
O možnej výstavbe hotela na Želez-
nej studienke, ktorý by mal vyrásť
na mieste bývalej reštaurácie Sne-
žienka a ktorý odmieta množstvo
občanov, ale aj o obnove budovy
Prvej konskej železnice sme sa
pozhovárali so starostom Nového
Mesta Rudolfom KUSÝM.
- V prípade Snežienky vidím dva prob-
lémy. Prvým je precedens. Ak budeme
súhlasiť s jedným hotelom, ako obháji-
me výstavbu prípadných ďalších?
Druhým je samotná zrúcanina bývalej
reštaurácie. Tento objekt hyzdí Železnú
studienku a návštevníci tejto lokality sa
logicky pýtajú, čo s tým budeme robiť.
Investor pritom tvrdí, že prevádzkova-
nie len a len reštaurácie mu ekonomic-
ky nevychádza. Vybudovanie hotela
tak, ako bol prezentovaný pred niekoľ-
kými mesiacmi, však odmietam tak,
ako som ho odmietal aj predtým.
Máme záujem o reštauráciu a môžeme

diskutovať o reštaurácii s niekoľkými
izbami. 
Koľko izieb by teoreticky prichádza-
lo do úvahy?
- To je otázne, keďže jednoznačne
odmietam vybudovanie kanalizácie.
Tá by totiž vyvolala v Lesoparku sta-
vebný ošiaľ, ktorý nechceme dopus-
tiť. Len čo budem mať naštudovaný
nový projekt Snežienky, zorganizu-
jem verejné stretnutie s obyvateľmi,
pozvem aj organizátorov petície a
prejdeme si za a proti. Napokon, sám
som signatárom petície.
Prednosta úradu sa v roku 2009
vyjadril, že ak investor splní zákon-
né podmienky, stavebné povolenie
musí byť vydané. Ako to vidíte?
-Vo všeobecnosti má v zásade pravdu.
Starosta v prípade stavebných vecí

nerozhoduje ako človek, ktorý bol zvo-
lený ako zástupca občanov, ale ako naj-
vyšší úradník stavebného úradu. Sne-
žienka je však výnimočná v tom, že
plánovaná výstavba je na pozemku,
ktorý patrí samospráve, a preto je pozí-
cia starostu v tomto prípade o čosi sil-
nejšia. 
Blíži sa otvorenie aj ďalšej zaujíma-
vej a verejnosťou sledovanej budovy
v Novom Meste, budovy Prvej kon-
skej železnice. Koľko peňazí ešte
potrebujete na jej definitívne zre-
konštruovanie?
- V tejto chvíli je náš odhad približne
100-tisíc eur a v prvom rade treba
dokončiť druhé poschodie. Žiadame o
podporu Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky, keďže ide o jedinú kul-
túrnu pamiatku v našej mestskej časti.
V deň, keď vyjdú noviny, bude už naša
žiadosť na ministerstve. 

Zhovára sa Robert Lattacher
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Poslanci sa

húfne hlásia,

že chcú laptopy

od magistrátu
BRATISLAVA
V rámci elektronizácie materiálov v
mestskej samospráve sa poslanci na
zasadnutí mestského zastupiteľstva
zhodli, že nie je potrebné, aby mal
každý z nich požičaný notebook. 
Pôvodný návrh hovoril o tom, že každý
mestský poslanec bude mať nárok na
požičanie si notebooku od magistrátu.
Mestskí poslanci sa napokon dohodli,
že na prácu mestského poslanca budú
využívať vlastné a od magistrátu si ho
požičajú tí, ktorí prenosný počítač
nemajú, s tým, že po skončení volebné-
ho obdobia ho vrátia. Magistrát teraz
kontaktuje poslancov, aby zistil ich
záujem o požičanie notebooku (neofi-
ciálne vraj zatiaľ o laptop požiadalo asi
30 poslancov). 
Uznesenie určilo, že materiály na roko-
vanie zastupiteľstva, rady a komisií sa
budú šíriť výlučne elektronickou for-
mou. Podľa mesta tým dôjde k veľkej
úspore v porovnaní s doterajšími
nákladmi na množenie materiálov.
Fakt je však aj to, že mnohí mestskí
poslanci už notebook majú, tí ktorí sú
súčasne aj poslancami národnej rady
ho napríklad v parlamente dostali auto-
maticky... Navyše všetci poslanci majú
na mestskej internetovej stránke už
uvedené mailové adresy a ťažko pred-
pokladať, že v zastupiteľstve je človek,
ktorý doteraz nemal šancu kúpiť si
vlastný laptop.... (rob)

Jednorazový

lístok na MHD

bude drahší
BRATISLAVA
Dopravný podnik predložil nový
návrh na zvýšenie cestovného v mest-
skej hromadnej doprave. V najbliž-
ších dňoch sa dostane do komisií
mesta i mestskej rady.
Generálny riaditeľ dopravného podniku
Pavel Derkay uviedol, že dopravcovi
ide najmä o zvýšenie jednorazového
cestovného - tak, ako je to v mnohých
iných krajinách, kde je jednorazový lís-
tok drahší a tzv. predplatný lístok oveľa
výhodnejšií. Návrh zvýšenia cien zostá-
va do úrovne dvadsiatich percent.
Dopravný podnik navrhuje aj zrušenie
príplatku za jazdu nočnými spojmi.
Výhodou má byť podľa P. Derkaya
využívanie Bratislavskej mestskej karty,
ktorá poskytne zľavu 10 percent.
Dopravný podnik aktivoval do 28.
januára 2011 mestskú kartu na funkciu
tzv. električenky viac ako 500 záujem-
com. V bankách už navyše evidujú asi
10 000 žiadostí o vydanie karty. (rob)
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BRATISLAVA
Kompletná rekonštrukcia budovy
Zimného štadióna Ondreja Nepelu
má byť hotová do 28. februára 2011.
S kolaudáciou stavby sa síce ráta až v
marci, no od minulého týždňa je už
na štadióne aj ľad.
Na celkové dokončenie obnovy ZŠ O.
Nepelu je potrebných ešte 30 miliónov
eur. Pôvodne mala obnova štadióna stáť
75 miliónov, spolu s vyvolanými inves-
tíciami budú náklady asi 96 miliónov
eur. Na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva vyvolal diskusiu poslancov aj bod o
ďalšom financovaní zimného štadióna.
Podľa primátora pokračujú rokovania s

ministrom financií, aby na dokončenie
prispela aj vláda. Mesto vyslovilo po-
žiadavku na 12 miliónov eur, čím mestu
zostane prefinancovať 18 miliónov a
reštrukturalizáciu z minulého roku. 
Niektorí poslanci poukázali aj na to, že
mesto na šampionát dopláca. Slovenský
zväz ľadového hokeja by sa podľa mno-
hých poslancov mal podieľať na finan-
covaní štadióna a rozdeliť sa o zisk zo
vstupného. Niektorým sa nepáčila ani
nízka cena za prenájom skyboxov v pro-
spech hokejového klubu či reklamných
plôch. K prehodnoteniu cien nájmu za
nové skyboxy i reklamné plochy sa pri-
klonili ďalší poslanci aj primátor. 

SZĽH uviedol, že vzťahy medzi mes-
tom a organizátorom majstrovstiev sú
upravené na základe zmlúv. Podľa
zväzu je neobvyklé, aby organizátor
šampionátu prispieval na stavbu či
rekonštrukciu štadióna. Halu si totiž
prenajíma do dočasného užívania a po
skončení šampionátu ju vráti majiteľo-
vi. Podľa SZĽH mesto nemôže dostať
ani výnosy zo vstupného. Z nich sa
financujú náklady na organizáciu MS
vrátane ubytovania a stravy pre šestnásť
tímov, rozhodcov, predstaviteľov IIHF a
delegátov kongresu, dopravy, bezpeč-
nosti, zdravotného zabezpečenia, logis-
tiky, prenájmov... (brn)

Na Zimnom štadióne O. Nepelu je už ľad 
Už budúci týždeň by sa na rekonštruovanom štadióne mal hrať hokej. FOTO - NOVÝ ČAS

Výstavba hotela by bola precedensom

Je tu tenisová 

lahôdka a veľká

skúška pred

hokejovými MS
NOVÉ MESTO
Bratislavskí fanúšikovia športu si
prídu počas dvoch najbližších víken-
dov na svoje. Už  v sobotu 5. a v nede-
ľu 6. februára 2011 sa slovenské
tenistky stretnú s Češkami vo štvrťfi-
nálovom 1. kole Pohára federácie, o
týždeň neskôr príde na rad hokejová
reprezentačná skúška na vynovenom
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Daniela Hantuchová a Dominikou
Cibulková spolu s Magdalénou Rybári-
kovou a Janou Čepelovou sa predstavia
v Sibamac aréne NTC proti českému
kvartetu Kvitová, Šafářová, Záhlavová-
Strýcová a Peschkeová. Sobotňajší pro-
gram vytvoria dve dvojhry (začne sa o
14.00 h), nedeľňajší zas zostávajúce dve
dvojhry a štvorhra - od 12.00 h.
Necelý týždeň po tenistkách sa v Brati-
slave predstaví slovenská hokejová
reprezentácia. V piatok 11. februára
2011 sa o 17.00 h stretne s Nemeckom
(už o 13.00 h sa predstavia Švajčiari s
Bielorusmi), v sobotu 12. februára sa
bude hrať finále a o 3. miesto, pričom
Slovensko odohrá svoj duel o 17.00 h.
Keďže Zimný štadión Ondreja Nepelu
bude počas turnaja iba v dočasnej prevá-
dzke, na tribúny sa dostane len 2000
divákov. Lístok na dvojzápas stojí 15
eur. (mm)

Počas MS bude

vstupenka aj

lístkom na MHD
NOVÉ MESTO
V súvislosti s blížiacimi sa majstro-
vstvami sveta v ľadovom hokeji 2011
v Bratislave a v Košiciach, pripravil
Organizačný výbor MS 2011 IIHF
plán organizácie dopravy v okolí zim-
ného štadióna.
Mestská hromadná doprava má mať
počas šampionátu osobitný režim s tým,
že linky budú večer po skončení zápasu
premávať v skrátených intervaloch.
Organizačný výbor odporúča využívať
mestskú hromadnú dopravu. Pre držite-
ľov akreditácií a vstupeniek na konkrét-
ny zápasový deň, bude mestská hro-
madná doprava zadarmo.
Špeciálne parkovacie miesta budú utvo-
rené na bývalom cyklistickom štadióne
a majú byť určené pre obyvateľov ulíc
susediacich s Orange Arénou. Organi-
začný výbor MS 2011 pritom vychádza
iba z možností, ktoré mu dáva k dispo-
zícii mesto. 
Podrobné informácie o organizácii
dopravy v okolí ZŠ O. Nepelu počas
MS prinesieme v niektorom z ďalších
vydaní Bratislavských novín. (rob)
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Problémom
ulice nie sú
psy, ale ľudia
Začiatkom roka som podľahol tlaku
najbližšieho okolia a naša domácnosť
sa rozrástla o ďalšieho člena - psa.
Nový člen rodiny nám zásadným spô-
sobom zmenil život, ale aj pohľad na
problémy, ktoré sú s chovom psov v
meste spojené. Mnohé vidím celkom
inak, jedno sa mi však potvrdilo - prob-
lémom bratislavských ulíc nie sú psy,
ale ľudia.
Ako je mestský človek naučený používať
toaletu, tak nie je ťažké naučiť ani psa,
aby jednu zo základných životných
potrebu nerobil v byte, ale na ulici. Pro-
blémom však je, že ani najlepšie socia-
lizovaný pes nedokáže po sebe upratať.
To je úloha pre pána, ktorý je vodcom
svorky. To, že to množstvo chovateľov
psov nerobí, je smutný fakt. A tak máme
chodníky a trávniky plné psích ex-
krementov menších či väčších rozmerov.
Samospráva urobila pre chovateľov
psov v posledných rokoch veľmi veľa.
Najmä v centre mesta pribudli desiatky
stanovíšť, kde sú k dispozícii papierové
vrecúška a nádoby na psí odpad. Má ísť
o kompenzáciu za daň za psa, ktorú
vyberajú mestské časti. Čo z toho, keď
systém nefunguje a stále sa nájde dosť
takých, ktorí nielenže psa neprihlásia a
vyhýbajú sa tak plateniu miestnej dane,
ale nie sú ochotní ani len zohnúť sa a po
svojom psovi upratať.
Väčšina psíčkarov v našom okolí sú milí
a srdeční ľudia. Kým doteraz sme pre-
chádzali okolo seba bez toho, aby sme si
mali čo povedať, spoločný záujem o
psov nás zblížil. Napriek tomu, že aj me-
dzi nami sú takí, ktorých pes nemá na
obojku registračnú známku a nenosia zo
sebou vrecko na psie “šťastíčko”.
Ak by sa teda konečne našiel niekto, kto
by chcel riešiť problémy so psami v
meste, nemal by zabúdať, že problémom
nie sú psy, ale ľudia. Radoslav Števčík

Polus privíta

bratislavské

divadlá
NOVÉ MESTO
Nákupné centrum pripravilo v spo-
lupráci s bratislavskými divadlami
projekt Otvorená opona v Poluse.
Počas februára tu budú pre návštev-
níkov pripravené divadelné predsta-
venia a sprievodné programy. 
Prvé dve budú v piatok 4. februára a v
sobotu 5. februára 2011, nasledujúce
predstavenia v priestoroch Hlavnej
rotundy budú vždy v piatok a sobotu.
Celý mesiac budú v Poluse zároveň
fotografické výstavy zo sveta divadel-
ných predstavení. Nebudú chýbať ani
sprievodné programy, ako napríklad
zábavné testovanie výrobkov. Usku-
toční sa počas každého divadelného
podujatia v Malej rotunde pod kinami.
Súčasťou projektu je aj súťaž, ktorá
potrvá počas celého mesiaca. Môže
sa do nej zapojiť každý návštevník,
ktorý za nákup v hodnote piatich eur
vyplní registračný kupón. Tým ho
zaradia do denného žrebovania o líst-
ky do divadla. Hlavnou cenou bude
obed s hercami Radošinskeho naivné-
ho divadla! (brn)

