumentovať! Dúfam však, že tieto rady
nebudete potrebovať.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

SILVESTER na HRADE
Staňte sa svedkom Bratislavského ohňostroja, 

delikátneho silvestrovského menu, tomboly a live DJ

SILVESTROVSKÉ MENU:
Welcome drink - Prosecco del Veneto ZUCCOTTI

Predjedlo

Hlavné jedlo

Dezert -  Gaštanovo-orechová laskonka s mascarpone penou a ovocím
Po polnoci

0911/132929, 02/59724256 
info@restauraciahrad.sk, 

prípadne na www.restauraciahrad.sk

Cena: 49,- €

Navrhovateľ LOGOS - Slovakia, s.r.o.,
Nejedlého 51, Bratislava predložil zámer

Zariadenie na spracovanie 
odpadového papiera - 
prevádzka Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
6. 12. do 27. 12. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/-
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zá-
mer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stano-
visko doručiť Ministerstvu životného prostredia
SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestí Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 27. 12. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 5581/5 a 7 v lokalite na Nejedlého
ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Dúbravka, územ-
ný obvod Bratislava IV.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie a
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadové-
ho hospodárstva. Do priestorov zariadenia na
spracovanie odpadového papiera budú privá-
žané odpady - druhotné suroviny, najmä
papier a lepenka, ktoré budú následne vyku-
pované. Odpady budú v priestoroch zariade-
nia dočasne zhromažďované, utriedené podľa
druhov, resp. zhromažďované vo veľkokapacit-
ných kontajneroch a lisované. Areál firmy
LOGOS - Slovakia, s.r.o. Bratislava sa nachá-
dza na Nejedlého ulici č.51 v Bratislave tvorí
hala a štyri prístrešky.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia
činnosti: cca 1.polrok/2011-1.polrok/2011

Navrhovateľ SPV Development, s.r.o.,
Galandova 1, Bratislava predložil správu

o hodnotení navrhovanej činnosti
RESIDENCE MLYNSKÉ NIVY

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 9. 12. do 7. 1. 2011 na prízemí bu-
dovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zá-
mer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/ 2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava  1 do 7.1.2011.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti byť  poze-
mok s parc. č. 15368/13, 30, 50-51, 55, 93, 96,
108-109, 125-127, 138, 172 v lokalite Mlynských
nív, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II.
Účelom  správy o hodnotení navrhovanej činnosti je
výstavba a prevádzka troch vežových budov s 32
nadzemnými podlažiami (bývanie a občianska vyba-
venosť)a s dvoma spoločnými podzemnými podlažia-
mi (PP). Na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa navrhujú
priestory pre služby a vybavenosť objektu. Byty sú od
3. (NP) vyššie. Pod takmer celou plochou riešeného
územia sú navrhované dve podzemné podlažia urče-
né pre statickú dopravu. Vznikne 700 stojísk v pod-
zemných garážach a 30 stojísk na parkoviskách v
exteriéri navrhovaného polyfunkčného komplexu.
Centrálne medzi vežovitými budovami je umiestnená
jednopodlažná budova občianskej vybavenosti s
možnými plochami pre šport na streche. Služby a
vybavenosť objektov tvorí fitness, lekár, stomatológ,
bistro, a expozitúra banky. Občiansku vybavenosť
centrálnej budovy tvorí expozitúra banky, reštaurácia,
coffe bar, obchody a športovo-relaxačné zariadenia.
Predpokladaný termín začatia a ukon-
čenia výstavby: 03/2011 - 03/2013
� �  �  �  �  �
Verejné prerokovanie správy

o hodnotení sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom

dňa 21. 12. 2010 (utorok) o 16.30 h
v miestnosti č. 19, na prízemí

Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1

PPRREEDDÁÁMM
zzrreekkoonnššttrruuoovvaannýý RRDD
vv  oobbccii  DDeeddiinnkkaa  bbllíízzkkoo  PPooddhháájjsskkeejj

vvhhooddnnýý  nnaa  cchhaalluuppuu
Cena: 43 900 eur

Kontakt: 0905 318 661, 0903 352 016
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VRAKUŇA
NA HRADSKEJ ULICI prepadli
herňu. Podvečer vošiel do miestnosti
páchateľ maskovaný čiapkou a kapuc-
ňou z bundy. Pod hrozbou použitia noža
žiadal od pracovníčky peniaze, tá mu
ich však nevydala, pretože ich pri sebe
nemala. Páchateľ vzápätí požiadal
mobil, ale aj ten mu pracovníčka
odmietla dať. Muž nato z herne ušiel.
NA JEDĽOVEJ ULICI sa dvaja
páchatelia vlámali do továrenskej
Škody 105 a následne z neho odcudzili
približne 2,5 litra benzínu. Polícia na
mieste zadržali mužov vo veku 23 a 20
rokov, oboch z Bratislavy. Poškodené-
mu majiteľovi vozidla spôsobili škodu
približne 2,50 eura, škoda poškodením
vozidla majiteľovi nevznikla. 

PETRŽALKA
NA FURDEKOVEJ A MEDVEĎO-
VEJ ULICI polícia vykonala štyri
domové prehliadky a štyri prehliadky
nebytových priestorov. V troch z nich
objavili niekoľko vecí súvisiacich so
sériou lúpežných prepadnutí (pištoľ,
odev obvinených, mobilné telefóny).
Policajti zadržali spolu päť osôb vo
veku od 19 až 38 rokov.  Za obdobie od
februára do 10. novembra 2010 mali
obvinení vykonať päť lúpeží. Vyšetro-
vateľ už obvinil 19-ročných Romana
O., Petra K. a 20-ročného Romana K. z
piatich zločinov lúpeží formou spolupá-
chateľstva v súbehu s prečinom poško-
dzovania cudzej veci formou spolupá-
chateľstva. Počas ďalšej prehliadky
zaistili zariadenie na výrobu pervitínu,
váhu, plastovú striekačku s pervitínom a
mobilné telefóny. 
NA ROMANOVEJ ULICI prepadli
herňu. Päť minút pred polnocou vošiel
do herne neznámy ozbrojený páchateľ
maskovaný kuklou a pod hrozbou
použitia noža žiadal od pracovníčky
finančnú hotovosť. Pracovníčka herne
mu v obave o svoj život a zdravie odo-
vzdala 2411 eur. Počas lúpeže sa v herni
nachádzala iba jedna zamestnankyňa. K
zraneniu osôb neprišlo.
NA BZOVÍCKEJ ULICI došlo k
lúpežnému prepadnutiu pohostinstva.
Neznámy ozbrojený páchateľ vošiel do
zariadenia a pod hrozbou použitia zbra-
ne žiadal odovzdanie peňazí. Keď mu
ich žena odmietla dať, páchateľ sa
pokúsil ukradnúť aspoň mincovník.
Jeho obsah sa však vysypal a páchateľ
následne z miesta činu ušiel. (mm)

