
O organizácii dopravy v okolí Zim-
ného štadióna Ondreja Nepelu počas
blížiacich sa majstrovstiev sveta v
ľadovom hokeji 2011, ale aj o parko-
viskách a dopravných obmedze-
niach, sme sa pozhovárali s odbor-
ným garantom projektu Mobilita
Ctiborom KOVÁČOM.
- Automobilový nápor predpokladáme
hlavne od českých hraníc, v smere od
Lamača. Pokiaľ ide o záchytné parko-
viská, niektoré menšie by sa mohli
využiť napríklad pod mostom Lafran-
coni alebo pod diaľničným Prístavným
mostom. Problémom však je, že zásad-
né parkovacie plochy, s ktorými by sa
dalo uvažovať, nie sú vo vlastníctve
mesta. Snažíme sa to riešiť a mesto,
pokiaľ viem, chce kontaktovať majite-
ľov niektorých parkovísk.
Neuvažuje sa napríklad aj o parko-
vaní v okolí futbalového štadióna na
Pasienkoch?

- Uvažuje sa, no parkovisko pred
súčasným štadiónom Slovana z Trnav-
skej ulice je tiež v súkromnom vlast-
níctve. My ako dopravní inžinieri
vieme vytypovať voľné parkovacie
plochy, no najskôr sa musí dohodnúť
mesto s majiteľmi.
V okolí zimného štadióna teda nebu-
de ani jedno parkovacie miesto pre
verejnosť... Nespôsobí to skolabova-
nie dopravy?
- Niekedy nám kolabuje aj bez toho, že
by boli majstrovstvá sveta. Organizácii
dopravy bude predchádzať mediálna
kampaň a ľudia tak budú vedieť, že sa
majú vyhnúť tejto oblasti. Veríme, že aj
motoristi si uvedomia dôležitosť tohto
podujatia a svojou disciplinovanosťou
šampionátu pomôžu. Možno prvý či
druhý deň sa vyskytnú problémy, no už

v ďalšie dni sa situácia upokojí. Pokiaľ
ide o rôzne zájazdové autobusy, cestu-
júci z nich vystúpia na Bajkalskej ulici.
Autobusy potom zaparkujú inde - na
miestach, ktoré ponúkol dopravný pod-
nik, časť aj na Autobusovej stanici
Mlynské nivy. 
Na ktorých uliciach bude obmedze-
ná doprava?
- Priamy vjazd do zóny v okolí štadióna
budú mať len vozidlá dopravnej obslu-
hy a s povolením. Zabratá bude Kalin-
čiakova ulica, kde budú prenosové
vozy. Pre obyvateľov z okolitých
domov má byť zabezpečené parkovanie
v priestore bývalého cyklistického šta-
dióna. Obmedzenie na Trnavskej ceste
bude v deň majstrovského zápasu vždy
od 13.00 hodiny do polnoci. Trnavská
bude vtedy uzatvorená v úseku od Baj-
kalskej po Jégého v smere do centra.
Opačný smer však zostane neobmedze-
ný. Zhováral sa Robert Lattacher
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Mesto chce nový

nosný dopravný

systém, ráta so

Starým mostom
BRATISLAVA
V súvislosti s otázkami, týkajúcimi
sa prerušenia opravy Starého mosta
a možností jeho dokončenia, sa nové
vedenie mesta vyjadrilo, že ho chce
riešiť  v rámci projektu nového nos-
ného dopravného systému.
Magistrát považuje za najlepší variant
vytvorenie koncepcie a následne kom-
plexného projektu nového nosného
dopravného systému v Bratislave. Jeho
neoddeliteľnou súčasťou je podľa
mesta vybudovanie koľajovej dopravy
do najväčšej mestskej časti - Petržalky.
Otázka dokončenia Starého mosta
bude predmetom stanovenia budúcich
rozpočtových priorít. Magistrát pripo-
mína, že bývalá mestská samospráva
vyčerpala finančné zdroje určené na
jeho rekonštrukciu.
Spoločnosť Metro Bratislava informo-
valo, že chýbajúce peniaze na zaplate-
nie už vykonaných prác na Starom
moste bude spoločnosť riešiť úverom,
ktorý sa jej podarilo získať ešte v
minulom roku. Metro dodalo, že práce
sa obnovia podľa toho, ako rozhodnú
poslanci o nosnom systéme MHD.
Momentálne má na programe spraco-
vanie dokumentácie pre stavebné
povolenie. (rob)