Ocenenie pre

bratislavských

Nemcov
BRATISLAVA
Nemecký prezident Christian Wil-
helm Walter Wulff udelil predsedníč-
ke bratislavskej miestnej organizácie
Karpatskonemeckého spolku na Slo-
vensku pani Rozine Stolárovej (rode-
nej Hoffmannovej) jedno z najvyš-
ších nemeckých vyznamenaní - Ver-
dienstkreuz am Bande.
Ocenenie jej udelili za celoživotnú
snahu o pozdvihnutie nemeckej menši-
ny na Slovensku, a to predovšetkým v
rodnej Bratislave. Ako pred dvoma
týždňami pri odovzdávaní ocenenia
povedal nemecký veľvyslanec na Slo-
vensku Dr. Axel Hartmann, život pani
Stolárovej je živou kronikou osudu
nemeckej menšiny na Slovensku od
konca druhej svetovej vojny až dodnes.
K jej práci pre malú nemeckú menšinu
ju vedie predovšetkým pamiatka na
predkov. Tí už v 13. storočí prišli na
územie dnešného Slovenska spustošené
tatárskym vpádom na pozvanie uhor-
ských kráľov. Nemali úmysel podmaniť
si túto zem zbraňami, ale prichádzali s
pluhom a banskými nástrojmi so snahou
zveľadiť ju. Za stáročia sa stala ich vlas-
ťou, pre ktorú pracovali a ktorú milova-
li. Boli nielen hospodárskym, ale aj kul-
túrnym prínosom. Vznikli krásne mestá,
čisté a upravené dediny obývané praco-
vitými a zbožnými obyvateľmi.
Tento postoj si nemecká menšina zacho-
vala až do dnešných dní, a to aj napriek
utrpeniu, ktoré priniesli povojnové roky,
vyhnaním väčšiny rodinných príslušní-
kov a priateľov, bezpráviu, strate majet-
ku a zamestnania, zatváraniu nemec-
kých škôl a odopretiu materinského ja-
zyka, čo prakticky znamenalo stratu
identity. Slovensko je ich vlasťou, ktorú
milujú ako jej ostatní obyvatelia. To je
motivácia, ktorá je hlavným podnetom
práce v Karpatskonemeckom spolku.
Vlani Rozina Stolárová dostala aj vyso-
ké rakúske štátne vyznamenie - Golde-
nes Verdienstzeichen der Republik
Österreich. (brn)

V Bratislave

sa rodí čoraz

viacej detí
BRATISLAVA
K 31. decembru 2009 žilo v Bratisla-
ve 431 061 obyvateľov. Od roku 2001
sa zvyšuje počet narodených detí, pri-
čom počet zomretých stagnuje.  
V roku 2007, prvý raz od sledovaného
obdobia, bol počet narodených detí
vyšší ako počet zomretých. V roku 2000
sa v Bratislave narodilo 3400 detí, o
deväť rokov to už bolo 5052. 
Bratislavčania zomierajú najčastejšie na
choroby obehovej sústavy a nádorové
ochorenia. Priemerný vek bratislav-
ských mužov sa za roky 2001 - 2009
zvýšil o 2,09, žien o 2,26 roka. Bratisla-
va sa vekovou štruktúrou zaraďuje
medzi desiatku európskych krajín s naj-
mladším obyvateľstvom. (brn)

Mnohí vodiči drzo parkujú vo dvoroch,

sťažujú sa aj na Púpavovej a Pustej ulici

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

Zasekli sa vám dvere?

KARLOVA VES
Nielen v centre mesta a jeho širšom
okolí, ale aj na sídliskách sa chodci
stretávajú s problémom parkujúcich
áut na chodníkoch. Mnohí vodiči
parkujú aj v tzv. vnútroblokovom
priestore, neraz aj na tráve.
Problém s parkovaním áut na chodníku
a vo vnútornom bloku domov trápi aj
obyvateľov bytového komplexu na
Púpavovej a Pustej ulici .Komplex má
svoj dvor, v ktorom je zeleň. Je v ňom
aj detské ihrisko, hoci je v dezolátnom
stave. Občania sú však nespokojní
najmä s tým, že vodiči jazdia priamo
cez dvor, aby si mohli zaparkovať autá
pod svojimi oknami. Obyvateľom
neprekáža, ak si vodiči napríklad vylo-
žia ťažký nákup či batožinu. No upo-
zorňujú, že jazdenie cez dvor a parko-
vanie tam, kde to nie je vhodné, je
drzosťou. Jazdiace autá často ohrozujú
matky s deťmi, psičkárov, ale aj ostat-
ných obyvateľov komplexu. Ďalším
problémom je ničenie chodníkov a
obrubníkov autami, ktoré na nich par-
kujú. Podľa obyvateľov trpí aj zeleň,
ktorú vodiči neraz poškodzujú. 

Z karloveského miestneho úradu sme
dostali stanovisko, podľa ktorého vjaz-
dom na chodník, respektíve dovnútra
bloku porušujú vodiči motorových
vozidiel zákon o cestnej premávke.
Konkrétne ide o paragraf, ktorý hovorí o
tom, že chodníkom je komunikácia
alebo časť cesty určená pre chodcov,
ktorá je spravidla oddelená od vozovky
výškovo alebo iným spôsobom. Ďalej o
paragraf, v ktorom je uvedené, že iní

účastníci premávky než chodci nesmú
chodník používať; to neplatí, ak dop-
ravnou značkou alebo dopravným za-
riadením je určené inak, alebo ak ide o
zastavenie alebo státie vozidla, pri kto-
rom ostane voľná šírka chodníka najme-
nej jeden a pol metra. „V prípade po-
rušenia zákona má mestská polícia prá-
vo majiteľov vozidiel pokutovať,“
dodal miestny úrad. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

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

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

Investor zmenil projekt, tretia časť

Digital Parku má nadviazať na druhú
PETRŽALKA
Penta Investments pokračuje v pro-
jekte Digital Park. Začiatkom tohto
roka začne s výstavbou tretej etapy
projektu. Výška celkovej plánovanej
investície je 42 miliónov eur. Tretia
fáza Digital Parku by mala byť
ukončená do konca roku 2012. 
Tretia fáza projektu Digital Park má
priniesť 20 780 štvorcových metrov
celkovej administratívnej prenajíma-
teľnej plochy, priestory na obchody a
prevádzky budú na ploche 290 štvorco-
vých  metrov. Budova bude mať osem
nadzemných podlaží, v podzemnej
garáži bude k dispozícii 367 parkova-
cích miest, na vonkajšom parkovisku
ich bude 170. 
Pôvodne chcel developer postaviť
výškovú budovu, hoci počas stavby
„jednotky“ a „dvojky“ sa držal filozo-

fie štýlových budov, ktoré nebudú
nikoho výškovo „dráždiť“. Navyše,
niektoré projekty v meste idú dnes už
cestou znižovania podlaží a ústupu od
tzv. mrakodrapových. Trojka mala byť
tvorená hlavným výškovým objektom
s administratívnou funkciou a základ-

ňou, v ktorej malo byť umiestnené
viacpodlažné parkovisko a technológie
Stavba bola spracovaná v dvoch
variantoch. Prvý rátal s tridsiatimi nad-
zemnými podlažiami a druhý mal mať
o tri podlažia menej. (rob)
VIZUALIZÁCIE - Penta Investments
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Bratislavčanov

lákali veľtrhy

na nábreží
BRATISLAVA
Môj list reaguje na článok Štefana
Holčíka PKO malo byť náhradou
za Redutu (BN 1/2011). Autor v
ňom píše o histórii Orientálneho
trhu, neskôr Dunajského veľtrhu
až po konanie Incheby v rokoch
1921 - 1990 v Bratislave.
V zásade s ním súhlasím, až na vyne-
chanie, a tým aj neinformovanie o
situácii v rokoch 1939 - 1945. Po
vzniku slovenského štátu v roku 1939
mali vláda a predstavitelia mesta Bra-
tislava eminentný záujem pokračovať
v zachovaní Dunajského veľtrhu. To
sa aj darilo a v rokoch 1939 až 1942
sa veľtrhy konali. Dôsledky 2. sveto-
vej vojny však už znemožnili usku-
točniť ďalšie ročníky veľtrhov.
Medzitým sa však už vybudovalo v
novom areáli, dnešnom PKO, šesť
hlavných výstavných hál. 
Veľtrhy boli zaujímavé, najmä prvé
ročníky, a navštevovali ich ľudia z
celého Slovenska od východu po
západ, jednotlivo aj v organizova-
ných skupinách. Najväčší záujem bol
vždy o rádia, osobné aj nákladné
automobily, poľnohospodárske stroje.
Veľký záujem bol pochopiteľný, veď
vystavovali také firmy ako Ford,
Mercedes-Benz, Fiat, Aero Praga,
Transdanubia, Lihag, Tungsram, Phi-
lips a mnohé ďalšie.

Michal Moncman, Bratislava

Chcú zastaviť

štvrtý výrub 

v lesoparku
PETRŽALKA
Podľa starostu Petržalky Vladimíra
Bajana sa má v lesoparku medzi
Veľkým a Malým Draždiakom za-
chovať prírodný ráz lokality, nemá
sa tam povoliť ďalší výrub stromov
a zasahovať sa má len do tej miery,
aby z lesoparku mohli byť úplne
vylúčené motorové vozidlá.
Petržalský starosta Vladimír Bajan
preto zastavil konanie o v poradí štvr-
tom výrube drevín a požiada mestské
zastupiteľstvo a primátora Bratislavy,
aby mesto upustilo od tohto investičné-
ho zámeru v rozsahu, aký plánovalo.
Masívny nesúhlas verejnosti len zdô-
razňuje správnosť takéhoto rozhodnu-
tia. 
„V prípade, ak budú v rozpočte mesta
na rok 2011 predsa len vyčlenené fi-
nancie na tento účel, vieme ich v men-
šej miere využiť na citlivejšie a rozsa-
hom menšie úpravy lesoparku, ktoré
mu neublížia,“ tvrdí Vladimír Bajan. 
Zvyšok, ktorý by sa tým ušetril, by
mohlo mesto použiť na vybudovanie
príjazdovej cesty k rodinnej zástavbe
pri Malom Draždiaku z opačnej strany
lesoparku tak, ako je to už pripravené a
dotiahnuté do štádia územného roz-
hodnutia. Lesopark by sa tým odľahčil
od motorových vozidiel. (brn)

Mesto štúdiu

nechce, búranie

vyšetruje polícia
BRATISLAVA
Nový návrh architektonickej štúdie
riešiaci Park kultúry a oddychu
(PKO) nová mestská samospráva
odmietla. Návrh rátal so zbúraním
starých objektov PKO a s vybudova-
ním nového komplexu, vrátane spo-
ločenskej sály, pre asi tisíc osôb.
Podľa primátora Milana Ftáčnika v
súčasnosti už štúdia, ktorú si objednalo
predchádzajúce mestské zastupiteľstvo
v roku 2009, nevyhovuje. Jeden z
dôvodov odmietnutia je nesúhlas mesta
s búraním Parku kultúry a oddychu.
Ďalej sa vraj nie je možné stotožniť s
ponukou nových holých priestorov v
novej hale za vysoký nájom na dvadsať
rokov. Podľa neho nejde o kultúrne
zariadenie mestského a nadmestského
významu v zmysle územného plánu a
projekt dostatočne nerieši ani parkova-
nie v novom objekte atď. Týmto nesú-
hlasom je podľa primátora vypoveda-
teľná platná zmluva o budúcej zmluve
na prenájom novej haly. „Do troch me-
siacov nám má investor predložiť iný
návrh. Ak ani ten nebude odsúhlasený,
môžeme od zmluvy odstúpiť,“ konšta-
toval. Ako dodal, aj toto je cesta, ako
odstúpiť od záväzku na prenájom.
Polícia okrem toho už vyšetruje búranie
budovy Parku kultúry a oddychu. Vyše-
trovateľ začal trestné stíhanie vo veci
pre pokus o „obzvlášť závažný zločin
porušovania povinnosti pri správe
cudzieho majetku“, čo potvrdila Andrea
Dobiášová z Prezídia Policajného zboru
SR. Polícia vyšetruje bývalého primáto-
ra Andreja Ďurkovského za to, že tri dni
pred komunálnymi voľbami poskytol
bez súhlasu mestského zastupiteľstva
firme Henbury Development plnú moc,
na základe ktorej mohla mesto zastupo-
vať v konaní o búraní budovy PKO.
V najbližších dňoch má byť známe aj
vyjadrenie primátora Milana Ftáčnika
k postupu svojho predchodcu Andreja
Ďurkovského k búraciemu povoleniu,
ako aj k uzatvoreniu zmlúv PKO so
spoločnosťou Henbury Development.
Bude poskytnuté na základe stanovísk
troch nezávislých právnických kance-
lárií. (rob, brn)

BRATISLAVA
Generálny riaditeľ Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., Daniel
GEMERAN odmieta, že by vstupom
strategického investora do dcérskej
spoločnosti Infra Services došlo k
privatizcii vodární či bratislavskej
vody. Išlo podľa neho o štandardný
postup, ktorý má dcérskej spoločnos-
ti BVS zabezpečiť ďalší rozvoj. 