I. ČsŠK Bratislava

sa konečne stal

prvoligistom
Stalo sa teda, čo takmer každý očaká-
val. I. ČsŠK Bratislava sa stal prvoli-
govým! Vypukli veľké oslavy. Známy
kapelník v Štefánke a Astórii Mikuláš
Dalloš skomponoval pochod na slová
J. Dušana Tempo, Bratislava, do
toho!, a vznikol na dlhé roky populár-
ny bratislavský šláger:
Tempo, Bratislava, do toho!
Tempo, do toho!
Volá tisíc hrdiel v nedeľu
mocný hlas fanúšikov, do toho!
Tempo, do toho!
Pričom jedenásť mladistvých
zdatných junákov
za modrý bratislavský prápor
slávny vedú to boj - ahoj!
Hráči sa tešili z množstva darov, ktoré
ešte pred začiatkom kvalifikácie zorga-
nizoval Slovenský denník. Ajo Bulla sa
dlho pýšil vkusnou kravatou od majiteľa
jedného z textilných obchodov... Rado-
valo sa celé Slovensko a so zvedavosťou
očakávalo prvý ligový zápas belasých.
Týždeň po ťažkých zápasoch, uprostred
ktorých namiesto odpočinku vedenie
klubu pozvalo čerstvého maďarského
majstra Hungáriu, boli belasí už skvele
rozbehnutí a Maďarov zdolali 4:3
dvoma gólmi ich odchovanca Kardosa,
po jednom triafali Schors a Luknár.
Po jedinečnom triumfe v kvalifikácii
nadišli starosti o ligový debut. Kardos
István sa mal vrátiť do budapeštianskeho
modro-bieleho dresu, lebo povolenie
mal len na kvalifikačný turnaj. Pozoro-
vateľom z Hungárie sa v priebehu turna-
ja tak zapáčil, že vedenie nechcelo ani
počuť o možnom predĺžení hosťovania.
Tu sa však znovu ukázal byť majstrom-
diplomatom Csibi Braun. Nielenže
dosiahol Kardosovu účasť aspoň v
prvom ligovom zápase, ale s iným buda-
peštianskym špičkovým klubom Újpes-
tom dohodol natrvalo uvoľnenie stred-
ného útočníka  Jakubeho Pála. Nezabud-
lo sa totiž na jeho vystúpenia v Petržalke
z čias juniorského veku a všetkých pote-
šilo, že bude obliekať prvoligový belasý
bratislavský dres. Zatiaľ mohol zohrať
prvý ligový zápas za I. ČsŠK Bratislava
Kardos, a to proti SK Židenice, považo-
vaného za najlepšie česko-moravské
mužstvo po Sparte a Slavii. Predvídavo
sa upravovalo hľadisko a debut pohodl-
ne sledovalo vyše osemtisíc divákov.
Vďaka Masarovičovmu gólu získal I.
ČsŠK Bratislava prvý ligový bod!
S jediným cieľom - udržať sa v najvyš-
šej súťaži - zvládol I. ČsŠK Bratislava
jesennú polovicu ligy 1935/36 veľmi
dobre. Až na dve kolá, po ktorých sa
objavil v dolnej polovici tabuľky, bol
stále v hornej a o prezimovanie v nej ho
pripravila prehra 0:3 v Náchode. To už
hral druhý zápas Ivan Chodák, ktorý v
decembrovom termíne ako novopečený
študent medicíny prestúpil z Dolnoku-
bínskeho ŠK. Predtým, v predposled-
nom kole, úspešne debutoval proti
Teplitzer FK. Už v 5. minúte strelil vedú-
ci gól. Výborne sa teda uviedol na pra-
vom krídle, na post ktorého vlastne po
celú jeseň tréner Braun hľadal náhradu
za zraneného Zdenka Deršáka.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
Z pripravovanej publikácie 

Belasá deväťdesiatka 
(Pokračovanie nabudúce)

Zelená ulica nebola naozaj zelenou
Verejné priestranstvá dostávajú „ofi-
ciálne“ názvy až od druhej polovice
19. storočia. Dovtedy sa vedenie
mesta venovalo dôležitejším úlohám,
ako pomenovávať námestia, ulice či
zákutia vymyslenými názvami. Až
vtedy vznikla snaha pripomínať si
významné udalosti nielen tým, že sa
im stavali pomníky, ale aj tým, že sa
ich menami pomenovali priestran-
stvá, takže si ich obyvateľstvo muselo
chtiac-nechtiac stále pripomínať. 
Predchádzajúce názvy vznikali spontán-
ne. Vyjadrovali charakteristiku daného
priestranstva, ktorá najviac bila ľuďom
do očí. Niektorá ulica bola dlhá, iná
vysoká, iná riečna či kostolná. V dreve-
nej ulici stálo veľa drevených domov,
dláždená sa vyznačovala svojím po-
vrchom na rozdiel od iných, ktoré v tom
čase dláždené neboli. Niektoré názvy
pripomínali pôvodné použitie priestran-
stva ako „svinský kút“ (Sauwinkel), his-
torickú udalosť z časov tureckej invázie
alebo iných vojen (Krvavá ulica - Blut-
gasse v Hainburgu, Krvavé pole v Kež-
marku), či miesto dávnej vraždy (Mord-
winkel v Drážďanoch).
Niektoré názvy, najmä po preklade do
slovenčiny, prestávajú zodpovedať logi-
ke veci. Názov Zelená ulica v Bratislave
budí nesprávny dojem, že ulička asi v