Plesová sezóna

vstúpila do

druhej polovice
BRATISLAVA
Tohtoročná rekordne dlhá plesová
sezóna tento týždeň vstúpila do dru-
hej polovice. Väčšina z 57 plesov a
bálov, ktoré sa nám podarilo zaregis-
trovať, už bola, do konca plesovej
sezóny má byť v Bratislave ešte naj-
menej 23 plesov.
Zoznam bratislavských plesov je tento
rok prvýkrát súčasťou programového
servisu KAM V BRATISLAVE, ktorý
je súčasťou webstránky Bratislavských
novín www.banoviny.sk.
Plesová sezóna potrvá do Popolcovej
stredy, ktorá tento rok pripadla na 9.
marec 2011. V zozname bratislavských
plesov a bálov nepochybne pútajú po-
zornosť nové podujatia ako sú 1. Uhor-
ský ples, ktorý bude 26. februára 2011
na Bratislavskom hrade, či Kryštáľový
ples v Sále činohry SND, ktorým má 5.
marca 2011 vyvrcholiť tohtoročná ple-
sová sezóna v hlavnom meste.
Svoje miesto v plesovom kalendári
majú aj tradičné plesy a bály, ten naj-
starší - Medický ples - bude v sobotu
12. februára 2011 napríklad už deväť-
desiaty raz. (brn)
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BRATISLAVA
Na bratislavské pomery tuhá tohto-
ročná zima zanechala na mestských
cestách množstvo výtlkov. Na niekto-
rých úsekoch pripomínajú brati-
slavské vozovky doslova tankodrom.
Takým prípadom je napríklad otočka
na križovatke Bajkalskej s Prievozskou
v smere do Petržalky. Množstvo drob-
ných nerovností a výtlkov núti každého
vodiča spomaliť. O niekoľko metrov
ďalej - na výjazde z Prievozskej na
Bajkalskú v smere do Petržalky číha na
vodičov podstatne väčší výtlk - skrýva
sa tesne za kanalizačným poklopom a
kto o ňom nevie, alebo si ho neskoro

všimne, riskuje náraz a možno aj
poškodenie vozidla.
Výtlky vznikajú v zimnom období
najmä pri striedaní teplôt. Stačí, aby sa
do puklín v povrchu vozovky dostala
voda, ktorá zamrzne a začne dielo
skazy. Pukliny sa zväčšujú, po oteplení
sa do nich dostáva väčšie množstvo
vody, ktorá opäť zamrzne a výtlk je na
svete.
Najmä na konci zimy a začiatkom jari
musia byť vodiči v Bratislave obozret-
ní. Inak ich jazda mestom môže vyjsť
pekne draho. Za zjazdnosť mestských
komunikácií je síce zodpovedný ich
správca, uplatniť si u neho náhradu

škody spôsobenú výtlkom však nebýva
vždy jednoduché. 

~     ~     ~
HĽADÁJTE NAJVÄČŠÍ VÝTLK

V MESTE AVYHRAJTE 100 EUR!
Aby nám výtlky nespôsobovali len vrás-
ky na čelách, rozhodli sme, že toho, kto
nájde najväčší výtlk v meste, odmeníme.
Stačí ak nám e-mailom pošlete správu na
adresu redakcia@banoviny.sk, uvediete
presnú lokalitu, kde sa výtlk nachádza,
prípadne jeho fotografiu a rozmery (ak to
bude možné). Všetky ohlásené výtlky
preveríme a kto nájde najväčší, získa ná-
kupnú poukážku v hodnote 100 €. Výtlky
hľadáme do konca februára. (brn)

Tuhá zima zanechala na cestách výtlky
Vodiči si musia dávať pozor, veľké výtlky sú v celej Bratislave. FOTO - Slavo Polanský