~     ~     ~
Prečo vlastne BVS založila v roku
2007 dcérsku spoločnosť Infra Servi-
ces, a.s.?
- Išlo o štandardný postup, keď sa vede-
nie BVS rozhodlo odčleniť od mater-
skej spoločnosti činnosti, ktoré netvoria
jadro jej podnikania, teda tzv. core busi-
ness, čo je výroba a dodávka pitnej
vody a odvádzanie a čistenie odpado-
vých vôd. Na Infra Services prešli ser-
visné činnosti ako opravy vodovodných
potrubí, kanalizačných potrubí, čerpa-
cích staníc, vodoinštalačné práce, opra-
va elektrozariadení, teda hlavne staveb-
né práce. Načo mať v BVS aj stavebnú
firmu? Keď chce niečo postaviť, tak si
to objednám ako službu. Tieto činnosti
vrátane majetku sme vyčlenili, pričom
dcérska spoločnosť bola pod stoper-
centnou kontrolou BVS. Predpoklad
bol, aby sa Infra Services dostala pod
tlak konkurenčného prostredia staveb-
ného, nie však vodárenského. To by
malo prispieť k zvyšovaniu kvality a
rozvoju firmy. Pred ôsmimi rokmi mala
BVS predmet podnikania na troch stra-
nách, teraz máme v podstate len štyri
činnosti, ktoré súvisia s pitnou vodou a
odpadovými vodami.
BVS však v posledných rokoch pre-
stala byť zisková. Súvisí to nejako so
vznikom Infra Services?
- Nie. Pokles zisku BVS spôsoboval
postup regulátora, teda Úrad pre regulá-
ciu sieťových odvetví, ktorý nám pos-
tupne znižoval prípustnú mieru zisku až
do roku 2007, keď nám stanovili ceno-
vé stropy. Jediná možnosť, ako dosiah-
nuť zvýšenie ceny, je preukázať úradu,
že výnosy nepokrývajú náklady.
Stúpala cena vodného aj stočného,
zisk BVS však klesal. Prečo?
- Paradoxne dôvodom, prečo cena vody
BVS stúpa, sú odpisy majetku z masív-
nych investícií v minulosti. Dnes z
nákladov na ceny tvoria odpisy takmer
tretinu. Navyše mzdy a odvody nekle-
sajú a neklesajú ani ceny energií. Čo
klesá, to je spotreba vody. Na jednej
strane je dobré, ak sa nám darí odstra-
ňovať úniky vody a naši klienti vodou
šetria, na druhej strane nám to spôsobu-
je pokles tržieb. Navyše sa nám rozširu-
jú siete - za uplynulých päť rokov o 300
kilometrov. Držať celý vodovodný sys-
tém naplnený a natlakovaný 24 hodín
denne, znamená vyrábať viac vody.
Celý systém navyše zastaráva a hrdza-
vie. Spotreba tak klesá a straty stúpajú.

Krivka poklesu spotreby by sa však už
mala zastaviť.
Prečo BVS rozhodla o vstupe strate-
gického partnera do Infra Services
navýšením základného imania?
- Stav majetku, ktorý BVS vyčlenila do
Infraservices v roku 2007, bol dosť zlý.
Vozový park bol opotrebovaný, budovy
potrebovali opravu. V roku 2009 sme
začali uvažovať nad obnovou a rozvo-
jom firmy. Keďže 96 percent činností
vykonáva Infra pre BVS, tak z hľadiska
tvorby zisku je v rovnakej situácii ako
BVS. Potrebu investícií sme odhadli na
200 až 220 miliónov korún. BVS na to
nemala prostriedky a keďže Infra nevy-
kazovala zisk a nemohla počítať s úve-
rom, riešením bol vstup strategického
partnera. Naším záujmom je, aby
podiel stavebných činností Infry pre
iných klientov netvoril len 4 percentá,
ale aby sa zvýšil do 20 percent. To zna-
mená, aby Infra Services bola úspešná
na stavebnom trhu a dokázala získavať
ďalšie stavebné zákazky. Popri potrebe
kapitálu sa ukázala aj potreba získať
know-how a skúsenosti v stavebníctve.
S návrhom na vstup investora sme vlani
oboznámili všetkých akcionárov, pred-
stavenstvo aj dozornú radu a v júni
2010 valné zhromaždenie schválilo
možnosť vstupu tretieho subjektu do
Infra Services.
Pochybnosti však vyvoláva samotný
výber spomedzi troch oslovených fi-
riem. Prečo ste nepostupovali verej-
nou súťažou?
- Na úvod chcem zdôrazniť, že BVS je
obchodná spoločnosť, ktorá ma vlastný
majetok. Akcionári nevlastnia majetok
BVS, ale vlastnia akcionárske práva v
obchodnej spoločnosti. Preto, ak akcio-
nári na valnom zhromaždení rozhodnú
o nejakom postupe, samotná realizácia
je už vecou riadenia spoločnosti.
Samozrejme, musí to byť v súlade so
zákonmi a stanovami spoločnosti.
Samotný výber investora bol v réžii

Infry. Pokiaľ viem, vyberalo sa z dva-
nástich regionálnych stavebných fi-
riem s podobným predmetom činnosti.
Z nich sa do užšieho výberu dostali tri
a tie boli oslovené s ponukou na zvýše-
nie základného imania. Vyčítajú mi, že
som dostatočne neinformoval verej-
nosť o tom, čo robíme. Mojou úlohou
je informovať predstavenstvo, dozornú
radu a akcionárov. Zmluvy, ktoré ma
viažu k spoločnosti, mi predpisujú
mlčanlivosť v obchodných aj vnútor-
ných záležitostiach firmy.
Čo prinesie firma HASS ako menši-
nový akcionár Infra Services?
- Proces navýšenia základného imania
ešte nie je ukončený. Zatiaľ firma Hass
zaplatila len 30 percent akcií, do konca
februára musí zaplatiť zvyšok. Potom
získa plné právo akcionára s podielom
49 percent akcií. Ako sa ho rozhodne
uplatňovať, to už je jej vec. Do Infra
Services prinesie 7 miliónov eur v hoto-
vosti a znalosť regionálneho stavebné-
ho trhu. Skúsenosti táto firma nesporne
má, verím, že ich využije na prospech
Infra Services, a tým aj BVS.
V závere roka zmenila dozorná rada
pravidlá vyplácania odstupného pre
generálneho riaditeľa z desaťnásob-
ku základnej mzdy na desaťnásobok
priemernej mzdy. Bolo to šťastné
zaoberať sa tým po voľbách?
- Desaťmesačné odstupné schvaľovala
ešte predchádzajúca dozorná rada v
roku 2006. Teraz sa zmenilo len to, že
nepôjde o násobok základnej mzdy, ale
priemernej, ako je to bežné pri odstup-
nom. Či to bolo šťastné alebo nie, to
nebudem posudzovať.
Nie je však desaťmesačné odstupné
priveľa? Toľko predsa nemá ani pri-
mátor Bratislavy.
- Porovnávať samosprávu a sieťové od-
vetvie asi nie je najlepšie. V porovnaní
s riaditeľmi podnikov v sieťovom od-
vetví, aj s účasťou štátu a zahraničných
spoločností, to považujem za štandard-
né. Porovnávať by sme mali porovna-
teľné.
Ako vnímate tlak na Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť a vašu
osobu?
- Je normálne, že ak sa zmení rozhodu-
júci akcionár vo firme, ako je BVS, a
má inú predstavu o rozvoji spoločnos-
ti, ako som realizoval ja, môže v súla-
de so zákonom a stanovami spoločnos-
ti urobiť kroky na naplnenie tejto pred-
stavy. Pokiaľ som mal dôveru predchá-
dzajúceho primátora a nemám dôveru
jeho nástupcu, môže urobiť zmenu, ale
nech sa stane kultúrnym spôsobom. To,
čo sa však deje, nemá nič spoločného s
kultúrou. Pokiaľ pán primátor chce
robiť zmeny, má dosť nástrojov na to,
ako ich urobiť. On ich však asi potre-
buje robiť iným spôsobom.

Zhováral sa Slavo Polanský
FOTO - SITA

Podľa D. Gemerana by sa aj zmeny

v BVS mali robiť kultúrnym spôsobom
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Zásielky mizli,

poštu to však

asi nezaujíma 
LIST ČITATEĽA
Pošta neručí za zásielky, ktoré nebo-
li doporučené alebo poistené. Nieke-
dy sa obyčajná zásielka môže stratiť.
Keď sa ich však v jednom doručova-
com regióne alebo jednej adrese
stratí v krátkom čase viac a od rôz-
nych odosielateľov, to už je nápadné
a nie náhodné. 
V priebehu roka sa mi „stratilo“ niekoľ-
ko zásielok. O niekoľkých viem kon-
krétne, o iných s veľkou pravdepodob-
nosťou a určite sa mi stratili aj také, o
ktorých ani neviem. Niektoré zásielky
boli úradné - faktúra za telefón, výpis z
banky, úradné listy, s pravdepodobnos-
ťou hraničiacou s istotou sa však strati-
la aj zásielka s rekreačným poukazom,
ktorý som preto nezaplatil a prišiel tak
o zľavnenú rekreáciu. Dva razy sa mi
stratili zásielky s poukážkami Tesco a
určite aj niekoľko súkromných listov.
Ručenie pošty za zásielky je jedna vec,
tolerovať alebo nečinnosťou dokonca
podporovať krádež, lebo opakované
„záhadné“ straty listov v krátkom čase
za to považujem, a dokonca ju obhajo-
vať, je niečo celkom iné. 
Pred niekoľkými rokmi sa mi „stráca-
li“ súkromné listy s prílohami. Preto
som po nedbalej odpovedi bratislav-
skej pošty poslal sťažnosť na jej ge-
nerálne riaditeľstvo. Odkázali ma na
bezpečnostné oddelenie so žiadosťou,
aby som  s ním spolupracoval na od-
halení vinníka. Dokonca konštatovali,
že mám poštovú schránku podľa
normy. Zásielky sa okamžite prestali
strácať.
Že sa zásielky stratili práve v sieti
pošty, to sa nedá len tak ľahko dokazo-
vať, ale vzhľadom na ich cestu a že ich
podali rôzni odosielatelia padá podo-
zrenie predovšetkým na poštu, lebo v
jej sieti je k tomu najväčšia príležitosť.
Preto som sa sťažoval na bratislav-
skom riaditeľstve pošty, odkiaľ som
dostal zdvorilú, ale odmietavú odpo-
veď, že za obyčajné zásielky neručia. 
Riaditeľstvo pošty Bratislava I zrejme
nezaujíma, že v ich sieti niekto možno
kradne. Krádež je navyše veľkým
porušením listového tajomstva, tým aj
súkromia občanov a nepovolené zasa-
hovanie do chránených osobných úda-
jov garantovaných ústavou a Európs-
kou dohodou o ľudských právach, ku
ktorej Slovensko pristúpilo. 
Poštu to však zrejme nezaujíma. Svo-
jich zamestnancov, a tým aj tých (alebo
toho) zlodejov a porušovateľov závaž-
ných zákonov chráni, nech kradnú,
nech sa hrabú v súkromných záležitos-
tiach občanov, nech kohokoľvek špe-
hujú, poštu to nezaujíma.

Ladislav Karlovič, Bratislava
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V Kozej bráne trvajú aj minútky pridlho
Keďže najviac reštaurácií je podľa
všetkého v centre mesta, práve tu ich
najviac aj zaniká, aby na ich mieste
vznikli nové. To je aj prípad bývalej reš-
taurácie Budvarka na rohu ulíc Kozia a
Podjavorinskej, ktorú nedávno nahra-
dila reštaurácia Pub Restaurant Cafe
KOZIA BRÁNA.
Interiér reštaurácie prešiel zásadnou
rekonštrukciou, aj keď členenie zostalo
zachované pri vstupe je kaviarenská časť
pre fajčiarov, zo strany Kozej fajčiarska
piváreň a zo strany Podjavorinskej ulice
nefajčiarska reštaurácia. Piváreň a reštau-
rácia sú prepojené barom, takže dym od
pivárov neraz zavanie aj k jedákom. Na
stenách sú čiernobiele fotografie starej
Bratislavy, v reštaurácii je na zadnej stene
aj farebná fototapeta súčasného záberu z
Nového mosta. Vkontraste so starými fot-
kami pôsobí trochu ako päsť na oko.
Na dverách aj na drevených stoličkách je
motív kozej hlavy. Kozu sme objavili aj v
jedálnom lístku - v podobe kozieho syra.
Určite by sa v menu dobre vynímalo aj
nejaké to jedlo z kozieho mäsa, to je však
dnes už v Bratislave vzácnosť. A určite je
otázne, či by o kozinu bol aj záujem.
Z ponuky poliveok sme ochutnali všetky

tri - hovädziu s rezancami, zeleninou a
mäsom (2,10 €), slezskú cesnačku s úde-
ným mäsom (2,30 €) a držkovú polievku
(2,50 €). Hovädzia bola výborná, dobré
boli cesnačka aj držková. Porcie boli men-
šie ako býva zvykom (2,5 dl), na začiatok
stolovania to však bolo akurát.
Ďalej majú v ponuke hotové jedlá českej a
slovenskej kuchyne, minútky z hovädzie-
ho, bravčového,  kuracieho mäsa a bezmä-
sité jedlá. Z hotových sme si dali Smí-
chovský guláš z diviny s domácimi
žemľovými knedľami (8,10 €) - omáčka
bola trochu prislaná a knedle neboli vôbec
žemľové, ale obyčajné parené. 
Z bravčových minutiek sme si dali plnenú
kapsu Kozia brána, čo bola vlastne brav-
čová kotleta plnená kyslou kapustou, sla-
ninkou a kozím syrom (8,70 €) s mysli-
veckými zemiakmi pripravovanými na
cesnaku a slanine (1,40 €). Kapsa aj ze-
miaky boli veľmi dobré, akurát sme neve-
deli identifikovať omáčku, ktorou bolo
mäso mierne preliate. Keď nám však do-
niesli kurací zvitok na prírodno, plnený
Nivou a čerstvým špenátom (6,90 €) a tú

istú omáčku sme objavili aj tam, pochopi-
li sme, že to bude asi tunajšia UHO, teda
univerzálna hnedá omáčka. Kuraciu
minútku sme si dali s kočičákom, čo je
zemiakové pyré s kyslou kapustou a opra-
ženou cibuľkou (1,40 €) - veľmi dobré.
Sklamaním bol králik na smotane so
žemľovou knedľou (7,90 €) z ponuky týž-
dňa. Tri kúsky mäsa nepochopiteľne príliš
húževnatého mäsa a opäť s parenou kned-
ľou a prislanou omáčkou nie sú dobrá
vizitka. Najväčším sklamaním pre nás
však bola minútka z hovädzieho - tatárský
biftek (9,90 €). Keďže ide o surovú svieč-
kovú, mala by byť bezpodmienečne čer-
stvá a nie z rozmrazeného mäsa ako v na-
šom prípade. Zmrazením totiž mäso úplne
stráca chuť. Ak je luxus držať čerstvú
sviečkovú, tak nech tatarák radšej neponú-
kajú. Navyše minútky aj hotové jedlo nám
doniesli najskôr po polhodine, z čoho sme
usúdili, že tu asi rozmrazujú viaceré suro-
viny. Z čerstvých surovín tu potom zrejme
robia len denné menu za 4,20 €.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Veľkorysý štát a okráda svojich občanov
Prvé roky som sa pri písaní rubriky
Náš zákazník - náš pán držala prísne
spotrebiteľských tém. Za tie dlhé roky
sa prebrali už prakticky všetky pro-
blémy spotrebiteľov, niektoré aj viac-
násobne.
Priznám sa, aj ja som sa dosť zmenila.
Stále ma hnevá, ako sa štát ešte aj po
dvoch desaťročiach zbavuje povinnosti
chrániť spotrebiteľov. Niežeby nevyrá-
bal zákony a novelizácie zákonov, ale
skutočná ochrana spotrebiteľov - predo-
všetkým v oblasti prevencie - je stále
bezzubá. A čo ma naozaj hnevá, je, že
stále platí paragraf prvého zákona o
ochrane spotrebiteľov, ktorý znie: V
spore spotrebiteľa a podnikateľa je
oprávnený súd. 
V praxi to umožňuje plateným orgánom,
ktoré by mali spotrebiteľom pomôcť, na-
miesto konkrétnej pomoci ich takzvane
„odpinknúť“! A tak sa hromadia ponosy
bezradných a sklamaných spotrebiteľov
u občianskych združení, na ktoré ich