minulosti prekypovala zelenou farbou.
V čase vzniku pôvodného pomenovania
však nedláždené ulice prekypovali bla-
tom, a fasády nemohli byť ani pri naj-
lepšej vôli zelené, lebo až do polovice
19. storočia sa trvanlivá zelená farba na
fasády vôbec nedala vyrobiť. Pri uličke
však stával mestský hostinec, ktorého
hlavná sieň bola pomaľovaná najmä
zelenou farbou. Predstavu o jej dekorá-
cii dávajú mnohé zachované dekorácie
„zelených“ miestností v cudzine, ale aj v
Bratislave obnovená stredoveká maľba
na stene Súdnej siene na poschodí Starej
radnice, a verejnosti už desaťročia
neprístupná gotická výzdoba miestnosti
na poschodí podivne sprivatizovaného
stredovekého domu U veľkých Franti-
škánov. Hostinec so zelenou sieňou bol
v nemčine bežne známy ako „Grün-
stüblhaus“, v maďarskom preklade
„Zöldszobaház“. Násilný preklad „zele-
noizbový dom“ viedol k zjednodušeniu
„zelený dom“ a z pôvodného „Grün-
stüblgasse“ sa stala „Zelená“ ulica. 
Veľmi starý pôvodný názov je naopak
zachovaný v názve Bielej ulice (na foto-
grafii). Minimálne od prvej tretiny 16.
storočia bola známa ako „Schnee-

weissgassel“, teda snehobiela ulička.
Niektorí bádatelia v minulosti sa
domnievali, že slovo Schneeweiss bolo
rodinným menom - priezviskom akého-
si tunajšieho mešťana, ktorý možno na
tej uličke vlastnil nehnuteľnosť.  Tomu
však odporuje skutočnosť, že v latin-
skom texte sa ulička spomínala ako
„platea alba“, čo je presný preklad bielej
uličky. A v maďarčine sa v roku 1861
píše „Hófehérutca“, teda zasa „sneho-
biela“. Či bola ulička naozaj „snehobie-
la“, o tom možno pochybovať. 
Od stredoveku až do polovice 19. storo-
čia bývali fasády domov pravidelne (a
často) natierané vápnom. Boli v pravom
slova zmysle „snehobiele“. No blato, a
na ulicu vyhadzované odpadky a výka-
ly, striekali spod kolies vozov a spod
podkov koní pomerne vysoko, takže v
úzkej uličke steny dlho biele nevydržali. 
Práve v Bielej ulici sa zachoval aj prí-
klad toho, že na biele plochy stien
domov sa maľovali sivou či čiernou far-
bou ornamentálne a figurálne motívy,
možno len ako príležitostná dekorácia v
čase, keď uličkou prechádzal práve čer-
stvo korunovaný uhorský kráľ od franti-
škánskeho kostola smerom k Michal-
skej bráne. Majitelia domov v uličke,
ani ich obyvatelia nepatrili práve k tým
chudobným. A ulička ako súčasť trasy,
po ktorej prechádzal novokorunovaný
panovník na koni, patrila k tým najvýz-
namnejším, hoci bola úzka a krátka. 
Technický pokrok a objavy, ku kto-
rým patrí aj objav spôsobu výroby
rôznych trvanlivých fasádnych farieb,
zmenil výzor ulíc a námestí. Namies-
to jednotnej bielej farby, prerušovanej
len inými nátermi drevených okien,
dverí, brán, sa objavili pestré farby na
fasádach. Často sa používajú podľa
zásady „čím horšie tým lepšie“. 
Len tak si možno vysvetliť nehistorický
tmavozelený náter na dvoch domoch na
Michalskej ulici, ktorý priam potláča
barokovú dekoráciu ich priečelí. Ich
majitelia by sa mali inšpirovať správne
obnovenou farebnosťou bielej fasády
paláca Uhorskej kráľovskej dvorskej
komory (Univerzitná knižnica) s jem-
ným šedivým zdôraznením reliéfnych
architektonických článkov na bielej plo-
che fasády.
Kto chce dnes vidieť Bielu ulicu naozaj
snehobielu, musí tam prísť po napadaní
čerstvého snehu. 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

www.VaVslovakia.sk 0907 035 335 0911 996 639

OPATROVATE¼SKÝ KURZ
akreditovaný MPSVaR - 230h, platnývSRaEU

RÝCHLORÝCHLO (do24dní!)(do24dní!)

KURZY NEMÈINYKURZY NEMÈINY
špeciálnepreopatrovate¾ky
trvanie1,5mesiaca, len79€
špeciálnepreopatrovate¾ky
trvanie1,5mesiaca, len79€

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

- dennýaveèerný-dennýaveèerný
a zanajlepšiu cenuod216€azanajlepšiu cenuod216€KVALITNEKVALITNE

NovékurzyKAŽDÝMESIAC!NovékurzyKAŽDÝMESIAC!

VaV

v Rakúsku, Nemecku, ...v Rakúsku, Nemecku, ...

Kniha + CD + certifikát vSJ,NJ,AJ zadarmoKniha + CD + certifikát vSJ,NJ,AJ zadarmo

PRÁCAPRÁCA

uvy žite y

vianoèné z¾av

do 24.12.!
VaV
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Bratislava má 

v desiatke 

tri želiezka
BRATISLAVA
Len štyria zástupcovia bratislavských
klubov, slalomárka Jana Dukátová,
vodní slalomári Peter a Pavol
Hochschornerovci a strelkyňa Zuza-
na Štefečeková, majú šancu vyhrať
anketu OVB Športovec roka 2010.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov an-
kety bude 22. decembra 2010 v Slo-
venskom národnom divadle. Okrem J.
Dukátovej, bratov Hochschornerovcov
a Z. Štefečekovej  je v desiatke najlep-
ších slovenských športovcov 2010,
ktorú uverejnili s trojtýždňovým pred-
stihom, aj bývalý futbalista ŠK Slovan
Róbert Vittek. Vlani vyhrali anketu
práve bratia Hochschornerovci, tento
rok je najväčším favoritom olympijská
víťazka Anastazia Kuzminová. (db)

Halu vyskúšajú

v polovici

februára 2011
HOKEJ
Prvou vážnou skúškou zrekonštruo-
vaného Zimného štadiónu Ondreja
Nepelu pred majstrovstvami sveta
bude  medzinárodný turnaj Slovakia
Cup. Ten sa uskutoční vo februári
2011.
V piatok a v sobotu 11. a 12. februára
2011 sa v Bratislave predstavia Sloven-
sko, Bielorusko, Nemecko a Švajčiar-
sko. Predpokladá sa, že hala síce ešte
nebude skolaudovaná, ale iba v skúšob-
nej prevádzke. Jej kapacita tak zostane
obmedzená a na tribúny sa dostane iba
limitovaný počet fanúšikov. 
Isté sú už aj dejiská prípravných duelov
slovenskej reprezentácie. Zatiaľ čo
Košice uvidia dve prípravné stretnutia
so Švédskom, generálkou pre Bratisla-
vu bude zápas s Rakúskom. (db)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

HC Slovan zaberá, z troch posledných

stretnutí získal osem bodov a je šiesty!