Pri štadióne chýbajú parkovacie miesta

Bratislave pôjde

počas svetového

šampionátu aj

o dobré meno
BRATISLAVA
Čas do začiatku hokejových maj-
strovstiev sveta sa kráti a hlavné
mesto sa čoraz intenzívnejšie chystá
na príchod fanúšikov z celého sveta.
Údaje o ich počtoch sa rôznia. Opti-
misti očakávajú niekoľkotisíc náv-
števníkov, realisti a pesimisti sú opa-
trnejší a pripomínajú, že nie všetci si
vyberú Bratislavu ako miesto, kde sa
počas šampionátu usadia.
Už tradične najviac sa ich čaká z
Česka. Práve v súvislostí s nimi sa však
hovorí aj o tom, že drvivá väčšina príde
len na zápas a hneď po ňom odíde buď
domov, alebo sa vráti na české územie,
kde prespí. Niečo podobné sa črtá aj pri
Nemcoch, ktorí si vraj hľadajú ubyto-
vania vo Viedni a do Bratislavy chcú
prísť iba na zápasy svojho tímu.
Práve hotelové služby spolu s doprav-
nými (taxíky) a reštauračnými budú
počas majstrovstiev sveta vystavené
veľkej skúške, aby nepodľahli pokuše-
niu a nevyhnali ceny do astronomic-
kých výšok. „Pripravujeme vydanie
etického kódexu,“ prezradil bratislav-
ský primátor. Niečo podobné už urobil
aj jeho košický kolega, ktorý listom
oslovil podnikateľov na východe, aby
nezneužili podujatie na jednorazový
zisk na úkor dobrého meno mesta.
Majitelia reštaurácií a iných gastrono-
mických zariadení sa môžu chystať na
zvýšený nával návštevníkov. Súčasne
si však musia uvedomiť, že bezdôvod-
né zvyšovanie cien môže síce priniesť
krátkodobý zisk, no v celkovom pohľa-
de im môže viac ublížiť. 
Hokejoví fanúšikovia totiž väčšinou
nie sú boháči, ktorí prídu do Bratisla-
vy vyhadzovať peniaze, o čom by
mohli rozprávať aj českí organizátori,
keď pred pár rokmi na svetovom
šampionáte v Prahe a Ostrave vítali
slovenských priaznivcov a boli z ich
riadne rozčarovaní. V jednej ruke
držali chlieb so šunkou, v druhej ple-
chovku piva, opisovali  českí majite-
lia stánkov a reštaurácií slovenských
turistov vystupujúcich z autobusov... 
Aj preto by mali bratislavskí podnikate-
lia dbať na to, že šampionát nebude len
o veľkom biznise a rýchlom zbohatnutí,
ale aj o serióznosti. Inak sa totiž môže
stať, že po uliciach nám budú chodiť
turisti s chlebom a šunkou, prípadne, že
sklamaní Bratislavčania sa po MS ne-
vrátia do svojich reštaurácií.
Keďže šampionát chcú organizátori
dostať aj do ulíc mesta, pomôcť by
mali tzv. fanúšikovské stany. Jeden vy-
rastie pri štadióne na Kalinčiakovej
ulici, s druhým sa ráta v centre mesta.
Majstrovstvá sveta sa začnú 29. apríla
a potrvajú do 15. mája 2011. (db)
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Niektorí
poslanci sú asi
riadni chudáci
Mestskí poslanci napokon neschválili
primátorov návrh, aby Bratislavčania
kúpili im všetkým nové prenosné po-
čítače - notebooky. Obyvatelia mesta
sa budú skladať na počítače iba tým,
ktorí o to požiadajú. Ako sa ukazuje,
nie je ich vôbec málo.
Podľa oficiálnych informácií z brati-
slavského magistrátu o notebook po-
žiadalo predbežne 28 zo 45 poslancov.
Kupovať sa však podľa uznesenia bude
až 63 prenosných počítačov, ako to pô-
vodne navrhol primátor mesta.
Mestskí poslanci, ktorí sú súčasne aj
poslancami Národnej rady SR, našťas-
tie ďalší počítač nežiadajú, postačí im
ten, ktorí im zaplatili daňoví poplatníci
v slovenskom parlamente. To sú traja,
takže zo 42 zvyšných poslancov mest-
ského zastupiteľstva si potrebujú poži-
čať notebook dve tretiny.
Mnohí sme ani netušili, akých chudá-
kov sme si to zvolili do mestského par-
lamentu.. E-mailové adresy síce majú
všetci, prenosný počítač však potrebujú
až dvaja z troch poslancov.
Niektorí mestskí poslanci, ktorí sa ob-
javili na zozname záujemcov, tvrdia, že
išlo len o predbežný záujem a záväzne
o počítač nežiadali. Ďalší sa bránia
tým, že osobný počítač síce majú, ale s
iným operačným systémom ako majú
počítače na magistráte, takže mestský
notebook budú asi potrebovať, aby boli
kompatibilný... No čo už, na každú
lotrovinu sa dá nájsť desať výhovoriek.
Bratislavskí mestskí poslanci ich už
teraz majú v rukáve niekoľko.
Ako je známe, byť mestským poslan-
com nie je džob na plný úväzok. Do
istej miery je to honor, služba verejnos-
ti, za čo bratislavskí poslanci dostáva-
jú primeranú odmenu. Podľa zákona
dostáva poslanec mesačne odmenu vo
výške minimálnej mzdy platnej k 31. 12
predchádzajúceho roka (307,70 €) plus
príplatky za účasť na rokovaní zastupi-
teľstva a komisií, ktorých je členom. Za
dve mesačné odmeny si každý z mest-
ských poslancov môže dovoliť kúpiť
prenosný počítač. Poslanecká odmena
je totiž pre nich len na prilepšenie, veď
každý má iný trvalý pracovný pomer či
pravidelný príjem.
Bratislavskí mestskí poslanci teda roz-
hodne nie sú žiadni chudáci. Aj keď
niektorí z nich sa tak zrazu tvária.