pracovníci štátnych organizácii nasme-
rujú. V poslednom čase sa na nás obra-
cia veľa spotrebiteľov, ktorí sa dožadujú
nášho zastania pri súdnych sporoch,
ktoré vraj zákon umožňuje. To je síce
pravda, ale nie tak celkom. Viesť súdny
spor v mene spotrebiteľov naši slávni
legislatívci elegantne prehodili na plecia
dobrovoľných občianskych združení.
Som len zvedavá, ako si to „šikuláci“,
platení z našich daní, predstavovali. 
Fórum spotrebiteľov nedostáva za svoju
činnosť ani cent. Poradenstvo poskytuje-
me prakticky iba preto (zadarmo, podo-
týkam), lebo je nám spotrebiteľov ľúto.
Vo väčšine sme dôchodkyne a nikto z
nás nemá dôchodok vyšší ako 550 - 600
eur. Platiť z toho právne služby je, uzná-
te, nemysliteľné. Museli sme sa vzdať aj
poradne a fungujeme už len telefonicky.
Radi pomôžeme kvalifikovanou radou

každému, kto sa na naše číslo dovolá, ale
to je všetko, čo je v našich silách!
A teraz k problému, ktorý ma v minu-
lých dňoch vytočil. Štát veľkoryso
umožnil, aby občania - spotrebitelia pre-
viedli svoje bezcenné akcie z prvej vlny
privatizácie na Fond národného majetku.
Na prvý pohľad šľachetné: Aby sa ne-
muselo platiť za vedenie účtov. Nedávno
sa však objavila správa, že ľudia pre-
viedli na fond aj lukratívne akcie v hod-
note niekoľko tisíc eur.  A to ma štve.
Najprv rôzne organizácie zneužili neve-
domosť ľudí, keď im za kupónku vypla-
tili bagateľ, zatiaľ čo ony sami zbohatli.
A teraz veľkorysý štát tých istých neve-
domých občanov okradne tým, že ich
neupozorní na hodnotu ich akcií. Viem,
že zo zákona to nie je ničia povinnosť.
Napriek tomu považujem za zlyhanie
„ľudského faktora“ - ako sa to s obľubou
hovorí - že zákon umožňuje takto bezcit-
nú „pomoc“  svojim občanom. 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Autami by 

chceli prejsť 

až k výťahom
LIST ČITATEĽA
Trávnatých plôch zničených vodič-
mi motorových vozidiel, ktorí
nemajú kde zaparkovať, je nielen v
Petržalke, ale vlastne v celom meste
mnoho.
Nemá význam vypisovať jednotlivé
ulice, pretože vyjazdené koľaje a roz-
rytý trávnik sú takmer na každej ulici.
Stáva sa pravidelne, že vodiči obchá-
dzajú stĺp verejného osvetlenia alebo
autá, ktoré už parkujú na chodníku, a
logicky musia prejsť po tráve, kde
zanechávajú vymleté, aj niekoľko cen-
timetrov hlboké jamy, kde počas dažďa
stojí voda a chodci musia miesto
obchádzať po ceste. 
Za úplnú drzosť však považujem, ak
vodiči prejdú krížom niekoľko desia-
tok metrov po rozmočenom trávniku
priamo pred vchod, kde bývajú, pričom
vyjazdené koľaje ostávajú na tráve nie-
koľko mesiacov. Vôbec im neprekáža,
že ničia prostredie okolo domu, hlavne,
že parkujú pred vchodom a boli by naj-
radšej, keby sa autom dalo prejsť až do
výťahu.
Na záver by som spomenul Staroháj-
sku ulicu, konkrétne miesto medzi
dvoma ubytovňami pri dostihovej
dráhe, kde v poslednom čase vzniklo
„parkovisko“. Ak je to parkovisko
legálne, prečo k nemu nevedie prístu-
pová cesta? Aby sa tam autá dostali,
musia prejsť niekoľko metrov po
chodníku, určeného pre chodcov a
cyklistov, a cez už zničený trávnik.
Počas daživých dní je blato rozjazdené
po celom chodníku.
Chápem, že parkovacích miest je málo,
ale parkovať takmer kdekoľvek aj za
cenu zničeného okolia považujem za
bezohľadnosť.

Tomáš Husár, Petržalka

V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme

VYHLASUJE 
výberové konanie na  funkciu vedúcich

zamestnancov Miestneho úradu
Bratislava - Nové Mesto:

vedúci oddelenia pre správu
bytov a nebytových priestorov

kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa - technického alebo ekonomického smeru, mini-
málne 5 rokov odbornej praxe 

vedúci oddelenia
hospodárskeho a finančného

kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa - ekonomického smeru, minimálne 5 rokov
odbornej praxe 
Ďalšie kritériá a požiadavky: občianska bezúhonnosť,  orga-
nizačné a riadiace predpoklady,  znalosť právnych predpisov v danej
oblasti, komunikatívnosť v styku so stránkami, práca s PC.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť (obsahu-
júca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas
výberového konania), kópia vysokoškolského diplomu, kópia dokla-
dov o ďalšom vzdelávaní, profesijný štrukturovaný životopis, prehľad
o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností, výpis z
registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepcie riadenia
oddelenia.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými
originálnymi alebo úradne overenými dokladmi

najneskôr do 28.februára 2011na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Personálny úsek
Junácka ulica 1, 832 91 Bratislava 3

Obálku je potrebné označiť „ Výberové konanie - vedúci...* ”
*uviesť príslušnú funkciu
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Pre všetkých Bratislavčanov máme pripravenú
Bratislavskú mestskú kartu. Máte trvalý pobyt 

v Bratislave? Príďte si do UniCredit Bank po kartu

plnú výhod, s ktorou získate:

■ medzinárodnú platobnú kartu Maestro

s bezkontaktnou technológiou PayPassTM

pre bezhotovostné platby, 

■ predplatený cestovný lístok – električenku

na bratislavskú MHD s 10 % zľavou,

■ benefitné programy v spolupráci s mestom

a ďalšími partnermi projektu so zľavami až do 20 %. 

www.unicreditbank.sk | UniTel 0800 180 180

U NÁSAJ BEZOTVORENIAÚČTU

BRATISLAVSKÁ
MESTSKÁ KARTA
VIEM, KDE JU
ĽAHKO ZÍSKAM



Ďurkovský dlh

uznal, Ftáčnik

to chce zvrátiť
BRATISLAVA
Súčasné vedenie mesta obvinilo
bývalého primátora, že uznaním
dlhu vo výške 800-tisíc eur do fondu
opráv Paláca Motešických neobha-
joval záujmy mesta, ale postavil sa
na stranu väčšinového vlastníka
domu. Bývalý primátor to odmieta a
tvrdí, že mesto uchránil pred sank-
ciami za neplatenia do fondu opráv.
Bývalý primátor pred koncom volebné-
ho obdobia podpísal uznanie záväzku,
ktorý vznikol mestu ako vlastníkovi ne-
bytových priestorov v paláci neplatením
príspevkov do fondu opráv. Väčšinový
vlastník paláca totiž od mája 2008 zvýšil
mesačný príspevok na fond opráv z 33
centov na 31 eur za štvorcový meter.
Mesto s tým nesúhlasilo, niektorí vlast-
níci sa obrátili na súd, aby rozhodnutie
schôdze vlastníkov označil za neplatné.
Primátor Milan Ftáčnik považuje pos-
tup svojho predchodcu za odsúdenia-
hodný. Podľa neho mal bývalý primá-
tor právo dokument podpísať, keďže
bol ešte stále vo funkcii, ale vážne po-
chybuje o tom, či to podpísať mal. „Bý-
valý primátor zanechal stovky nedorie-
šených káuz a problémov okolo rešti-
tuovaných bytov, okolo dlžôb mesta a
tento problém taktiež mohol nechať na
rozhodnutie nového vedenia mesta.
Mohol to nechať na nového primátora,
aby buď rokoval so správcom, alebo sa
pridal k žalobe občanov vo vzťahu k
tomuto uzneseniu. Napriek tomu využil
ešte svoje právo a v posledných hodi-
nách vo svojej funkcii urobil krok,
ktorý je výhodný len pre jednu stranu,"
uviedol hovorca primátora Ľubomír
Andrassy.
Bývalý primátor Andrej Ďurkovský tvr-
dí, že ak by nepodpísal, poškodil by
mesto. „Mesto nikdy nesúhlasilo so
zvýšením príspevku. Tesne pred kon-
com volebného obdobia sa podarilo do-
siahnuť dohodu s väčšinovými vlast-
níkmi, že mesto bude postupne splácať
dlh do fondu, nebude platiť sankčný
úrok, ktorý nabieha ostatným vlastní-
kom, a pokiaľ väčšinový vlastník pre-
hrá súd, všetky prostriedky sa mestu
vrátia. Táto dohoda je výhodná pre
mesto a pokiaľ by som ju nepodpísal,
spôsobil by som mestu škodu. Dohodu
bolo potrebné podpísať do niekoľkých
dní, inak by stratila platnosť. Podpis do-
hody som preto nemohol nechať na pá-
na Ftáčnika, pretože ten sa neponáhľal
prevziať úrad a termín ustanovujúceho
zasadnutia mestského zastupiteľstva
navrhol až na 21. decembra,“ uviedol
A. Ďurkovský.
Súčasný primátor chce skúmať, či nie je
uznanie dlhu možné zvrátiť. Mesto
podľa primátorovho hovorcu pripravu-
je právne kroky, aby sa pridalo k záuj-
mom občanov. Mesto chce na súde do-
kázať, že rozhodnutie väčšinového
vlastníka prijatím uznesenia o zvýšení
mesačného príspevku do fondu opráv
bolo v rozpore s dobrými mravmi a so
zákonom a zachrániť tak peniaze pre
mesto. (brn)
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A. Ďurkovský verí, že vyšetrovanie PKO

aj BVS uvedie všetko na pravú mieru
BRATISLAVA
Bývalý primátor Bratislavy sa v uply-
nulých dňoch stal terčom kritiky
kvôli búraniu PKO aj kvôli predaju
podielu v spoločnosti Infra Services,
ktorá je označovaná za tichú privati-
záciu Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti. V prvom prípade začala
trestné stíhanie polícia, v druhom
generálna prokuratúra. Exprimátora
Andreja ĎURKOVSKÉHO sme po-
žiadali, aby oba prípady vysvetlil.

~     ~     ~
Prečo sa vlastne mesto v roku 2005
rozhodlo, že predá pozemky pod PKO
a budovy si ponechá?
- Situácia vtedy bola úplne iná, ako je v
súčasnosti. Vedľa PKO sa vtedy pripra-
vovala výstavba River Parku a mesto
malo záujem pokračovať v rozvoji
nábrežnej promenády, ako sa to stalo pri
komplexe Eurovea. To znamená, vybu-
dovať novú štvrť s krásnou promenádou
a potrebným zázemím. Vybudovanie
promenády stojí nemalé peniaze a mesto
preto hľadalo možnosti, ako to urobiť
bez záťaže mestského rozpočtu. Mesto
sa preto rozhodlo, že PKO, ktoré vtedy
nebolo pamiatkovo ani inak chránené,
by sa malo zbúrať a na jeho mieste
postaviť nové objekty, ktoré by slúžili
Bratislavčanom a kultúre. To nebol môj
výmysel, navrhovala to štúdia, ktorá
bola predložená mestskému zastupiteľ-
stvu. Poslanci s tým súhlasili, pričom ich
podmienkou bolo, že náklady na búranie
bude znášať súkromný investor. Vtedy
sa budovy nezbúrali preto, lebo vedenie
mesta požadovalo, aby zostali zachova-
né, kým nebude jasné, čo tam má stáť,
kým nebude jasné, kam s kultúrou z
PKO. Vtedy mesto ešte nemalo k dispo-
zícii DPOH, snažili sme sa kúpiť od
odborov  budovu Istropolisu, čo sa však
nepodarilo. Nevyšiel ani zámer vybudo-
vať náhradu za PKO v Sklade č. 7, čo
nebolo možné zo statických dôvodov.
PKO, ktoré bolo vtedy okrem Džezo-
vých dní prakticky mŕtve, však za toto
obdobie paradoxne ožilo.
Prečo mesto v roku 2005 nepredalo s
pozemkami aj budovy, ktoré na nich
stáli?
- Jednak kupujúci nemal záujem kupo-
vať budovu, ktorá bola určená na zbúra-
nie, jednak my sme mali záujem, aby sa
tam kultúra mohla naďalej robiť. A tak
sme si za jednu korunu prenajali pozem-
ky, ktoré sme predali. Celková suma, za
ktorú mesto predalo pozemky pod PKO,
nie je len tých 150 miliónov korún, ktoré
investor zaplatil, ale aj ďalších 130
miliónov korún, ktoré sa zaviazal prein-
vestovať pri vybudovaní nábrežnej pro-
menády. Celkovo je to 280 miliónov
korún, teda asi 9,4 milióna eur. Okrem
toho sa zaviazal prevziať náklady na
zbúranie vo výške asi 50 miliónov
korún. Investor nechcel kupovať budovy
aj preto, lebo z účtovného hľadiska boli
v odpise a myslím, že bol problém aj s
tým, či vôbec boli na liste vlastníctva.
Mestskí poslanci pred šiestimi rokmi
pri schvaľovaní predaja pozemkov
pod PKO síce súhlasili aj so zbúraním
budov, ale v uznesení mestského
zastupiteľstva o búraní nie je ani
zmienka. Prečo o tom nehlasovali?
- Toto je kardinálny problém, či bolo
alebo nebolo právo na búranie PKO. V
rámci uznesení zastupiteľstva sa prijmú