Petržalka ožila, ŠK Slovan na to iba čaká

HOKEJ
Takmer tri mesiace čakali fanúšiko-
via Slovana na to, kedy ich miláčiko-
via zaberú a začnú valcovať svojich
súperov. Želanie sa začalo napĺňať až
minulý týždeň. Bratislavčania vyhra-
li všetky tri zápasy (jedno po samo-
statných nájazdoch), získali osem
bodov a v tabuľke sa dostali na 6.
priečku. Na štvrtý Zvolen a piaty
Trenčín už strácajú len štyri body.
Zatiaľ čo vo väčšine predchádzajú-
cich duelov slovanisti na začiatku
inkasovali, proti Trenčínu sa im poda-
ril pravý opak. V 10. minúte vyhráva-
li 3:1 a aj vďaka tomu stretnutie v
pohode doviedli k trom bodom a k
víťazstvu 5:1. Prispeli k tomu aj dve
využité presilovky a dva body Miro-
slava Šatana, ktorý znovu ukázal, že
bol posilou v kabíne aj na ľade.
„V minulosti sme odohrali zápasy, v
ktorých nás súperi trestali za individuál-
ne chyby, teraz to bolo opačne. Som rád,
že sa naše výkony zlepšujú a to, čo

hráme, sa už podobá na hokej. Dnes
sme ukázali disciplinovaný výkon,
vyrovnaný v defenzíve aj ofenzíve, cel-
kove sme hrali v pohode,“ priznal tréner
Zdeno Cíger a pridal pochvalu na adre-
su dvoch obrancov: „Jackman potvrdil
svoje kvality, od prvého tréningu ukazu-
je, že je pán hráč. Hneď po ňom musím
pochváliť Demela, dnes nášho druhého
najlepšieho obrancu. Je síce útočník, ale
jeho obranné kvality môžeme využiť aj
počas výpadkov našich obrancov.“ 
V 34. kole cestoval Slovan do Skalice
a čakalo sa, či nadviaže na duel s Tren-
čínom. Úvod mu vyšiel. Šatan už v 2.
minúte strelil prvý gól. Domáci síce
vyrovnali, ale Jackman pridal druhý
zásah. Keď sa už schyľovalo k druhé-
mu víťazstvu, Skalica v poslednej
minúte vyrovnala, a tak sa rozhodova-
lo až v samostatných nájazdoch. V nich
ukázal najpevnejšie nervy znovu Šatan
a Bratislavčania si odviezli aspoň dva
body. „Mrzia ma chyby, ktorých sme
sa dopustili v závere prvej a poslednej

tretiny. V úvodnej časti sme hrali
dobre, od druhej sme mali problémy s
aktívnym napádaním domácich.
Našťastie sme uspeli v nájazdoch,“
prezradil Zdeno Cíger.
Posledným súperom pred týždňovou
reprezentačnou prestávkou bola Banská
Bystrica. Tej sa zvyklo v Ružinove
dariť, no v nedeľu zdramatizovala zápas
až v poslednej desaťminútovke, keď
znížila na 2:1. Posledné slovo však mali
slovanisti, ktorý tretím gólom definitív-
ne strhli tri body do svojho košiara.
„Znovu sa potvrdilo, že robíme čoraz
menej chýb. Začiatok nám síce veľmi
nevyšiel, ale postupne sme sa začali pre-
sadzovať. Hrali sme aktívne a v defenzí-
ve pozorne. V závere sa hostia snažili
vyrovnať, ale vďaka disciplinovanému
výkonu sme zaslúžene vyhrali,“ dodal
Zdeno Cíger.
Extraliga má teraz prestávku, hrať sa
bude až pred Vianocami, 23. decemb-
ra 2010 Slovan hostí Košice, o týždeň
neskôr Nitru. (mm)

Navrhovateľ  Vassal EKO, s.r.o.,
Dúbravská cesta 2, Bratislava predložil

správu o hodnotení navrhovanej činnosti
Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO

Podunajské Biskupice
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 9. 12. do 7. 1. 2011 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/ 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 písom-
né stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava 1 do 7. 1. 2011.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti má byť
pozemok s parc. č. 5980/7,15-16 a 18 v lokalite
západne od Lieskovskej cesty, k. ú. a MČ Bratislava
- Podunajské Biskupice, územný obvod Bratislava II.
Zo severnej strany je lokalita ohraničená jestvujúci-
mi priemyselnými objektmi (čerpacia stanica palív),
zo západnej strany prechádza Lieskovská cesta a z
východnej strany poľnohospodárska pôda.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti
je vybudovanie a prevádzkovanie zberu odpadov,
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie sta-
vebných odpadov (drvička stavebných odpadov) a
zariadenia na zhodnocovanie drevinných odpa-
dov (štiepkovač). Činnosť sa nachádza v areáli
spoločnosti Vassal Base, s.r.o., na Lieskovskej
ceste. K zberu odpadov bude dochádzať v boxoch
a na spevnených plochách. V severozápadnej
časti areálu sa budú nachádzať boxy na zber
kovov a pneumatík, v južnej časti budú kontajne-
rové stojiská pre zber ostatných odpadov. So
samostatným kontajnerom sa uvažuje pre drevo,
pneumatiky, textil, odpad zo stavieb a pod. V areá-
li sa uvažuje so spracovateľskou kapacitou 150
000t/rok drevného odpadu a 200 000t/rok sta-
vebných odpadov.
Predpokladaný termín začatia a ukonče-
nia výstavby: 1.Q/2011- 2.Q/2011
� �  �  �  �  �
Verejné prerokovanie správy

o hodnotení sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom

dňa 20. 12. 2010 (pondelok) o 16.30 h
v miestnosti č. 19, na prízemí

Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1

FUTBAL
Futbalový život je plný paradoxov.
Zatiaľ čo o Petržalke sa pred rokom
pochybovalo, či bude vôbec pokra-
čovať v nejakej súťaži, Slovan mieril
na najvyššie priečky a jeho funkcio-
nári sa už videli v Lige majstrov. Po
roku je všetko. Petržalka začína
nadväzovať na svoju históriu spred
tridsiatich rokov a Slovan sa hľadá.
Aj keď belasí na jar nedosiahli na
titul, víťazstvo v Slovenskom pohári
a návrat trénera Jozefa Jankecha
vzbudzovali nádej, že klub je na dob-
rej ceste. Do kádra pribudli ďalšie ta-
lenty a fanúšikovia verili, že prípadný
postup v Európskej lige zviditeľní
Slovan aj v Európe. Belasí v predko-
le skutočne vyradili CZ Belehrad a
neboli ďaleko od toho, aby zaskočili
favorizovaný Stuttgart, ktorý v závere
odvety iba zúfalo bránil postupovú
remízu. Práve týmto stretnutím sa
však začal pád, ktorý sa zastavil až
posledným jesenným kolom. 