Radoslav Števčík

V Sade Janka Kráľa vyrúbali mohutný

strom, podľa úradu bol už odumretý

Na Račianskej a pri zimnom štadióne 

sa parkuje všade, doplácajú na to chodci

Laptop chce 

28 mestských

poslancov
BRATISLAVA
Zoznam mestských poslancov, ktorí
prejavili záujem o laptopy zakúpené
magistrátom, sa zastavil na čísle 28.
Záležitosť však ešte nie je ukončená,
pretože na zozname sa vraj nachá-
dzajú aj poslanci, ktorí o počítač
podľa vlastných slov nepožiadali.
Takým je napríklad Martin Zaťovič,
ktorý pre Bratislavské noviny povedal,
že pred mesiacom sa vyjadril len v tom
zmysle, že o notebook bude mať
záujem v prípade, ak ho dostanú všetci
poslanci - oficiálne však o počítač
nepožiadal.
Pôvodne malo mesto nakúpiť 63 počí-
tačov a každému zo 45 poslancov
jeden požičať, no poslanci rozhodli, že
prenosný počítač mesto požičia len
tomu, kto o to požiada. Zámer požičať
mestským poslancom notebook sa stre-
tol s kritikou, niektorým sa nepozdáva-
lo, že laptop majú dostať všetci poslan-
ci, teda aj tí, ktorí majú vlastný, alebo
ho dostali ako poslanci Národnej rady
SR. Všetci mestskí poslanci majú pri-
tom e-mailové adresy, takže je pred-
poklad, že doma majú aj počítač.
Oficiálny magistrátny zoznam poslan-
cov, ktorí do pondelka 7. februára 2011
prejavili záujem o požičanie noteboo-
kov z mestských peňazí: Tomáš Ágoš-
ton (MOST-HÍD), Martin Borguľa
(SMER-SD), Marta Černá (Nezávislé
fórum), Milan Černý (SDKÚ-DS),
Peter Dubček (SMER-SD), Anna Dyt-
tertová (KDH), Ľudmila Farkašovská
(Slobodné fórum), Gabriela Ferenčá-
ková (nezávislá), Stanislav Fiala
(KDH), Peter Hanulík (SMER-SD),
Jozef Havrilla (SaS), Radovan Jenčík
(SDKÚ-DS), Izabella Jégh (MOST-
HÍD), Ignác Kolek (KDH), Alena
Krištofičová (SDKÚ-DS), Oliver Kríž
(nezávislý), Vladimír Kubovič (Strana
zelených), Ladislav Kugler (SDKÚ-
DS), Peter Lenč (KDH), Michal Mu-
ránsky (SaS), Petra Nagyová-Džeren-
gová (SDKÚ-DS), Ján Panák (SMER-
SD), Peter Pilinský (Strana zelených),
Anna Reinerová (SDKÚ-DS), Milan
Šindler (KDH), Jarmila Tvrdá
(KDH), Jozef Uhler (SDKÚ-DS),
Martin Zaťovič (SDKÚ-DS). (brn)

Muž zomrel 

po zrážke auta 

s rýchlikom
RAČA
V Žabom majeri, na trati medzi
odbočkou Močiar - Vajnory, prišiel o
život 50-ročný Bratislavčan. So svo-
jím malým nákladným autom vošiel
na priecestie v momente, keď tadiaľ
prechádzal rýchlik.
Podľa vyšetrovania muž nerešpektoval
signalizačné zariadenie na priecestí bez
závor. Rušňovodič sa snažil zrážke
zabrániť, použil výstražné znamenia aj
rýchlobrzdu, ale samotnej zrážke s au-
tom už nezabránil.
Cestujúcim vo vlaku sa nič nestalo,
nikto neutrpel žiadne zranenie, dycho-
vá skúška u rušňovodiča vylúčila alko-
hol. Trať bola niekoľko hodín nepre-
jazdná a vlaky jazdili zníženou rých-
losťou po vedľajšej koľaji. Príčiny tra-
gédie a okolnosti, za akých auto vošlo
na priecestie, polícia vyšetruje. (mm)

PETRŽALKA
Návštevníkov Sadu Janka Kráľa v
týchto dňoch prekvapil výrub mo-
hutného stromu v centrálnej časti
mestského sadu. Podľa petržalského
miestneho úradu mal poškodený
koreňový systém a vlani v lete
odumrel. 
V Sade Janka Kráľa je podľa samo-
správy väčšina stromov s poškodením
koreňového systému. To vzniká prav-
depodobne klesaním a stúpaním spod-
nej vody. Takto oslabené a poškodené
korene potom veľmi ľahko napadne
huba podpňovka, ktorá je v zemi ako
saprofyt a pri poškodených koreňoch
sa stáva parazitom. Proti ochoreniu sa
nedá brániť a nijaké ošetrenie nezabrá-
ni ich odumretiu. 
Na kmeni stromu sa nenachádzali žiad-
ne dutiny alebo iné poškodenia. Pre
toto ochorenie je typické postupne
chradnutie stromu, ktoré sa prejavuje
zmenšovaním listov a ich blednutím.
Strom pri poškodení preukazuje symp-
tómy napadnutia asi 2 - 3 roky a väčši-

nou v krátkom čase po vyrašení odum-
rie. Každý rok na toto ochorenie odum-
rie 3 - 5 stromov, pričom väčšinou ide
o javory mliečne.
„Všetky zásahy v Sade Janka Kráľa
konzultujeme s Krajským pamiatko-
vým úradom v Bratislave a o všetkých
suchých stromoch sme počas obhliad-

ky s pamiatkarmi hovorili. Keďže v
minulosti bola v sade potvrdená aj prí-
tomnosť chránených chrobákov, o
všetkých výruboch diskutujeme aj s
entomológom,” uviedla hovorkyňa
mestskej časti Mária Grebeňová - La-
czová. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