zásady, ktoré sa následne dostanú do
zmluvy. Ako potvrdzuje zápisnica z
rokovania mestského zastupiteľstva v
roku 2005, poslanci rokovali aj o búraní
PKO a o tom, kto má znášať náklady na
búranie. Nám však nešlo o búranie, ale o
výstavbu. Keď sa investor rozhodne a
budovy zakomponuje do novej výstav-
by, je to možné. To je však vec urbanis-
tov a architektov.
Mali ste ako primátor právo podpísať
s kupujúcim zmluvu o spolupráci,
ktorá sa týkala aj búrania, keď v
uznesení zastupiteľstva nebola o
búraní ani zmienka?
- V uznesení mi bolo zastupiteľstvom
uložené podpísať takúto zmluvu, takže
poslanci o zmluve vedeli a sami  mi ju
dali za úlohu podpísať. Návrh zmluvy
som nepripravoval ja, ale právnici a od-
borní pracovníci magistrátu, ktorých
prácu nemám dôvod spochybňovať.
Som presvedčený, že zmluva o spolu-
práci, ktorá bola podpísaná v roku 2006,
bola v poriadku. Keby neboli všetky
tieto dokumenty v poriadku, stavebný
úrad by nemohol vydať povolenie na
zbúranie PKO.
Na jar 2009 začal investor s búraním
PKO, ktoré ste vtedy zastavili. Prečo?
- Pretože investor začal s búraním bez
súčinnosti s hlavným mestom, čo bolo v
rozpore so zmluvou o spolupráci. Práve
na základe tejto zmluvy sa podarilo bú-
ranie zastaviť.
Koncom minulého roku len niekoľko
dní pred voľbami ste splnomocnili
investora na zbúranie PKO. Prečo ste
to už nenechali na nového primátora?
- V zmysle zmluvy o spolupráci totiž
bolo potrebné do 30. novembra 2010
odovzdať investorovi budovy PKO.
Nemohol som to nechať na nového pri-
mátora, pretože by som porušil zmluvu o
spolupráci. Ako primátor som musel
investorovi do konca novembra odo-
vzdať budovy PKO. Keby som to
nepodpísal, poškodil by som mesto.
Investor nás totiž písomne upozornil, že
ak mu vzniknú škody, ich náhradu si
bude uplatňovať od mesta.
Búraním PKO sa začala zaoberať
polícia, ktorá začala trestné stíhanie
pre trestný čin porušovania povinnos-
ti pri správe cudzieho majetku v štá-
diu pokusu. Čo na to hovoríte?

- Dúfam, že sa v rámci tohto konania
polície všetko uvedie na správnu mieru.
Neľutujete dnes, že mestského zastu-
piteľstvo pred šiestimi rokmi predalo
pozemky pod PKO a rozhodlo faktic-
ky o jeho zbúraní a o novej výstavbe
na nábreží?
- Celá promenáda od Mosta Apollo po
Most Lafranconi je úžasný mestský
prvok, ktorý tvorí genius loci tohto
mesta. Presne rovnakú otázku som
dostával, keď vznikala Eurovea. Podari-
lo sa tam vybudovať niečo, čo je z hľa-
diska mesta krok dopredu. To isté sme
chceli dosiahnuť v rámci PKO. Keby
môj predchodca nebol predal prvú časť
PKO a neboli by tam vyrástli moderné
budovy River Parku, vtedy by bolo
možné hovoriť o genius loci PKO a sna-
žiť sa ho zachovať. No v tomto stave,
keď vedľa vyrástla nová moderná archi-
tektúra, potrebuje aj súčasné PKO archi-
tektonické riešenie. To musí niekto za-
platiť. Ao tom to celé bolo, aby to nemu-
selo platiť mesto, keď to chce urobiť
súkromný investor. Aby tam naďalej
bola kultúra, aby promenáda slúžila Bra-
tislavčanom až po Most Lafranconi, aby
to mesto stálo čo najmenej.
Predajom pozemkov pod PKO sa
údajne zaoberá aj Európska komisia,
ktorá posudzuje, či nedošlo k
neoprávnenej štátnej pomoci.
- Podľa mojich informácií to už bolo
prešetrené a zamietnuté.
Vaše meno sa spomína aj s trestným
stíhaním, ktoré začala generálna pro-
kuratúra v súvislosti s predajom po-
dielu v Infra Services, ktorá je dcér-
skou spoločnosťou Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti.
- Ako primátor Bratislavy som sa ako
jeden z akcionárov, teda nie ako súkrom-
ná osoba, ale z titulu svojej funkcie,
zúčastnil na valnom zhromaždení Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti. Akcio-
nárom - teda zástupcom miest a a obcí,
ktoré zásobuje vodou, tu vedenie BVS
prezentovalo plán na založenie dcérskej
spoločnosti a vstup strategického inves-
tora. Bolo to riadne prerokované so všet-
kými akcionármi a nikto proti tomu
nenamietal. Ani jedna akcia Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti nebola pre-
daná, ani jedna akcia sa nedostala tretej
osobe. Naopak, práve na môj návrh sa

zmenili stanovy tak, aby BVS nemohla
byť privatizovaná, aby sa akcie BVS
nemohli predávať tretím osobám. Dcér-
ska spoločnosť Infra Services, ktorá pre
BVS zabezpečuje servisné činnosti,
predstavuje asi 2,5 percenta majetku
materskej spoločnosti. So vstupom stra-
tegického investora do tejto servisnej
spoločnosti súhlasili akcionári, aby bolo
možné zabezpečiť ďalší rozvoj BVS aj
Infra Services. Spoločnosť stála pred
voľbou, či si zobrať úver, alebo nájsť
strategického investora. Vybrala si druhú
možnosť, čo jej umožní rozšíriť obchod-
nú činnosť aj pre ďalších klientov, z
čoho bude mať príjem aj BVS.
BVS na rozdiel od väčšiny vodáren-
ských spoločností na Slovensku
neprešla reštrukturalizáciou, keď
bola od vody oddelená prevádzka a tá
bola následne sprivatizovaná. Prečo
akcionári nepustili do BVS zahranič-
ného investora, ako sa to stalo v iných
vodárenských spoločnostiach už pred
niekoľkými rokmi?
- Akcionári BVS sa rozhodli, že nebude-
me privatizovať vodárenskú spoločnosť
aj preto, aby všetky zisky, ktoré BVS
vytvorila a vytvorí, boli reinvestované
do rozvoja spoločnosti. Nesúhlasili sme
ani s tým, aby si mestá a obce ako akcio-
nári brali zisk BVS a používali ho
napríklad na opravu komunikácií, preto-
že tým by trpela vodárenská spoločnosť.
Vďaka tejto obchodnej politike akcioná-
rov máme oproti porovnateľným vodá-
renským spoločnostiam na Slovensku
najlacnejšiu vodu. Pôvodný zámer BVS
bol odpredať 51 percent akcií Infra Ser-
vices. Práve na návrh Bratislavy, ktorý
podporili aj ďalšie mestá, to bolo zmene-
né na 49 percent. To znamená, že BVS si
v Infra Services zachováva úplnú kon-
trolu. Samotný výber investora a predaj
akcií už neriadili akcionári, teda zástup-
covia miest a obcí, ale vedenie BVS.
Chcem zdôrazniť, že žiadna voda spri-
vatizovaná nebola. Voda, potrubia, kana-
lizácia, čistiarne - to všetko zostáva
majetkom BVS, ktorú vlastnia mestá a
obce Bratislavského kraja a Skalického
okresu. Verím, že aj v tomto prípade
orgány činné v trestnom konaní uvedú
všetko na pravú mieru.

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - Marek Velček

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 922 344, 0948 032 610



PETRŽALKA
NA BUDATÍNSKEJ ULICI zhorelo
večer osobné motorové vozidlo Volks-
wagen Golf. Požiar spôsobil zatiaľ
neznámy páchateľ. Okrem Volkswage-
nu došlo aj k poškodeniu vedľa parku-
júcej Škody Octavia. Majiteľom vznik-
la škoda viac ako 8000 eur.
NA VYŠEHRADSKEJ ULICI ne-
známy páchateľ vytrhol z optického
boxu optický kábel patriaci spoločnos-
ti sídliacej v Bratislave. Keďže spoloč-
nosť poskytuje prostredníctvom tohto
kábla svojim zákazníkom telefónne
služby, internet a televíziu, jeho
vytrhnutím došlo k výpadku siete na
spomínanej ulici. Neznámy páchateľ
spôsobil spoločnosti škodu viac ako
2000 eur. Páchateľovi hrozí trest odňa-
tia slobody na jeden až päť rokov.

STARÉ MESTO
NA GORKÉHO ULICI prepadol ne-
známy páchateľ pobočku banky. Pred-
poludním. vošiel do pobočky masko-
vaný šatkou a pod hrozbou použitia
zbrane žiadal od pracovníčky peniaze.
Zamestnankyňa pobočky banky mu v
obave o svoj život a zdravie vydala
2120 eur. Páchateľ vzápätí ušiel na
neznáme miesto. Počas lúpeže k zrane-
niu osôb nedošlo. Páchateľ mal počas
lúpeže ústa zakryté šatkou a v ruke
držal krátku guľovú zbraň. 
NA ŠULEKOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol zaparkovaný a riadne
uzamknutý Mercedes Benz ML320.
Krádežou bola majiteľovi z Českej
republiky spôsobená škoda 25 000. 
NA PANENSKEJ ULICI 34-ročný
Bratislavčan pri raňajšej kontrole
policajnou hliadkou vybral jednu
priehľadnú plastovú striekačku s
oranžovým uzáverom s obsahom 8 ml
bielej kryštalickej látky. Vzniklo tak
podozrenie, že neoprávnene precho-
váva pre vlastnú potrebu omamnú
látku, psychotropnú látku, jed alebo
prekurzor. Látku zaslali na krimina-
listickú expertízu.
NA RAJSKEJ ULICI zistila 51-ročná
žena z Anglicka, že v priestoroch baru
hotela Kyjev jej večer páchateľ odcu-
dzil z kabelky mobilný telefón, hnedú
peňaženku, kreditnú kartu, nákupnú
kartu, 230 eur, slnečné okuliare, štyri
prstene zo žltého kovu, strieborný
prsteň, tri páry náušníc, striebornú
retiazku so strieborným príveskom,
ružovú peňaženku, 65 libier, dáždnik a
púzdro na fotoaparát, čím jej zlodej
spôsobil škodu 925 eur. Policajtom sa
podarilo zistiť pravdepodobného
páchateľa, ktorý bol 37-ročný muž z
Levíc. (sb, mm)

Nový štadión na

Tehelnom poli

je otvorený!
Na prvý zápas na budúcom veľkole-
pom štadióne si 27. októbra 1940 ŠK
Slovan Bratislava pozval príťažlivého
súpera. Na Tehelné pole pricestovala
berlínska Hertha. Remízu 2:2 najprv
zachraňoval Luknár gólom z pokuto-
vého kopu a potom aj svojou typickou
bombou. Na historický zápas nastúpi-
la zostava: Tomanovič - Vanák, Bíro -
Kováč, Porubský, Chodák - Arpáš,
Földeš, Rado, Luknár, Valovič.
Keďže do odchodu ŠK na novoročný
zájazd do Nemecka zostávalo ešte nie-
koľko dní, vyzvali Posádkovú XI na
odvetný zápas za septembrových 7:5.
Budúci veľký rival pre bratislavské derby
(OAP) pocítil, že ŠK Bratislava berie
duel vážne. ŠK vyhral 4:1, hoci medzi
vojakmi boli vynikajúci hráči ako Vanák,
Ferényi, Ohríval. Krištofík, Janota.
ŠK Bratislava v Nemecku dosiahol skve-
lé víťazstvá. Najprv 29. decembra 1940
rozdrvil Herthu Berlín 7:1 (4:0), keď za
tuhého mrazu 11 000 divákov rozohriali
dve strely Földeša, Luknára a Arpáša a
jedna Rada. Mužstvo v zložení Reimann
(vypožičaný z Považskej Bystrice) -
Vanák, Rado - Kováč, Porubský, Chodák
- Valovič, Földeš, Arpáš, Luknár, Bíro
nazvali diváci umelcami futbalu a v tlači
sa písalo, že trojica záložníkov Kováč,
Porubský, Chodák nemá v Európe páru...
Berlínsky úspech potvrdili belasí v Lips-
ku, kde silnú Turu zdolali gólmi Chodá-
ka a Luknára 2:1 (1:0).
Obdivuhodná ambicióznosť, náročnosť
a systémovosť trénera Ferdinanda Dau-
číka v budovaní veľmi silného mužstva
ŠK Bratislava nepoľavovala, ba ešte sa
stupňovala v druhom polroku 1942.
Nachádzal plnú podporu klubového i
futbalového výboru, na čelo ktorých už
druhýkrát zvolili Jána Ďurčanského.
Nehrozili preto nijaké prieťahy v schva-
ľovaní tých najodvážnejších opatrení.
Dokončila sa aj dostavba na ten čas nád-
herného štadióna, ktorá pokračovala
rýchlym tempom aj napriek vojnovým
udalostiam. Na 26. a 27. septembra pri-
pravili jeho slávnostné odovzdanie. 
Zlatým bodom programu bol futbalový
turnaj štyroch majstrov - viedenského,
chorvátskeho, rumunského a domáceho
- slovenského. Výsledky: Vienna -
Gradjanski ŠK 3:3, keď Viedenčania
vyhrali prvý polčas 3:0, ale žreb im
predsa len pomohol v postupe do finále,
ŠK Bratislava - Venus Bukurešť 2:1
(góly víťaza: Jurkovič a Podhradský
dve minúty pred koncom), o 3. miesto:
Gradjanski ŠK - Venus 2:1, finále: Vien-
na - ŠK Bratislava 6:5 (1:5). Dramatic-
ké finále sa hralo pred vyše 10 000 di-
vákmi, ktorí po debakli v prvom polčase
1:5 spontánne aplaudovali hosťom (bolo
to zaužívané aj pri neúspechoch bela-
sých v lige). Po zmene strán však eškár-
ske srdcia plesali nad hrou domácich a
nad sťahovaním viedenského náskoku.
Po Sýkorovom góle z prvej polovice hry
to začal Bíro, nadviazal Sýkora, štvrtý
gól dal opäť Bíro a piaty Arpáš. Vienna
však mala vo svojich radoch famóznych
Deckera, Fischera a Holeschovského,
ktorý strelil rozhodujúci šiesty gól!