Od mužstva najskôr odišli tzv. ultras,
potom aj tréner Jozef Jankech, a nako-
niec sa zdalo, že pri Slovane stojí už
iba Polus... Fanúšikovia doplatili na
výtržnosti počas prvého zápasu so
Stuttgartom, po ktorom vraj dostali
tvrdú výstrahu niekoľkí ich vodcovia,
čo spôsobilo, že tradičný kotol sa na
jeseň už nedal dohromady.
Jozef Jankech doplatil na zlé výsledky
a na to, že hráči ho vôbec nepodržali.
Hovorilo sa o uvoľnenej disciplíne, o
tom, že niektorí jeho zverenci si robili
čo chceli, ale do histórie sa zapíše, že
jeho odchod sa odohral v tichosti a bez
vzájomných výčitiek. Na jednej strane
to síce mohlo vyzerať slušne a džentl-
mensky, na druhej strane však prebral
Karel Jarolím rovnakých futbalistov, s
rovnakými vzťahmi a podľa toho sa
jeseň skončila. No a keď sa s prichá-
dzajúcou zimou rozlúčili aj obyčajní
fanúšikovia, Pasienky zostali takmer
úplne prázdne.
Keď už spomíname Pasienky, hoci je

jasné, že budú domovom belasých ešte
pekných pár rokov, nikto nerobí nič pre
ich poľudštenie. Namiesto toho každý
nad štadiónom mávne rukou. Podobne
je to s tzv. ultras, ktorým majitelia klubu
ešte nedávno všetko dovoľovali, doslo-
va ich rozmaznávali a po Stuttgarte sa
tvárili zhrozene, pričom niečo podobné
naznačoval už zápas s Neapolom. 
Zavrhnúť týchto fanúšikov (aj štadión)
by však bolo nezmyslom. Iný štadión
ako Pasienky tak skoro nebude a no-
vých fanúšikov tiež nikto neprivezie.
Hrať treba tam, kde sa musí a spoliehať
sa treba na fanúšikov, ktorí tu sú.
Slovan však ešte viac ako na štadión a
bijúcich sa fanúšikov dopláca na mizer-
ný manažérsky a funkcionársky tím. On
spôsobil, že Bratislava s klubom nežije
a že belasí sú odtrhnutí od svojich priaz-
nivcov. Skutočná obroda Slovana sa
preto začne až vtedy, keď v ňom budú
pôsobiť skutoční funkcionári a nie
ľudia, ktorí prišli len ryžovať, alebo pri-
kyvovať majiteľovi. Dušan Blaško
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Hľadáme rodeného

Nemca (Francúza)

na preklad do NJ (FJ)

pijak@alvestmont.sk

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

www.csob.sk

PRÍĎTE DO NAŠEJ NOVEJ 
POBOČKY A VYHRAJTE LCD TV!
Pozývame vás do pobočky ČSOB v polyfunkčnom dome Olive Kramáre na Stromovej 54 
v Bratislave. Zastavte sa u nás kedykoľvek od pondelka do piatku od 9:00 – 17:00 hod. 
a vyhrajte LCD televízor.

NOVÁ POBOČKANOVÁ 
OLIVE KRAMÁRE

Poz

INZ KRAMARE 252x178.indd 1 12/7/10 4:58:21 PM
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Pravá vianočná 

atmosféra 

s klasikou
HUDBA
V nedeľu 19. decembra 2010 o 17.00
pozýva na Vianočný koncert Sloven-
ský komorný orchester Bohdana
Warchala. Koncert bude v Evanjelic-
kom kostole v Petržalke. 
Ten istý program zaznie aj v nedeľu 26.
decembra 2010 o 15.00 h v Dóme sv.
Martina. V utorok 21. decembra 2010 v
Koncertnej sieni Dvorana o 19.00 h
zaznie Vianočný koncert v interpretácii
súboru pre starú hudbu Musica aeterna.
Novoročné koncerty uvedú členovia
Slovenskej filharmónie a  Slovenského
filharmonického zboru v historickej
budove SND o 16.00 h a 20.00 h. (dš)

Orientálne 

inšpirácie

v Meteorite
HUDBA, TANEC
Pri príležitosti dňa migrantov sa 18.
decembra 2010 o 19.00 uskutoční
podujatie venované tancu a hudbe. 
V programe Orientálne inšpirácie sa
predstaví tvorba štúdia EtnoDance,
zástupcom slovenského folklóru bude
populárna skupina Partia. V hlavnom
programe My Name is Ali, vystúpi
súbor Sashar Zarif Dance Theatre.
Umelecký šéf súboru Sashar Zarif sa
predstaví v autobiografickom diele,
sprevádzať ho bude hráč na santúr,
Pirouz Yousefian. (dš)

Žiacka zmes

hudobných

lahôdok 
HUDBA
Vianočný koncert žiakov zo Základ-
nej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera
odohrajú 21. decembra 2010 o 17.00
h v Bulharskom kultúrnom inštitúte
na Jesenského 7. 
Na koncerte odznejú skladby v podaní
žiakov hudobného a tanečného odboru.
Bude to zmes hudobných a tanečných
lahôdok, ktoré navodia príjemné via-
nočné chvíle. Pre hostiteľov bude nie-
koľko bulharských melódií. 
Školu navštevuje takmer 1000 žiakov
v hudobnom, tanečnom a vo výtvar-
nom odbore. (dš)

Karikaturisti

vystavujú 

na námestí
VÝSTAVA
Na Hviezdoslavovom námestí sprí-
stupnili putovnú výstavu výstavy
amerického karikaturistu Daryla
Caglea a slovenského karikaturistu
Martina „Shootyho“ Šútovca Daryl
Cagle & Shooty. 
Karikatúry s politickou a aktuálnou spo-
ločenskou tematikou putujú po desiatich
slovenských mestách do septembra
2011. 
Výstava karikatúr umiestnených na
ôsmich trojstenových stojanoch na
Hviezdoslavovom námestí potrvá do
21. decembra 2010. (dš)