NOVÉ MESTO
Parkovanie v hlavnom meste nebýva
najjednoduchšie, niektorí vodiči však
vždy nájdu spôsob, kam odložiť svoje
vozidlo. Žiaľ, často to býva na úkor
iných účastníkov cestnej premávky,
prípadne chodcov či zelene. 
„Na Račianskej ulici tesne pred križo-
vatkou s Kraskovou smerom do centra
začínajú opäť parkovať autá pred
obchodmi a bankou. Tentoraz už nie na
ceste, pretože tam je zákaz státia kvôli
mestskému vnútornému okruhu, ale na
chodníku,“ napísal čitateľ Dušan Tudík.
Pohoršuje ho, ako sa vodiči snažia k
svojim parkovacím miestam dostať cez
chodník, ktorý pritom lemuje vysoký
obrubník. 
Dušan Tudík navrhuje, aby sa „vodi-
čom v jazde zabránilo osadením kveti-
náčových zábran, alebo im boli udelené
mastné pokuty, pretože na chodník
vchádzajú takmer vždy v protismere a
do protismeru často neváhajú vojsť aj
pri schádzaní na ulicu, až potom sa oto-
čia správnym smerom. Navyše takto
parkujúce vozidlá úplne znemožňujú
výhľad do už aj tak nebezpečnej križo-
vatky.“
Hneď vedľa, na Račianskom mýte, sme
si zase všimli, že niektorí vodiči si tu
mýlia chodníky či ostrovčeky s parko-
vacími miestami a nechávajú autá na
plochách vyhradených chodcom. Tým
však nielen ohrozujú premávku počas
manévrov pri parkovaní, ale znemožňu-
jú aj prechod peším. 
Na ďalší egoistický spôsob parkovania
upozornila čitateľka Annemarie Hitne-
rová: „Niekomu udelia pokutu, že
nestojí päť metrov pred priechodom pre
chodcov, ale len dva či tri, a pritom
nikomu neprekážal a ani nikoho neob-
medzoval. Pri Zimnom štadióne Ondre-
ja Nepelu sa však denne parkuje tak, že
chodci, vrátane mamičiek s kočíkmi,
musia vchádzať do stredu cesty, aby
autá obišli a dostali sa opäť na chodník.“ 
Situáciu zhoršuje skutočnosť, že ne-
správne parkujúcich áut tu býva hneď
niekoľko. V prípade, ktorý sme zazna-

menali, stáli tri vedľa seba, takže pro-
blémy mal aj jeden chodec, nieto sku-
pinka, napríklad školákov alebo rodič s
kočiarom.
O oboch opísaných prípadoch sme
informovali aj mestskú políciu, odkiaľ
však prišla iba všeobecná informácia:
„V prípadoch zistenia a riešenia prie-
stupkov spáchaných porušením prísluš-
ných ustanovení zákona o cestnej pre-
mávke, ktoré sú oprávnení v blokovom
konaní riešiť príslušníci mestskej, resp.
obecnej polície, hrozí priestupcovi za
spáchaný priestupok proti bezpečnosti a
plynulosti v cestnej premávke bloková

pokuta do výšky 60 eur,“ uviedol hovor-
ca Mestskej polície Bratislava Peter
Pleva.
Riešeniami v spomínaných prípadoch
by preto mohli byť, samozrejme,
okrem zvýšenej pozornosti mestskej
polície, aj stĺpiky, ktoré by podobným
arogantným vodičom zabránili jazdiť a
parkovať po chodníkoch. Obyvatelia
spomínaných lokalít by to určite uvíta-
li, pretože inak sa chodníky pod ich
oknami definitívne premenia na bez-
platné parkoviská. (mch)

FOTO - Martina Chudá, 
Annemaria Hitnerová

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Hľadá sa nový

hlavný architekt

Bratislavy
BRATISLAVA
Po nedávnom vymenovaní Hlavného
dopravného inžiniera mesta Tibora
Schlossera sa pripravuje aj výberové
konanie na hlavného architekta mes-
ta. Jeho meno by mohlo byť známe
približne o mesiac.
Doterajší hlavný architekt mesta Štefan
Šlachta nastúpil do funkcie v apríli
2006. Funkcia však nebola zo strany
mesta a mestského zastupiteľstva pod-
porená potrebnými právomocami, naj-
mä mu nedovolila zásadnejšie vplývať
na kľúčové rozhodnutia mesta týkajúce
rozvoja a koncepcie urbanizmu, archi-
tektúry a výstavby.
Na magistráte existoval kedysi aj Útvar
hlavného architekta mesta Bratislavy,
ten však niekoľko rokov po páde ko-
munizmu zanikol. (rob)