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
Z pripravovanej publikácie 

Belasá deväťdesiatka
(Pokračovanie nabudúce)

Hummelov rodný dom má len tradíciu 
Charakteristickým znakom európ-
skych miest v stredoveku a vlastne až
do konca 18. storočia bývali mestské
opevnenia. Kamenné hradby a hlbo-
ké priekopy pred nimi mali chrániť
obyvateľov mesta pred útokmi
nepriateľov. Aj keď boli hradby
nedobytné, podarilo sa niekedy
nepriateľovi do vnútorného mesta
preniknúť. Nie prekonaním hradieb,
ale skôr zradou niekoho z mesta.
Občas sa stávalo, že obyvatelia mesta
sa vzdali a otvorili brány dobrovoľne. 
Hradby boli obyčajne postavené okolo
osídlenej plochy tak, aby bol k nim z
vnútornej strany pomerne ľahký prístup.
Na vnútornej strane bývala ulička, prí-
stupná inými uličkami, ktoré sa lúčovite
rozbiehali od centra mesta. Tak sa mohli
v prípade potreby ochrancovia mesta
čím skôr presunúť na ten úsek hradieb,
ktorý bol najväčšmi zvonku ohrozený. 
Aj v starom Prešporku boli paralelne s
hradbami uličky pre obrancov. Ako
pôvodne vyzerali, o tom sa zachoval
doklad už len na západnej strane mesta.
Úzky úsek zachovanej obrannej uličky
sa nachádza za rímskokatolíckou teolo-
gickou fakultou (Kapitulská). Bližšiu
predstavu o takej obrannej uličke pri
hradbách si možno urobiť v iných mes-
tách. Rovnaká alebo veľmi podobná
ulička sa tiahla pozdĺž hradieb aj na
mieste terajšej ulice Na vŕšku, Baštovej,
Zámočníckej, Františkánskej, Nedbalo-
vej.  V 18. storočí si chudobní ľudia pri-
stavovali v uličke na vnútornú stranu
hradieb domčeky, ktoré však museli v
prípade nebezpečenstva odstrániť. 
Až od konca 18. storočia sa smeli k

hradbám pristavovať stále murované
domy. Tým vznikla napríklad definitív-
na zástavba Zámočníckej a Františkán-
skej ulice. 
Na miestach, kde do obrannej uličky
vyúsťovali na ňu kolmé prístupové ulič-
ky, stáli obyčajne veže (bašty) opevne-
nia.  Po ich zbúraní (po roku 1774) sa
naskytla možnosť spojenia s predmes-
tiami, ktoré boli predtým za hradbami.
Výsledkom sú Strakova (predtým Malá
Ventúrska), Široké schody (a teraz aj
tunel pod nimi) na konci Klariskej,
vyústenie Uršulínskej do dnešného
Námestia SNP a vyústenie Klobučníc-
kej ulice pri Tržnici.
Vytvorenie dnešnej Klobučníckej ulice
po roku 1900 bolo doteraz najdrastic-
kejším zásahom do stredovekého urba-
nizmu mesta. Na jej mieste sa nachádza-
la úzka a zakrivená ulička, ktorú volali
Malou Klobučníckou (Huter-Gässl), na
rozdiel od Veľkej Klobučníckej (Huter-
Gassen), ktorá sa dnes volá Nedbalova
(predtým Hummelova). Podľa plánu
mesta z roku 1765 stálo na Malej Klo-
bučníckej len 7 domov, tri na severnej
strane, v susedstve kláštora uršuliniek, a
štyri na strane južnej. Kláštor sa už dlho
snažil jednoposchodové domky mešťa-
nov kúpiť a rozšíriť sa tým smerom.
Podarilo sa to na konci 19. storočia, keď
na mieste stredovekých domov postavil
Ludwig Gratzl novú školskú budovu vo
viacerých stavebných fázach.
Domy naproti, na južnej strane ulice,
stáli ešte asi o pätnásť rokov dlhšie.

Potom, súčasne s výstavbou mestskej
tržnice (1912) zbúrali aj tie, aby na ich
mieste podstavili obytné domy pre
mestských zamestnancov podľa projek-
tu architekta Henricha Szántóa (1910).
Zbúranie starej úzkej „malej“ Klobuč-
níckej ulice a výstavba dnešnej boli
výsledkom architektonickej súťaže,
ktorú mesto vypísalo na riešenie prepo-
jenia Primaciálneho námestia a terajším
Námestím SNP už v roku 1903.
Zaujímavé je, že hoci v tom čase už
bolo mnoho fotografických záberov zo
zákutí mesta, nie sú doteraz známe foto-
grafie po roku 1903 demolovaných
domov v areáli dnešnej Klobučníckej a
dnešnej Nedbalovej ulice. Museli však
existovať. V majetku dávno zosnulého
grófa Mikuláša Pongrácza sa nachádza-
li dokonca amatérske snímky z obdobia
demolácie starých domov. Bratislavský
architekt Andrej Szönyi publikoval v
roku 1967 vo svojej knihe Tak rástla
Bratislava prvý raz fotografiu domu na
južnej strane Malej Klobučníckej. Na
dome je čitateľný nápis J. N. HUM-
MEL´S  GEBURTSHAUS. 
Medzi oknami samotného domu na
poschodí bola v nike umiestnená  baro-
ková kamenná skupina Korunovanie
Panny Márie. Tú pri búraní domu
zachránili a vložili ju do zamurovaného
okenného otvoru na domčeku, ktorý stál
umiestnený vzadu vo dvore. S kamen-
nou plastikou na zadný domček prenies-
li aj tradíciu Hummelovho „rodného
domu“. Hoci nikde nejestvuje dôkaz, že
by sa Hummel narodil práve tam, vzadu
vo dvore. Štefan Holčík 

FOTO - archív
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HC Slovan

doháňa stratu 

z úvodu súťaže
HOKEJ
Hokejisti HC Slovana na konci
základnej časti doháňajú, čo stratili
v úvode. Minulý týždeň vyhrali obe
svoje stretnutia, v Nitre bez problé-
mov 4:2 a doma so Zvolenom ešte
jasnejšie 6:1. 
Slušne zaplnený nitriansky štadión
videl vyrovnaný zápas len v prvej treti-
ne. Od druhej bolo na ľade len jedno
mužstvo a hostia tromi gólmi v priebe-
hu troch minút strhli víťazstvo na svoju
stranu. Domáci už stihli iba znížiť a tré-
ner Slovana Zdeno Cíger si mohol
pochvaľovať: „Som spokojný s taktic-
kým a zodpovedným výkonom našich
hráčov. Rozhodla druhá tretina, v ktorej
sme získali vedenie, a to sme už v záve-
re iba kontrolovali. Mali sme niekoľko
zbytočne vylúčených hráčov, oslabenia
sme však dokázali ustáť.“
O dva dni neskôr pricestoval do Brati-
slavy Zvolen a proti súperovi vedené-
mu bývalým kormidelníkom Slovana
Ernestovi Bokrošovi sa postavil do
bránky junior Pék, ktorý musel nahra-
diť dvojicu Konrád - Rybár vyradenú
zo zdravotných dôvodov. Na hre, ale
najmä na výsledku sa to však vôbec
neprejavilo, Zvolenčania prišli do Bra-
tislavy s jediným cieľom - vysoko
neprehrať -, ale ani to sa im nakoniec
nepodarilo splniť a Slovan vyhral piaty
raz za sebou. Jediným tieň duelu bolo
zranenie Bulíka, ktorého odniesli z
ľadu na nosidlách. „Hrali sme takticky,
kolektívne, a to nám zabezpečilo vyso-
ké víťazstvo. Rýchle góly nás upokoji-
li, dobre sme zvládli aj defenzívu,“ po-
tvrdil Zdeno Cíger.
Pre fanúšikov Slovana boli posledné
dni zaujímavé aj z hľadiska odchodov a
príchodov. Z mužstva odišli Čech To-
máš Demel, ktorý zamieril do Mladej
Boleslavi, a Ľubomír Vaic, ktorý si to
chce vyskúšať vo švédskom tíme Väs-
teras. Naopak, priaznivci HC Slovan sa
môžu tešiť na niekdajšieho miláčika
Mareka Urama. Tridsaťšesťročný útoč-
ník sa vrátil do Bratislavy po necelých
dvoch rokoch strávených v Martine. V
Slovane sa dohodol na kontrakte do
konca play-off. Druhou posilou je 31-
ročný kanadský obranca Joe Rullier.
Slovan v utorok vyhral bláznivý zápas
v Martine 6:5 po samostatných nájaz-
doch, v stredu hral v Púchove s repre-
zentačnou dvadsiatkou a v piatok ho
čaká domáci zápas s Duklou Trenčín
(17.30 h). Keďže tretia Banská Bystrica
v utorok v Trenčíne prehrala a v troch
zápasoch stratila až 5 bodov štvrtý Slo-
van môže stále pomýšľať aj na tretiu
priečku. Budúci týždeň je reprezentač-
ná prestávka a po nej záverečné kolá
základnej časti pred play-off. (mm)

Miroslav Králik

je novým šéfom

Petržalky 1898
FUTBAL
Po vydarenej jeseni došlo v FC
Petržalka 1898 ešte koncom minu-
lého roku k zásadným zmenám.
Valné zhromaždenie akcionárov
klubu odvolalo dovtedajšie pred-
stavenstvo a dozornú radu a zvolilo
nové vedenie.
Predsedom predstavenstva sa stal Miro-
slav Králik, ktorý nahradil Jozefa Veng-
loša ml. Ten sa stal členom dozornej
rady, jeho otec je čestným prezidentom
klubu. Miroslav Králik zatiaľ vlastní
štrnásť akcií, čo je približne 15 percent.
Po zvýšení základného imania k 1. aprí-
lu 2011 bude jeho podnikateľská skupi-
na vlastníkom 90 percent.
Petržalčania absolvovali v januári
sústredenie vo Vysokých Tatrách, po
ňom sa vrátili do Bratislavy, kde ich
čaká pokračovanie prípravy na jarnú
časť druhej najvyššej slovenskej futba-
lovej súťaže. (mm)

Bratislavský 

športový 

kalendár 2011
ŠPORT
Najdôležitejšou športovou udalosťou
roka bude v Bratislave svetový šam-
pionát v ľadovom hokeji. Okrem
toho sa môžu Bratislavčania tešiť na
ďalšie významné športové podujatia.

FEBRUÁR
5.-6. 2. 2011: Slovensko - Česko, teni-
sový Pohár federácie žien
19.-20. 2. 2011: Atletické halové maj-
strovstvá SR 

MAREC
27. 3. 2011: ČSOB Marathon

APRÍL
10.  4. 2011: Národný beh Devín - Bra-
tislava
10. 4. 2011: Prvý dostihový míting
sezóny - Jarná cena Petržalky
29. 4. - 15. 5. 2011: Majstrovstvá sveta
v hokeji (A-skupina: Slovensko, Slo-
vinsko, Nemecko, Rusko)

MÁJ
27. - 29. 5. 2011: Veľká cena Slovenska
v plávaní

JÚN
5. 6. 2011: 33. ročník Turf-gala 
19.-26. 6. 2011: Majstrovstvá sveta
mužov a žien v hokejbale

JÚL
17. 7. 2011: 19. ročník Slovenského
derby 

AUGUST
11.-14. 8. 2011: 46. ročník Grand Prix
CSIO3*-W v skoku na koni 
27.-28. 8. 2011: Bratislavský triatlon 
28. 8. 2011:Atletický míting Grand Prix
Slovensko 

SEPTEMBER
5.-11. 9. 2011: Tenisový turnaj ITF žien
7.-11. 9. 2011: Majstrovstvá sveta vo
vodnom slalome (db)

TOTÁLNY VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOV!

akcia sa koná
od nedele 6. 2. 2011
do stredy 9. 2. 2011

ISTROPOLIS
Dom odborov

Trnavské mýto
(1. poschodie)

NE - PIA: od 1000 do 1800 h

www.peknekabaty.sk
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KABÁTY UŽ OD 33 €

FC Petržalka 1898 počas jesene bavila 

fanúšikov, na jar by chcela pokračovať
FUTBAL
Ešte pred pár mesiacmi sa hovorilo o
zániku klubu, o tom, že bude pokra-
čovať v tretej lige. Funkcionári FC
Petržalka 1898 však od leta 2010 uro-
bili malý zázrak. Vrátili do Bratislavy
radosť z futbalu. Nebýva to už síce za
Starým mostom, ani divákov neráta-
jú na tisíce, ale nejako sa začať musí.
Vie to aj člen predstavenstva klubu
Viliam RAČEK.