S. Štepka má v rovnomennej inscenácii

Radošinského naivného divadla okno
DIVADLO
Už 51. inscenáciou v repertoári Rado-
šinského naivného divadla je hra Sta-
nislava Štepku Mám okno. Všetky
napísal riaditeľ a umelecký šéf RND
a stále v nich dokazuje, že je nielen
vynikajúci autor a skvelý herec, ale aj
človek s obrovskou dušou a pochope-
ním pre ľudské slabosti.
A tak si nemôžem pomôcť. Aj keď je to
možno nevhodné prirovnanie, po
odchode z RND a zhliadnutí ďalšej
Štepkovej hry mám pocit, ako keď odo
mňa odchádzal po malinkom obedíku
kňaz a ja som bola šťastná, že existuje
páter, ktorý má také hlboké pochopenie
pre ľudské slabosti, obyčajné túžby a
človečie priania a dokáže byť tak hlbo-
ko empatický, že nikoho neodsudzuje a
jedinou jeho ambíciou je pochopiť a
pomôcť. Taký je kňaz v službe, taký je

Stanislav Štepka na javisku. Jeho Viktor
v hre Mám okno je dôchodca. Netají sa
tým, že ľúbi červený ríbezľák a svojim
vnučkám dáva potiahnuť z dobrej ciga-
retky. Nehrá sa na hrdinu a rozpráva,
ako syna prinútil stať sa inžinierom, aj
keď on tak veľmi chcel byť cukrárom. A
dnes s ním jeho syn nekomunikuje. 
Viktor býva v záhradnom domčeku a od
syna a jeho rodiny ho delia okná. Je to
nadmieru inteligentný chlap a tak nájde
veľmi jednoduchý spôsob, ako prelomiť
bariéru. Ak chcete zistiť, ako to urobil,
určite choďte do Radošinského naivné-
ho divadla na hru Mám okno. Cez rado-
šinskú filozofiu pochopíte, že jednodu-
ché veci sú často tými najzložitejšími v
živote a malý rozhovor niekedy pomôže
viac ako regiment psychiatrov v bielych
plášťoch. Nakoniec aj ich úlohou je
hlavne rozprávať sa. Zdá sa, že Štepka

prešiel ich školou, ale nie je to tak. To
len naplno využíva dar od Boha,
nesmierny talent, ktorý mu umožňuje
tvoriť a sklony liečiť ľudské boliestky
pochopením. Keď odchádzate od tohto
„lekára“, máte pocit, že ste celkom nor-
málny človek, ktorý má bežné ľudské
trápenia. A čo je najdôležitejšie, herecký
tím RND vám dá na ne liek. 
V hre Mám okno sú to herci Mojmír
Caban, Maruška Nedomová, Andrea
Martvoňová, Petra Humeňanská, Marti-
na Michalcová, Andrea Sabová, Michal
Kubovčík, Lenka Spišáková-Barilíková
a Richard Felix. S hudbou Ľubice
Čekovskej inscenáciu režijne pripravil
Ondrej Spišák, scéna a kostýmy Peter
Čanecký, choreografia Šárka Ondrišo-
vá, dramaturgia Darina Abrahámová.
Autorom textov piesní je Stanislav
Štepka. Dáša Šebanová

Kresťanské motívy v Dome umenia 
VÝSTAVA
Očami (Ne)viditeľné Reflexia kres-
ťanstva v súčasnom umení je názov
výstavy, ktorú otvorili v Dome ume-
nia na Námestí SNP 12.
Výstava vznikla ako jedno z hlavných
podujatí Roka kresťanskej kultúry 2010
pod záštitou Inštitútu kresťanskej kultú-
ry Filozofickej fakulty TU v Trnave.
Predstavuje diela takmer 60 autorov a
autoriek rôznych generácií a výtvarných
názorov, ktoré vznikli od 70. rokov 20.
storočia po súčasnosť. Na prítomnej
výstave ich spája reflexia kresťanstva -

témy, ktorej sa viacerí autori systematic-
ky a dlhodobo venujú. U ďalších auto-
rov je táto téma skôr skryto prítomná,
alebo k nej prispeli solitérnymi dielami. 
Náboženská téma v súčasnom umení
nedominuje. Je zaujímavé, že po často
opakovaných témach siahajú vždy
znova aj súčasní autori  a zaujímajú k
nim svoj osobný a osobitý postoj. Vní-
majú ich často novým a jedinečným
spôsobom. Od realistických polôh cez
interpretáciu diel z histórie umenia po
abstraktnú rovinu symbolu či metafory.
Využívajú aktuálne médiá od maľby,

kresby cez plastiku a inštaláciu po foto-
grafiu, print a video. Vystavené diela
neboli vytvorené pre sakrálny priestor,
sú súčasťou voľnej tvorby autorov. 
Niektoré sú jasne ikonograficky identi-
fikovateľné, iné k téme odkazujú spro-
stredkovane. Tradičné náboženské témy
autori interpretujú v aktuálnom vizuál-
nom jazyku súčasnosti a otvárajú nám
tak priestor na autentické vnímanie
kresťanského posolstva. Výstava potrvá
do 9. januára 2011, vstup je voľný.
Počas vianočných sviatkov je zatvore-
né. (dš)
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Ako to funguje
Vaše obľúbené pivo sa dopravuje z pivovaru

priamo do podniku v špeciálnych cisternách, od-
kiaľ sa potom prečerpá do pivných tankov. Tie sú
upravené tak, aby chladením neustále udržovali
ideálnu teplotu piva. Pri čapovaní je pivo z tanku
vytláčané vzduchom namiesto obvyklého CO2.
Pivo sa pritom ani na chvíľu nedostáva do kon-
taktu so vzduchom a ostáva čerstvé a iskrivé.
Je to teda zaručene tá najkratšia cesta od prvého
spracovania chmeľu a jačmeňa až do vášho
pohára. Čo lepšie si môže správny pivár želať?

Výhody tankového piva
Pivné tanky sú plne automatizované a riadené

počítačom, čo prináša veľa výhod pre personál. 