Čakajú diskusiu

k územiu Pod

cintorínom 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
K územiu Pod cintorínom v Záhor-
skej Bystrici sa obyvatelia mestskej
časti môžu vyjadriť do 16. februára
2011. Do tohto dňa potrvá verejné
prerokovanie urbanistickej štúdie
zóny Pod cintorínom.
Záhorská Bystrica dala vypracovať
štúdiu pre lokalitu s ucelenými plocha-
mi a pozemkami nadrozmerných záh-
rad a s voľnými plochami. Tieto neh-
nuteľnosti vlastnia väčšinou súkromní-
ci, ktorí majú záujem o ich využitie na
výstavbu rodinných domov. Ide o loka-
litu na severozápadnom okraji Záhor-
skej Bystrice, ktorá je súčasťou väčšie-
ho územia určeného v územnom pláne
mesta na malopodlažnú bytovú zástav-
bu. Časť v tejto lokalite definuje územ-
ný plán ako stabilizované územie a
časť ako rozvojové územie.
Záhorská Bystrica má záujem použiť
lokalitu na zástavbu rodinnými doma-
mi a tým riešiť využitie veľkých
záhrad. Ich pôvodná funkcia v zastava-
nom území už totiž zaniká. (rob)

Dopravca 

opäť nasadil 

linku číslo 184
PETRŽALKA
Bratislavský dopravný podnik obno-
vil jednu z tzv. posilových liniek,
ktoré vychádzajú v ústrety najmä
študentom vysokých škôl. Od pon-
delka 7. februára 2011 opäť premá-
va linka číslo 184. 
Linka jazdila do druhej polovice
decembra 2010, výluka bola počas se-
mestrálnych prázdnin študentov Eko-
nomickej univerzity. Jazdí na trase od
univerzity cez Zochovu ulicu, Hodžo-
vo námestie, Slovenskú akadémiu vied
po ulicu Prokopa Veľkého. Naspäť po-
tom k Univerzite po rovnakej trase z
Hroboňovej ulice.
V rámci Bratislavskej integrovanej
dopravy jazdia aj posilové linky 131 z
Hlavná stanice na internáty Lafranconi
a internáty v Mlynskej doline. Ďalšia
linka 141 jazdí z Hlavnej stanice na
internát v Horskom parku. (brn)

Mesto žiada

developera 

o vrátenie PKO
STARÉ MESTO
Primátor na základe právnych ana-
lýz tvrdí, že konanie jeho predchod-
cu Andreja Ďurkovského, ktoré sa
týkalo rozhodovania o PKO, išlo nad
rámec zákonných kompetencií.
Primátor uviedol, že k podpisu dohody
o spolupráci pri búraní PKO so spoloč-
nosťou Henbury Development a k
vydaniu PKO ako objektu kvôli búra-
niu bol potrebný súhlas mestského
zastupiteľstva. Právne analýzy podľa
neho konštatujú, že taký súhlas mest-
ského zastupiteľstva daný nebol. Práv-
nici vraj preto vyvodili, že zmluva o
spolupráci s firmou Henbury o búraní
je neplatná. „Právnici upozorňujú, že
rozhodnutie, či je nejaký dokument
platný alebo neplatný, môže vysloviť
súd,“ konštatoval primátor.
Na základe právnych analýz mesto
požiada spoločnosť Henbury o vydanie
objektu PKO do správy mesta. V opač-
nom prípade magistrát podá určovaciu
žalobu na vyslovenie neplatnosti zmlu-
vy o spolupráci pri búraní. Súčasne
požiada o predbežné opatrenie na
zákaz nakladania s objektom do vyrie-
šenia právneho sporu. V súvislosti s
konaním európskej komisie o štátnej
pomoci pri predaji pozemku pod PKO
uviedol, že výsledok a verdikt komisie
mu doposiaľ nie sú známe. Ak by bola
táto štátna pomoc poskytnutá neopráv-
nene, tak podľa právneho názoru by
bolo možné vysloviť neplatnosť zmlu-
vy o predaji pozemku pod PKO. Ako k
tomu primátor dodal, muselo by to
však byť súdnou cestou. 
Primátor pripomenul, že mesto chce
verejne diskutovať o budúcej podobe
nábrežia od River Parku smerom k
Mostu Lafranconi. Pripravuje alternatí-
vy, ktoré rátajú aj so zachovaním kul-
túrneho stánku mestského a nadmest-
ského významu. Riešenie vidí v pro-
jekte PPP, teda vo verejno-súkromnom
partnerstve. Výhodou by malo byť, že
kultúrny objekt postavený súkromným
investorom by po skončení prenájmu
zostal vo vlastníctve mesta. 
Verejnú diskusiu o využití nábrežia
chce mesto rozbehnúť v marci. Očaká-
va aktívnu účasť investora, občian-
skych aktivistov, ale aj Bratislavčanov,
ktorých hlas pri diskusiách o miere
zachovania PKO doposiaľ nebol veľmi
počuť. Po uzatvorení diskusie o PKO a
nábreží magistrát predpokladá, že k
rozhodovaniu o tejto téme sa mestskí
poslanci dostanú na júnovom mest-
skom zastupiteľstve. 
Investor spoločnosti Henbury Deve-
lopment uvádza, že z pripravených
právnych podkladov vyplýva, že konal
plne v súlade s platnými zmluvami.
Potvrdzuje to podľa neho aj názor
významných slovenských právnikov.
Investor pripomenul, že aj naďalej
dodržiava dohodu s mestom o zacho-
vaní súčasného stavu v projekte dokon-
čenia Bratislavskej promenády a vybu-
dovania nového PKO a vyzýva k tomu
aj ostatné zúčastnené strany. (rob)