~     ~     ~
Ako hodnotíte minuloročnú jeseň? 
- Ako vydarené zrealizovanie sna o tom,
že postavíme na nohy životaschopný
klub. Ešte v čase, keď sme len hovorili,
že prevezmeme MFK Petržalka a
vytvoríme FC Petržalka 1898, sme sa
stretávali s pochybovačmi, ktorí nám
dávali krátku perspektívu a neskôr pred-
povedali ťažký život v prvoligovej súťa-
ži. Jeseň bola výslednicou veľkého
nasadenia všetkých, čo boli zaintereso-
vaní na činnosti klubu. Sme s ňou spo-
kojní, nie uspokojení.
Boli výsledky, výkony a bodový zisk
maximom súčasného mužstva?
- Čisto matematicky - hralo sa 18 zápa-
sov, keby sme ich všetky vyhrali, mali
by sme 54 bodov. Ale 32 získaných
bodov a päť plusových je absolútne nad
náš plán. Ten sme, napokon, ani nemali
postavený na bodoch. Išlo nám o to, aby
sme splnili to, čo sme si predsavzali, a to
zapracovať do mužstva mladých hrá-
čov, prichádzajúcich z dorastu, odcho-
vaných Venglošovou futbalovou akadé-
miou. To sa nám podarilo ešte skôr, než
sme predpokladali. 
V čom boli prípadné rezervy?
- Tie by najlepšie vedeli popísať tréneri,
ale určite sú tu kondičné resty, nevyvá-
ženosť medzi jednotlivými hráčmi.
Každý hráč vie, v čom zaostáva a v čom
musí napredovať. Nazdávam sa, že prá-
ve počas tohto prípravného obdobia
bude dostatočný priestor, aby sa na tom
intenzívne pracovalo. 
Ako dlho trvalo adaptovanie na I.
ligu, zohratie sa mužstva?
Z môjho pohľadu minimálne jedenásť
kôl, kým sme nespoznali tímy, ktoré s
nami súperia v 1. lige. Treba však pove-
dať, že v našom tíme máme hráčov,
ktorí poznali túto súťaž, máme hráčov,
ktorí hrávali v Corgoň lige, takže poten-
ciál skúseností by tu mohol byť, lenže
tie väčšie mali akurát Pončák a Mikulič,

ktorý sa k mužstvu pripojil až neskôr.
Vytvorila sa však veľmi dobrá partia,
kolektív, ktorý ťahal za jeden koniec
povrazu a asi to bolo rozhodujúce pri
zohrávaní sa mužstva. Okrem toho sme
mali kvalitnú prípravu. Prehrávali sme
síce ako na bežiacom páse, ale zápasy
so Žilinou, s Trnavou, Machačkalou,
Tirgu Mures, juniorkou Lokomotivu
Moskva, Vasasom a ďalšími dávali
šancu na stmelenie tímu aj v ťažkých
chvíľach. Ani po tomto sme však nema-
li predstavu o tom,  v akej pozícii sa
ocitneme po piatich-šiestich zápasoch.
V čom vidíte najväčší prínos nového
trénera Vladimíra Goffu?
- Že sa bez obáv ujal roboty s mladými
futbalistami a v tom, že spolu s Norom
Hrnčárom, Emilom Straniankom a s
celým realizačným tímom vytvorili par-
tiu kreatívnych, ale pedantných ľudí,
idúcich za spoločným cieľom. Vieme,
že Vlado Goffa je tvorivý človek, nieke-
dy nevyspytateľný istými riešeniami,
ale čo je podstatné, on je tým, kto v
danej chvíli rozhoduje a je na ňom, či
intuitívne alebo koncepčne. Vo vedení
klubu sme si neustále prízvukovali, že
nesmieme a nechceme vstupovať do
trénerovej kompetencie a urobili sme
dobre. Netvrdím, že sa nerobili nejaké
korektúry, alebo že by nedošlo k výme-
ne názorov, ale bolo to všetko len na
prospech veci.
Vyšlo sťahovanie do Prievozu?
- Jednoznačne áno. Fanúšikovia po-
tvrdili, že prídu aj na zápas, ktorý sa
bude hrať v nižšej súťaži, ale s pod-
mienkou, že sa nebude hrať na Pasien-
koch a že hráči odovzdajú všetko, čo je
v ich silách a schopnostiach pred svoji-
mi priaznivcami. Na Rapide sme našli
vynikajúce podmienky na prípravu a na
zápasy. Pravda, kým sme sa tam dopra-
covali, absolvovali sme množstvo roko-
vaní s majiteľom tohto areálu Ivanom
Kmotríkom. Ceníme si, a to tvrdíme
všetci bez akéhokoľvek poklonkovania,
jeho pomoc  nielen v možnosti dlhodo-
bého prenájmu do konca júna roku
2013, ale aj v tom, že sme si mohli pre-
niesť 830 sedačiek z Tehelného poľa.
Vďaka tomu sme mohli vytvoriť ešte
kultivovanejší štadión, na ktorý nám
prichádzali diváci v prekvapujúcich
množstvách.  
Zmení sa káder pred jarou?
- Ako v každom tíme aj u nás nastane

pohyb. Generálny manažér a tréneri už
spriadajú nitky, vytypovali si niektorých
hráčov, siahnu aj do dorastu. 
Aké budú ciele na jar?
- Zabávať divákov kvalitným futbalom.
Potvrdiť to, čo sme dosiahli v jeseni a
vytvoriť ešte väčší priestor pre mladých
hráčov. V tom však nebude veľký pro-
blém, lebo náš tím je - až na Vlada Pon-
čáka  a tomu do tridsiatky chýba poldru-
ha roka - veľmi mladý. Pre realizačný
tím to bude riadna dilema - získavať
body a hrať s mladými, ale oni to už
zvládli na jeseň, tak sme presvedčení, že
im to vyjde aj na jar. Chceme hrať zápa-
sy s nasadením nám vlastným bez roz-
dielu, či hráme doma alebo vonku.
Ako vyzerá situácia so štadiónom na
Sklodowskej?
- Uložili sme ho na zimný spánok. Pod
tiažou snehu sa usadia všetky vrstvy
podkladu pod trávnik, možno na jar
objavíme nejaké nedostatky, ktoré
odborníci odstránia a položia trávnatý
koberec. Bude mať dostatok času na to,
aby sa ujal a aby mal svoju kvalitu.
Máme položenú drenáž a zavlažovací
systém,  navŕtali sme studňu, dotvárame
všetky podklady na stavebné konanie na
to, aby sme mohli postaviť tribúny. Rád
by som poznamenal, že tu nejde len o
ihrisko a miesta na sedenie, ale aj o klu-
bovú administratívu, šatne, rehabilitáciu
a ostatné priestory, nevyhnutné na čin-
nosť klubu. 
Primátorom je bývalý petržalský sta-
rosta, starostom prezident bývalej
Artmedie. Môže vám to nejako
pomôcť?
- Obaja - Milan Ftáčnik a Vladimír
Bajan - sú muži, ktorí sa hlásili k špor-
tu a veríme, že pri tom zostanú a uro-
bia všetko, čo bude v ich kompeten-
ciách, aby sa druhý bratislavský klub
stal rešpektovaným nielen v Petržalke,
v hlavnom meste, ale aj na celom Slo-
vensku. Hrou a vystupovaním sme
urobili všetko, čo bolo v našich dote-
rajších možnostiach. Vieme, že budú
predstaviteľmi všetkých Petržalčanov
a všetkých Bratislavčanov, ale práve
na našom príklade môžu potvrdiť, že
sústredením investícií a ďalších
finančných zdrojov tu môže v krátkom
čase vyrásť krásny športový areál a
klub, ktorý pracuje transparentne na
profesionálnej úrovni. 

Zhováral sa Dušan Blaško

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
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„Zostávajú vám už len dva mesiace!“,

tvrdí Bratislavská vodárenská spoloč-

nosť (BVS). Tá spustila 1. decembra

2010 akciu s názvom Generálny pardon.

V praxi to znamená, že čierni odberatelia

pitnej vody a čierni producenti odpado-

vých vôd môžu zlegalizovať svoje napo-

jenia na siete a vodárenská spoločnosť

od nich nebude vymáhať úhradu vznik-

nutých nákladov a škôd. Tie sa pritom

môžu vyšplhať až na stovky eur. 

Za 2 mesiace túto možnosť využilo 125
čiernych producentov a 59 čiernych
odberateľov. Celkovo im bola odpuste-

ná spätná fakturácia vodného a stočného

v objeme 39 870 000 litrov, čo je približ-

ne objem dvadsiatich olympijských  ba-

zénov. Na poplatkoch tak BVS odpustila

už niekoľko tisíc eur. Najväčší počet žia-

dostí prišlo z okresov Senec a Pezinok.

Nie je to však prekvapujúce, lebo tieto

okresy majú najvyššie percento čiernych

odberateľov a producentov na počet na-

pojených nehnuteľností. Obdobie odpúš-

ťania trvá do 31. 3. 2011. BVS zvolila

tento krok preto, lebo chcela dať čiernym

odberateľom a producentom poslednú

šancu na dobrovoľné prihlásenie. 

Od apríla BVS spúšťa nekompromis-

nú akciu odhaľovania čiernych odbe-

rateľov a producentov, ktorá má vyčis-

tiť celú oblasť jej pôsobenia. Do pri-

pravovanej akcie chce vyraziť aj s

pomocou miestnej samosprávy a

občanov. Jej pracovníci, ktorí budú

vyškolení na obhliadky napojení v

teréne, budú využívať najmodernejšie

monitorovacie zariadenia. Tak by sa

mohlo súčasných odhadovaných 15%

strát, ktoré zaviňujú práve títo odbera-

telia a producenti, eliminovať ešte

výraznejšie.

Viac informácií o akcii Generálny par-
don nájdete na www.bvsas.sk, v zá-
kazníckych centrách BVS v Bratislave
a Senici alebo na telefónnom čísle
0850 123 122.

OBDOBIE ODPUSTENIA DLHOV A SANKCIÍ ČIERNYM

ODBERATEĽOM A PRODUCENTOM SA KRÁTI

okresy Skalica, Senica,

Myjava a Malacky

okresy Senec

a Pezinok 

okres

Bratislava

čierni odberatelia (VODNÉ) 6 27 26

čierni producenti (STOČNÉ) 28 55 42

POČET ŽIADOSTÍ O UDELENIE GENERÁLNEHO PARDONU PODĽA OKRESOV

Čierni odberatelia pitnej vody Čierni producenti odpadovej vody

okres 
Bratislava

44%

okres 
Bratislava

44%

okresy Skalica,
Senica, Myjava

a Malacky 
10%

okresy Skalica,
Senica, Myjava

a Malacky
22%

okresy Senec
a Pezinok

46%

okresy Senec
a Pezinok

44%
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V budove 

rozhlasu vystúpi

Marcin Zdunik
HUDBA
V Slovenskom rozhlase na Mýtnej 1
vystúpi 16. februára 2011 o 19.00 h
sólista Marcin Zdunik so Symfonic-
kým orchestrom Slovenského roz-
hlasu pod vedením Mária Košíka.
Violončelista Marcin Zdunik koncerto-
val so Symfonickým orchestrom Slo-
venského rozhlasu už v roku 2009. 
Ešte vždy študent Hudobnej akadémie
F. Chopina vo Varšave hral v Rudolfi-
ne, aj v Carnegie Hall a minulý rok
získal prestížnu poľskú hudobnú cenu
Fryderyk za nahrávku diel Haydna a
Denisova. V programe koncertu zazne-
jú P. Šimaj: Vittoria, S. Prokofiev:
Symfónia - koncert pre violončelo a
orchester, A. Glazunov: 4. symfónia Es
Dur op. 48. (dš)

Buena Vista 

v Športovej hale

na Pasienkoch
HUDBA
Buena Vista Live je názov koncertu
na ktorom sa 15. februára 2011 o
19.00 h predstaví v Športovej hale
Pasienky 20-členná kubánska kape-
la Buena Vista.
Po obrovskom úspechu a beznádejne
vypredaných koncertoch v rokoch
2007 a 2008  sa vracia kubánska hudba
a zážitok pre dušu a telo Live from
Buena Vista the Havanna Lounge.
Najznámejší umelci a speváci kubán-
skej muziky: Julio Alberto Fernandez -
Buena Vista Social Club, Teresa Garcia
Caturla - Afro Cuban All Stars, Julien-
ne Oviedo Sanchez - Buena Vista
Social Club, Yanko Pizacco - Buena
Vista Social Club a ďalší poprední
umelci, ako sú Tomas „El Panga“
Ramos, Rodolfo „Peruchin“ Argudin,
Maria Viktoria Rodriguez, Bruno
Rogello Napoles Collazo, Ivan Pastra-
na Palacios, Adalberto Avila Martinez
a Elpidio Chapottin Delgado. (dš)

Medzinárodný

džez zaznie na

Rovniankovej
HUDBA
V Dome kultúry Zrkadlový háj na
Rovniankovej 3 sa 17. februára 2011
o 20.00 h uskutoční koncert Central
European Jazz Connection pri príle-
žitosti 20. výročia založenia Vyše-
hradskej skupiny.
Formáciu Central European Jazz Con-
nection zostavil poľský klavirista Kuba
Stankiewicz a tvoria ju významné
osobnosti stredoeurópskej džezovej
scény. Džez je medzinárodný jazyk a
pritom môže obsahovať národné špeci-
fiká danej krajiny. 
Presne na tomto princípe je postavená
formácia, v ktorej hrá aj slovenský
gitarista, skladateľ a aranžér Matúš
Jakabčic, bubeník Marián Ševčík,
český kontrabasista Jaromír Honzak,
maďarský trubkár Kornél Fekete-
Kovács a slovinský saxofonista Primož
Fleischman. Repertoár je zostavený zo
skladieb jej členov. Pred bratislavským
koncertom skupina odohrá aj koncert v
Prahe. (dš)

Valentínsky

koncert 

vo Dvorane SF
HUDBA
V predvečer sviatku sv. Valentína,
13. februára 2011, sa o 19.00 h usku-
toční Valentínsky koncert, na ktorý
pozývajú členovia Slovenského
komorného orchestra Bohdana
Warchala a vokálna skupina Close
Harmony Friends.
Koncert sa bude konať v  Koncertnej
sieni Dvorana SF na Zochovej ulici.
Sviatok sv. Valentína je sviatkom všet-
kých zamilovaných a slávi sa už nie-
koľko desaťročí v rôznych kútoch
sveta. A kto bol sv. Valentín? Jedna z
legiend vraví, že Valentín bol kňaz
žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase
vládol cisár Claudius II., ktorý bol
známy megalomanskými túžbami a
krutými vojnovými výpravami.
Napadlo mu, že ženatí muži sú slabší-
mi vojakmi, pretože sa musia starať o
svoje rodiny, a tak zakázal v krajine
manželstvo. Valentín však napriek
zákazu ďalej zasnuboval a oddával
zamilované páry. Keď sa to cisár
dozvedel, za jeho snahu spájať životy
zamilovaných sviatosťou celoživotnej
lásky ho dal popraviť. Vstupenky sú v
predaji v Pokladnici SF v historickej
budove SND (vchod z Gorkého ulice)
v pracovné dni a hodinu pred koncer-
tom v mieste jeho konania. (dš)