Pivári však najviac ocenia fakt, že pivo ostáva 
čerstvé a rovnako chutné ako prvý deň. „Tankové 
pivo Corgoň má vďaka priamej ceste z pivovaru
na stôl zákazníka tú najčerstvejšiu chuť, čo 
spôsobuje, že sa pivárom ľahšie pije a môžu si
naozaj vychutnať jeho jemnú horkosť a krémovú
penu,“ hovorí Karol France, komerčný sládok
spoločnosti Heineken Slovensko. 

Keďže sú pivné tanky samočistiace, chuť piva
nepokazia ani zanesené rúrky či zlá hygiena.
Už sa vám teda nestane, že vás po odpití z piva
prejde chuť na ďalší pohár. A viete prečo? Lebo
tankové pivo Corgoň totiž jednoducho chutí.

Na zdravie!

Vychutnajte si tankové pivo!
Nič nie je chutnejšie ako čerstvé, dobre načapované pivo. Vychutnať si ho kedykoľvek
už nie je žiaden problém. Spoločnosť Heineken Slovensko totiž priniesla tento rok
pre svoju značku Corgoň nový systém tankového piva, riadený počítačom, ktorý
predstavuje revolúciu v pití piva. Vďaka tomuto unikátnemu systému má tankové pivo
Corgoň rovnako čerstvú a kvalitnú chuť ako pivo načapované priamo v pivovare.
Tankový Corgoň si môžete vychutnať už aj v našom regióne.

Tankové pivo Corgoň si môžete vychutnať aj v týchto podnikoch: Braník pub, Beňadická 21, Bratislava • Šport
pub Machnáč, Nábr. a. g. L. Svobodu 42, Bratislava • El Paso, Nejedlého 4, Bratislava • Stein, Blumentálska 26,
Bratislava • Reštaurácia Pumpa, Eisnerova 56, Bratislava

BRATISLAVA
Silvestrovské oslavy v centre Bratisla-
vy, ktoré od roku 1999 až dodnes
nepretržite organizujú spoločne kan-
celária primátora a občianske zdru-
ženie Hlava 98, patria medzi najväč-
šie a najočakávanejšie kultúrno-spo-
ločenské podujatia v roku.
Vysoké očakávania sa pokúsia splniť aj
v tomto roku, napriek tomu, že ich orga-
nizáciu počas celého roku komplikova-
la hospodárska kríza a v závere tak troš-
ku aj striedanie stráží vo vedení magi-
strátu. Organizátori však sľubujú, že
urobili všetko pre to, aby tohtoročné
oslavy v ničom nezaostali za predchá-
dzajúcimi úspešnými ročníkmi. Niekoľ-
kým desaťtisícom Bratislavčanov i hostí
zo zahraničia ponúknu program, ktorý
určite bude zárukou veselého, úspešné-
ho a zároveň bezpečného vstupu do
nového roku 2011.
Centrom osláv bude opäť Hlavné
námestie s viachodinovým koncertom,
ktorý sa začne už okolo 17.00 h a
potrvá približne do pol druhej po pol-
noci. Medzi účinkujúcimi nebudú chý-
bať bratislavské silvestrovské stálice,
ktoré zároveň tvoria absolútnu špičku
živých koncertných vystúpení - Pole-
mic, Hex a Vidiek. Svoju bratislavskú
silvestrovskú premiéru si naopak užijú
skupiny Lavagance, Hudba z Marsu a
Billy Barman. Predskokanku im bude
robiť vychádzajúca hviezdička brati-
slavskej nezávislej scény skupina
Mariša.
Hviezdoslavovo námestie je svojou roz-
lohou aj polohou predurčené na veľkú
diskotéku, ktorá bude tancuchtivých

návštevníkov lákať od 22.00  h do tak-
mer tretej hodiny po polnoci. Už od
16.00 h sa tu však bude koanť pestrý rad
vystúpení rôznych žonglérov, fakírov,
ohňohltačov, sprevádzaný detskými
dídžejom. Po nich budú koncertovať
miláčikovia bratislavského silvestrov-
ského publika Cigánski Diabli. O návrat
nestarnúceho rock´n´rollu sa do centra
Bratislavy postarajú The Cellmates, aby
ich vystriedala ďalší žáner, ktorý do
Bratislavy neodmysliteľne patrí: klez-

mer hudba v podaní skvelých Pressbur-
ger Klezmer Band. Všetci účinkujúci na
Hviezdku majú jedno celkom určite
spoločné: bude sa na nich dať výborne
tancovať.
Vyvrcholením tohtoročných silvestrov-
ských osláv bude, samozrejme, polnoč-
ný ohňostroj, ktorému bude predchá-
dzať pôsobivé odpočítavanie posled-
ných minút a sekúnd starého roka. Ešte
predtým sa všetci ľudia dobrej vôle,
ktorí by chceli pomôcť chorým deťom

splniť ich sny, budú môcť zúčastniť na
pôsobivom spoločnom púšťaní lampió-
nov šťastia, ktoré doslova rozžiaria bra-
tislavskú silvestrovskú oblohu.
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov.
Hlavné mesto SR Bratislava finančne
zabezpečuje organizáciu verejného
poriadku, vrátane posilnenej MHD,
upratovania, zdravotnej a bezpečnostnej
služby. (mv)

Program bude

opäť v troch

zónach zábavy
STARÉ MESTO
Podobne ako v minulosti, aj v tomto
roku sa do hlavných zón bude dať
dostať iba cez kontrolované vstupy.
Bude ich približne desať a návštev-
níci sa pri nich nevyhnú kontrolám.
Je zakázané nosiť so sebou sklenené
fľaše, drevené či kovové tyče alebo
pyrotechnické prvky. 