STARÉ MESTO
Nová staromestská samospráva pri-
šla s návrhom skrátiť čas vjazdu áut
do pešej zóny. Namiesto hraničnej
deviatej hodiny by sa mali prevádz-
ky zásobovať autami len do ôsmej
hodiny. 
Staromestská samospráva odôvodňuje
návrh tým, že najväčšie sťažnosti oby-
vateľov na hustý pohyb zásobovacích
vozidiel sú práve medzi ôsmou a
deviatou hodinou. Prehodnotenie vjaz-
du áut do pešej zóny prichádza po
nedávnej tragédii, keď na jednej z ulíc
pešej zóny usmrtilo zásobovacie vozid-
lo chodca. 
Jedným zo zásadných návrhov samo-
správy je obmedziť ranný čas vjazdu
pre zásobovacie vozidlá. Podnikate-
ľom podľa samosprávy nič nebráni
zásobovať sa v priebehu dňa pomocou
vozíkov. Staré Mesto pritom ponúka
pomoc pri riešení zásobovania naprík-
lad pomocou vláčikov, alebo iného
nemotorového systému rozvozu tovaru
zo zberného miesta. Samospráva ape-
luje na prevádzkarov, aby v záujme
zvýšenia bezpečnosti žiadali od dodá-
vateľských firiem vybavenie vozidla
senzormi, prípadne kamerami.
Niektorí podnikatelia však odmietajú
skrátenie času do 8.00 h s tým, že by to
nestihli. Podľa nich je už dnes problé-

mom zásobiť sa do deviatej. Dôvodom
má byť aj systém organizácie dopravy
v pešej zóne, ktorý im neumožňuje
napríklad zásobovanie z bočných ulíc.
V tejto súvislosti zaznel návrh na zjed-
nosmernenie, teda vytvorenie okruhu,
ktorý by mal zabrániť stretávaniu sa
protiidúcich áut. Práve zápchy zásobo-
vacích vozidiel v rannej špičke totiž
považujú mnohí za zásadný problém.

Ďalší podnikatelia vyzvali mestskú
políciu, aby pomáhala usmerňovať
dopravu v krízových časoch, aby
najmä medzi ôsmou a deviatou boli v
uliciach pešej zóny policajti.
Návrhy na optimálne riešenie vjazdu
do pešej zóny môžu obyvatelia Starého
Mesta predložiť na úrad do 15. februá-
ra 2011. Robert Lattacher

FOTO - autor

Prepchatým uliciam v pešej zóne by

malo predísť nové riešenie vjazdu áut

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

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

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

STARÉ MESTO / RUŽINOV
Je možné, že už v tomto roku sa
začne výstavba prvej etapy komple-
xu Twin City na Mlynských nivách.
Spoločnosť Twin City totiž nedávno
predložila projekt na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie.
Veľkolepý projekt v podobe megakom-
plexu predstavil developer, HB Reavis
Group, už pred niekoľkými rokmi.
Výstavba, tak ako mnohé iné v meste,
sa však nezačala pre hospodársku
krízu, ale aj pre územnosprávne pro-
blémy. Mestská časť navyše spracúva
na danom území územný plán zóny
Chalupkova.
Cieľom projektu polyfunkčnej stavby