Generačná výpoveď súčasnej slovenskej

maľby na výstave v národnej galérii

Bratislavské konfrontácie 1961 - 1965

vystavujú v Galérii Cypriána Majerníka

VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii, v
Esterházyho paláci na Námestí Ľudo-
víta Štúra A sprístupnili do 7. februá-
ra 2011 výstavu súčasnej slovenskej
maľby Maľba po maľbe.
Výstava Maľba po maľbe prezentuje
výber diel a aktuálnych výtvarných prí-
stupov autorov a autoriek a možno ju
vnímať aj ako generačnú výpoveď o
maľbe, spôsoboch maľovania i o
„maliarskosti“ súčasnej maľby. Takto je
koncipovaný aj katalóg. Výstava sa
orientuje na diela, ktoré vznikli za
posledných desať rokov.
Maľby predstavené na výstave sú rôzne
kategorizované - napríklad podľa tém,
ale aj podľa čiastkových skúmaných
motívov, ktorými autori a autorky for-
mulujú svoj výtvarný program. Stretá-
vame sa s autormi fascinovanými pre-

dovšetkým fenoménom a problémom
videnia a viditeľnosti v maľbe (Sedlák,
Czinege), s ktorým súvisí videnie kraji-
ny a premien jej obrazov (Kollár, Sedla-
čík), ako aj s autormi recyklujúcimi iko-
nografiu pop-kultúry i avantgardného
umenia ad absurdum (Šille, Bartošová,
Sirka, Hrachovinová, Vasilko). Sú tu aj
autori testujúci sociálne a politické kon-
texty umenia (Mališ, Šramatyová).
Stretneme sa so zrelou feminínnou sen-
zibilitou (Vargová) aj s rozprávačstvom
pestovaným z hľadiska akéhokoľvek
rodu (Mikyšková, Chrenková, Džuppo-
vá). 
Extrémna pozícia na scéne vyžaduje
istý typ odvahy zobrazovať „upadlé“
scény a „zlé“ myšlienky. Na jednej stra-
ne s nimi pracuje so súčasnou filozofiou
a teóriou oboznámený a pritom „divoký
a surový“, brutálny infernálny svet Mar-

tina Gerboca, na druhej strane feminis-
tický „confessing“ bez zábran Lucie
Dovičákovej. Množinu diel zaujíma-
vých v tomto „limitnom“ čítaní tvoria
maľby reflektujúce samotnú maľbu ako
tému, činnosť i formálny prostriedok
(Sadovská, Hostiňák, Šramatyová, Bie-
lik, Megyesi, Triaška). 
Výrazným príspevkom na výstave sú
diela solitérov, ktorí tvoria oporné body
aj odchýlky každej umeleckej scény. V
tomto prípade nad maľbu jednoznačne a
so samozrejmosťou postavia umenie
(Blažo), vďaka autentickému prieniku
ich diela s vlastným autorským subjek-
tom (Lehocká, Binder). To je pozícia,
ktorú by sme mohli chápať aj ako ume-
nie po maľbe, ktoré pritom trvá na
maľovaní. Kurátorkou výstavy je Ale-
xandra Kusá, kurátorská spolupráca
Lucia Gregorová. (dš)

VÝSTAVA
V Galérii Cypriána Majerníka v
Zichyho paláci na Ventúrskej 9
otvorili výstavu Bratislavské konf-
rontácie 1961 - 1965.
Výstava predstavuje tvorbu členov
neformálneho združenia mladých
výtvarníkov. Marián Čunderlík, Jozef
Jankovič, Rudolf Fila, Jaroslav Kočiš,
Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek a ďalší
usporiadali neverejené výstavy Konf-

rontácie so zámerom predstaviť a
porovnať si tvorbu v uzavretom okruhu
priaznivcov. Experimentovaním s rôz-
nymi podobami abstrakcie sa ich tvorba
vymykala vtedajším požiadavkám kla-
deným na umenie. Preto sa výstavy spo-
čiatku konali v súkromných priestoroch
a až v roku 1964 bola povolená prvá ofi-
ciálna výstava na Malej scéne.
Prvá na galerijnej pôde sa konala práve
v Galérii Cypriána Majerníka. Prechod-

ne sa tvorba združenia sústredila na
štrukturálnu grafiku, ale dominovali
individuálne autorské programy účast-
níkov. Výstava predstavuje dostupné
diela vystavené na jednotlivých Brati-
slavských konfrontáciách. Na vernisáži
výstavy 14. januára 2011, presne 50
rokov od konania prvej Bratislavskej
konfrontácie, bola pokrstená rovnomen-
ná publikácia Sabiny Jankovičovej a
Juraja Mojžiša. (dš)

Až 66 primátorov a starostov z
celého bratislavského regiónu sa
stretlo so županom Pavlom Fre-
šom, na ktorom ich oboznámili
so strategickými prioritami župy
v najbližšom období.
Podľa župana je dôležité, aby pred-
stavitelia samosprávy boli informo-
vaní o hlavných zámeroch, ktoré
majú dosah na celý kraj. „Ide o novú
tradíciu  stretávania sa so všetkými
primátormi a starostami v regióne,

ktoré sa uskutočnia vždy začiatkom
roka,“ povedal Frešo. 
Kraj sa chce podľa župana v tomto
roku zamerať na rozvoj dopravy,
cyklotrás a regiónu ako takého,
sústredí sa aj na väčšie možnosti
získania zdrojov z Európskej únie,
zvýšenia bezpečnosti a prevencie.
Medzi ďalšie priority kraja patrí
vzdelávanie a podpora tradícií a kul-
túrneho dedičstva v rámci 10. výro-
čia vzniku samosprávnych krajov. 
Pozornosť župy sa sústredí aj na

šport, keďže v Bratislave a v Koši-
ciach sa budú konať na prelome
apríla a mája majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji. V tomto duchu sa
kraj prezentuje aj na rôznych medzi-
národných veľtrhoch a bude zapoje-
ný aj do spoločných aktivít s hlav-
ným mestom
Príjemným spestrením stretnutia v
Divadle Aréna bolo kabaretné pred-
stavenie Stalo sa v Bratislave v
podaní študentov z bratislavského
Konzervatória v pôsobnosti BSK.

Župan sa stretol s primátormi 
a so starostami z celého kraja
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Kráľovské parkovanie
Parkovacia karta pre bezpečné, rýchle a výhodné parkovanie so zľavami až do 30%

viac info na www.vincipark.sk
Parkovacie karty pre obe garáže dostanete v parkovacom dome Opera, Bratislava.

Zľava 50% na krátkodobé parkovanie a na 

mesačné dlhodobé parkovanie v parkovacích 

domoch Vinci Park - Opera a Mamut. 

Zľavu je možné uplatniť do 30.júna 2011. junior-30%
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Zabezpečte si parkovaciu kartu pre parkovacie domy Opera alebo Mamut.

POZOR! Zľavy platia nielen na hodinové, ale aj dlhodobé parkovanie.
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SOBOTA 5. februára
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, výstava  minerálov, fosílií a drahých
kameňov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
10.00 - Na všetko je liek, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 14.30 - Malá morská víla, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Pipi dlhá pančucha, divadel-
né predstavenie  s Elou a Hopom, DK
Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú,
hrá Šarfianka, Stredisko kultúry, Vajnor-
ská 21
� 18.00 - Psí víno on tour, Klub Hop-
kirk, Karpatská 2
� 19.00 - Dúbravský fašiangový ples,
účinkujú TK Danube, Latiniko, District
dance a Superheroes, hrá Gin-tonic, Dom
kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.30 - Modelky 2, Krása neni všet-
ko, hra zo sveta modelingu, divadlo
GUnaGU, Františkánske  námestie 7
� 19.30 - Ples OZ Emanuel, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, DNV
� 20.00 - Komárňanský Dixieland
Szabo, reštaurácia Abadona, Žilinská 4

NEDEĽA 6. februára
� 10.00 a 14.30 - Malá morská víla, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - Popletená Punčocha,
rozprávka, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
�10.30 - Nedeľné matiné, gitarové duo,
Vladimír  Ondrejčák - Karol  Kompas,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Organový koncert, účinkuje
Csaba Király (Maďarsko), Veľké kon-
certné štúdio Sro, Mýtna 1

� 10.30 - Žabí princ, účinkuje divadlo
Bum-bác, Dom kultúry Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Saturn, Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Danka a Janka, divadlo Neli-
ne, rozprávky, hotel Devín, Riečna 4
� 17.00 - Medzinárodné klavírne fó-
rum Sanok 2011, koncert S. Drzewiec-
kého, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

�19.00 - Afganská škola, komentovaná
fotoshow + diskusia, Cestovateľské lesné
kino, Horáreň, Horský park, Lesná 1
� 19.30 - Modelky 2, Krása neni všetko,
hra zo sveta modelingu, divadlo GUna-
GU, Františkánske  námestie 7

PONDELOK 7. februára
� 10.00 - Vitamínikovia, kreatívne po-
dujatie pre deti MŠ, M klub, Rovnianko-
va 3
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
matiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - Paličkovaná čipka, M klub,
Rovniankova 3
�18.00 - Sahadža joga, Stredisko kultú-
ry, Vajnorská 21
� 18.00 - Klub zdravej výživy, prednáš-
ka, CC centrum, Jiráskova 3
�19.00 - Večer na tému Leopold Arnje
Friedman Lahola, prvé slovenské pre-
mietanie dokumentárneho filmu izrael-
skej režisérky Dalie Karpel, CDLaV,
Školská 14
� 19.00 - Viktor alebo Vláda detí, di-
vadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Maratón, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.09 - Milan Markovič a hostia So-
ňa Valentová a Katarína Hasprová,
zábavný večer, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske  námestie 7
� 20.00 - Patagónia a jej atrakcie, ko-
mentovaná fotoshow + diskusia, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie

UTOROK 8. februára
�7.30 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 10.00 - Malá morská víla, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Čo ukrýva zelený mužíček,
kreatívne podujatie pre deti MŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 10.00 - Domček, domček, kto v tebe
býva, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Robíme si Valentínky, kreslí-
me s našimi deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní,
Maškaráda (motív masky v umení 20.
stor.), CC centrum, Jiráskova 3
�14.00 - Tvoríme rukami, Masky z pa-
piera, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 16.15 - Fun For Under Fives, pre deti
do 5 rokov v anglickom jazyku, SNG,
Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, regi-
strácia nutná! 
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, valentín-
sky pozdrav, Klub 22, Jiráskova 3

� 17.00 - Frivolitky, M klub, Rovnian-
kova 3
� 18.00 - Sahadža joga, začiatočníci,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Hudba a obrazy, koncert v
spolupráci so Slovenskou filharmóniou,
Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
� 19.00 - Bola raz jedna trieda, divad-
lo LAB, Svoradova 4
� 19.30 - Hatha Joga, Klub Ponteo, Sta-
rorímska 1/A

STREDA 9. februára
� 9.00 - Čarbaničky, obrázok z lásky,
Klub 22, Jiráskova 3
� 9.00 - Malá morská víla, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, Fa-
šiangové strašidlá (kašírované masky),
CC centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Čiernobiela rozprávka, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 14.00 - Tuto nám nedali, tamto nám
dajú, podujatie pre deti ZŠ zamerané na
ľudové zvyky, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Fašiangová diskoparáda, hrá
M. Gregorička, CDLaV, Gaštanová 19
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Jubileum Ľuby Veleckej-
Vančovej, kino, vstup voľný, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 17.30 - Cesta za poznaním, klubové
stretnutie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
začiatočníci, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Krásy Národného Parku
Donau Auen, prednáška, prezentácia
národného parku v Rakúsku, SNM -
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovens-
ku, Istrijská 68
� 19.00 - Čajočky, trendy komédia,
divadlo Heineken Tower Stage, Pribino-
va 25 
� 19.00 - Sen noci svätojánskej, divad-
lo LAB, Svoradova 4
� 19.30 - In da House, Žúrka v Londý-
ne, divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Půlnoc, ČR 2010, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň
Horský park, Lesná 1

ŠTVRTOK 10. februára
� 9.30 - Joga v dennom živote, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Líška a ježko, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A
� 11.00 a 18.00 - Perinbaba, rodinný
muzikál, Veľká sála Istropolis, Trnavské
mýto 1
� 14.00 - Valentínske srdiečka, origi-
nálne darčeky, CC centrum, Jiráskova 3
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, príprava na školy umeleckého zame-
rania, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 16.10 - Astro krúžok, SNM, Prírodo-
vedné múzeum, Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - Klub astronómov, Pozorova-
nia, SNM, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - V SNG číta Anton Hykisch
na výstave Industriálna krajina? Stre-
doslovenské banské mestá v 16. - 18. sto-
ročí, SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ.
Štúra 4
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
pokročilí, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Hvozd, Dajme tomu, Martina
Javor Band, koncert, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - Čajočky, divadlo Heineken
Tower Stage, Pribinova 25 
� 19.00 - Tracyho tiger, divadlo Ívery,
Školská 14
� 19.30 - In da House, Žúrka v Londý-
ne, divadlo GunaGU, Františkánske ná-
mestie 7

PIATOK 11. februára
� 9.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Valentínska zábava pre
mamičky s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 11.00 - Od srdca k srdcu, kreatívne
podujatie pre deti s mentálnym postihnu-
tím, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Čajočky, trendy komédia o
dievčatách a mediálnom prostredí, divad-
lo Heineken Tower Stage, Pribinova 25 
� 19.00 - Music Club Revival Night,
Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Tri sestry, divadlo LAB, Svo-
radova 4
� 20.00 - Napichovači a lízači, premié-
ra, divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - BB Band Karvaš, reštaurácia
Abadona, Žilinská 4

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

vyjdú opäť o týždeň

10. februára 2011

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
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Zima so snehom a poľadovicou, extrémne počasie i dovolenka v horách pripravia pre vodičov 

nejednu nástrahu. Na jej zvládnutie vám ponúkame jedinečný pohon 4MATIC v triede E 350 CDI. 
Do 28. februára 2011* máte možnosť získať pohon 4MATIC so zvýhodnením až 2 760 €. 

E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY limuzína 

52 890 € vrátane DPH 

E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY T-Model 

56 130 €  vrátane DPH

* Akcia platí od 15.12. 2010 do 28. 2. 2011 na prijaté zákaznícke objednávky 

vozidiel triedy E 350 CDI 4MATIC z produkcie január a február 2011. 

Počet vozidiel je limitovaný.

Kombinovaná spotreba (l/100km): 9,8 – 10,3  

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 229 – 241

Doprajte si lepší pocit
 Pohon všetkých kolies v cene zadného náhonu.