Koncertná zóna  (17.00 - 1.15)
Hlavné námestie
17.10 - Mariša
18.00 - Lavagance
19.00 - Hudba z Marsu
20.00 - Billy Barman & Hafner
21.00 - All Stars Open Band
22.00 - Polemic
23.10 - Hex
24.00 - polnočné odpočítavanie
00.15 - Vidiek 

Party zóna (16.00 - 2.30)
Hviezdoslavovo námestie
16.00 - žongléri, fakíri, hltači ohňa,
destskí dídžeji 
19.00 - Cigánski Diabli
20.00 - The Cellmates
21.00 - Pressburger Klezmer Band
22.00 - tradičná silvestrovská open air
party

Polnočná zóna (23.15 - 0.15)
dunajské nábrežie 
23.15 - lampióny šťastia
23.55 - polnočné odpočítavanie
00.00 - polnočný ohňostroj (mv)

Blíži sa Silvester a najväčšia párty v meste
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SOBOTA 18. decembra
� 14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M klub, Rovniankova 3
� 14.30 - O vtáčikovi, myške a klobás-
ke, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 15.00 - Detský folklórny súbor
Madovec, kultúrny program, Hviezdo-
slavovo námestie
� 15.00 - Vianočné posedenie Miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Veľká sála Istra Centra, Hra-
dištná 43
� 17.00 - Vianoce v Prvosienke, detský
folklórny súbor Prvosienka a folklórny
súbor Dimitrovec, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej
filharmónie, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Smrť Tarelkina, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Čudné popoludnie Dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5

� 19.00 - Sashar Zarif Dance Theatre
(Kanada), choreografie kanadského ta-
nečného súboru, Medzinárodné divadlo
Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Rómeo a Júlia v roku 2010,
divadlo Malá scéna STU, Dostojevského
rad 7
�19.00 - Carmen, tanečné predstavenie,
divadlo Heineken Tower Stage, Pribino-
va 25
� 19.30 - Big bastard beat band, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Databases, koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - BB-BAND Jozef Karvaš, reš-
taurácia Abadona, Žilinská 4
� 21.00 - Predvianočná latino párty,
Bossanova with Lazaro&Boris Čellár,
Ponteo Activity Park, Starorímska 1a

NEDEĽA 19. decembra
� 10.00 a 14.30 - O vtáčikovi, myške a
klobáske, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36

� 10.00 a 14.00  - Vyšla hviezda nad
Betlehemom, hra s hercami a bábkami,
divadlo Ludus,Heineken Tower Stage,
Pribinova 25
� 10.30 - Sobík Tomík, divadlo JaKa,
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nesieme vám novinu, Teátro
Neline, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.30 - Barokové  Vianoce, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 13.30 - Sobík Tomík, divadlo JaKa,
Hotel Kempinski, River Park, Dvořáko-
vo nábrežie 6
� 15.00 - Snehová kráľovná, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, skupina
Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Úžasná planéta: Divoká Af-
rika, dokumentárny film, Prírodovedné
múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2
� 15.00 - Paťa a pastieri, Prima,
CDLaV, Školská 14
� 15.00 - O betlehemskej hviezde, Pon-
teo Activity Park, Starorímska 1a
� 15.00 - Krupanská zabíjačka, folk-
lórne pásmo, Hviezdoslavovo námestie
� 16.00 a 19.00 - Richard Müller: Poti-
chu Tour 2010, koncert, divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
� 16.30 - Vianočný spev pre život,
Veľký zbor donských kozákov, Veľký
evanjelický kostol, Panenská
�17.00 - Tanečný večierok TC Elegan-
za, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 18.00 - Moderný tanečný večer, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Vianočný koncert S. Strači-
nu, Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Piano revue, Túlavé divadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - BarArgentína, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Tango Grande, divadlo, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 20. decembra
� 17.00 - H. Gregušová - O. Krajňák,
koncert, Coffee&Co, Laurinská 5
� 18.00 - Hra, hudba, tanec, Súkromná
základná umelecká škola Železničná,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Všetko, čo ste chceli vedieť o
filme a báli ste sa opýtať – Best of
Peter Konečný, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

UTOROK 21. decembra
� 10.00 - O vtáčikovi, myške a klobás-
ke, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 10.00 - Dom, domček, kto v tebe
býva?, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Vianočný koncert žiakov zo
ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Bulharský kul-
túrny inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, koncert študentov Konzervató-
ria, Hudobný salón, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 18.00 - Vianočné soirée, účinkuje Zá-
kladná umelecká škola J. Kowalského,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Othello, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33

� 19.30 - Díleri, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Vianočná párty, účinkujú čle-
novia Hip-Hop fakulty, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3

STREDA 22. decembra
� 10.00 - O vtáčikovi, myške a klobáske,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Anjelský úsmev, tvorivá diel-
ňa pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Dychová hudba Spojár, kon-
cert, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Play Gorkiy alebo Letní hos-
tia, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 23. decembra
� 21.00 - H Projekt, koncert, Nu Spirit
Bar, Medená 16

PIATOK 24. decembra
� Štedrý večer

SOBOTA 25. decembra
� Prvý sviatok vianočný

NEDEĽA 26. decembra
�Druhý sviatok vianočný
� 10.30 - Vianoční koledníci, divadlo
Dunajka, Gullfoss, Čulenova 5

� 13.30 - Vianoční koledníci, divadlo
Dunajka, Hotel Kempinski, River Park,
Dvořákovo nábrežie 6
� 15.00 - Vianočný koncert, Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala,
Dóm sv. Martina
� 21.00 - Štefanská oldies zábava, Pon-
teo Activity Park, Starorímska 1a

PONDELOK 27. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám, M
klub, Rovniankova 3

UTOROK 28. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám, M
klub, Rovniankova 3

STREDA 29. decembra
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám, M
klub, Rovniankova 3

ŠTVRTOK 30. decembra
� 9.00 - Stolný tenis pre deti, Dom kul-
túry Lúky, Vigľašská 1

PIATOK 31. decembra
� 10.00 - Silvestrovská vychádzka na
Devínsku Kobylu, odchod: TIK DNV,
Istrijská 49
� 17.00 - Odtiaľ - Potiaľ, silvestrovská
talk-show Viktora Horjána, skupina Big
Bastard Beat Band, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

SOBOTA 1. JANUÁRA 2011
� 16.00 a 20.00 - Novoročné koncerty,
Historická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie

VÝSTAVY
� J. Roglev: Maľba, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7, do 9. januára 2011
� Kúzelník javiskového priestoru J.
Svoboda, Slovenské národné divadlo -
foyer, Pribinova 1, do 31. januára 2011
� Oheň a ľad - Fínsky dizajn skla,
Dvorana ministerstva kultúry, Námestie
SNP 33, do 14. januára 2011 
� Štefan Balázs: The Nineties/Orga-
nics, Gallery Kressling, Zámočnícka 8,
do 10. januára 2011
� Výročná výstava Fotoklubu B&W,
CDLaV, Školská 14, do 31. januára 2011
� Ivan Kenéz a Igor Čombor, Galéria
Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, do 31.
januára 2011 
� Igor Cvacho: Eye in the Sky, Galéria
Byzant, Ventúrska 9, do 31. januára 2011

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

vyjdú o 4 týždne

13. januára 2011

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
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