Twin City Bratislava je vybudovanie a
prevádzka súboru niekoľkých poly-
funkčných stavieb. Dominovať má
administratíva doplnená občianskou
vybavenosťou. Chýbať nemajú stravo-
vacie prevádzky, parkovanie v hro-
madných garážach a na povrchu. Úze-
mie je ohraničené Páričkovou, Sväto-
plukovou, Košickou, Chalupkovou, To
várenskou ulicou a Dostojevského
radom.
V prvej etape sa má stavať na území
ohraničenom ulicami Dostojevského
rad, Mlynské nivy, Bottova, Košická a
Továrenská ulica. Navrhovaný kom-
plex tvoria novostavby s výškou do
siedmich nadzemných podlaží okrem

jedného objektu s ôsmimi poschodia-
mi. Stavby majú vytvoriť polouzavretú
blokovú zástavbu. Hlavnou urbanistic-
kou filozofiou polyfunkčnej stavby
Twin City je podľa projektu výstavba
klasických uličných priestorov. Rieše-
nie Továrenskej a Chalupkovej ulice je
podľa predloženého textu principiálne
prevzaté z Územného plánu zóny Cha-
lupkova. Týmto spôsobom vraj vznika-
jú ulice na spôsob bulváru, uprostred
so zeleným pásom.
Výstavba prvej etapy sa mala pôvodne
začať už v roku 2008, celkovo by mal
komplex Twin City stáť asi 225 milió-
nov eur. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Twin City

Investor ráta s tým, že už v júni začne

s prvou etapou projektu Twin City 



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2011

V Hurbanových

kasárňach má

zostať kultúra 
LIST ČITATEĽA
Armáda v minulosti umožňovala via-
cerým civilným hudobným, taneč-
ným a speváckym skupinám nacvičo-
vať a prezentovať svoju činnosť v
priestoroch Hurbanových kasární.
Na revanš sa tieto skupiny zúčastňovali
na rôznych súťažiach a prezentáciách
nielen v Bratislave, ale aj v bližšom či
širšom okolí. Dvakrát až štyrikrát do
roka sa zúčastňovali aj na podujatiach
organizovaných armádou.
Takýmto spôsobom sa zabezpečovala
spokojnosť na oboch stranách (v armá-
de aj medzi jednotlivými súbormi) a
súčasne aj účelné využívanie času v
slušných priestoroch kasární občanmi
Bratislavy a blízkeho okolia, ktorí sa
chceli venovať tejto činnosti.
Bolo by preto veľmi žiaduce, aby aj
súčasné vedenie Ministerstva kultúry
SR umožnilo a podporilo túto činnosť v
priestoroch bývalých Hurbanových
kasární - hoci aj s novým názvom Palác
kultúry Miloslava Hurbana v Bratislave.
Bolo by to v prospech užitočného a kul-
túrneho využívania času nielen mláde-
že, ale aj dospelých Bratislavčanov.

Zdeno Chvalovský, Bratislava

V Bratislave

platí, že dnes

znamená včera?
LIST ČITATEĽA
Voľte Freša za svojho župana, budete
mať športoviská, dozvedel som sa v
Petržalke, Magda Vašáryová je vašou
kandidátkou na primátora, tvrdia v
Dúbravke, KDH je správny smer,
presviedčajú ma v Ružinove, Smer
myslí na ľudí, píšu v Rači.
Je rok 2011, dávno po župných, parla-
mentných aj po komunálnych voľbách,
ale politici stále strašia z plagátov. Pri-
znávam, nemám ich rád, bez rozdielu
straníckych tričiek, preto by som popro-
sil, dajte ich dole. Nechcem si kaziť pri-
chádzajúcu jar. 
Apoprosil by som aj vedenie mestského
divadla. Je pekné, že na stene budovy
majú veľké avíza na predstavenia, ale
naozaj ma nezaujíma program novemb-
ra 2010, ktorý tam svietil ešte začiatkom
februára 2011. Ivo Grič, Bratislava

Čo nakoniec

zvíťazí - rozum

alebo peniaze? 
LIST ČITATEĽA
Prečítala som si, že nový štadión
predsa len asi bude na Tehelnom poli
a zvýšil sa mi tlak. To už naozaj v tejto
republike nemôže konečne zvíťaziť
zdravý rozum nad aroganciou moc-
ných, ktorí majú peniaze? 
Developer si zrejme mädlí ruky, inves-
tor tiež, no čo ľudia, ktorým to vyrastie
tesne pred oknami? Čo tam po nich,
myslia si „mocní“, protestujte, píšte
petície, ale naše peniaze majú silnejší
hlas ako vy obyvatelia z dotknutých
ulíc. Postavili sme NTC priamo v obyt-
nej zóne. Že sa nevyspíte v čase koncer-
tov, že nemáte kde zaparkovať, lebo
domy aj brány do nich vám obkolesili
autá športovcov, návštevníkov, podnika-
teľov...? Nás to netrápi. 
Určite ich netrápi ani dopravná situácia
v okolí zimného štadióna. Obyvateľov
tzv. trojuholníka: Bajkalská, Trnavská,
Vajnorská však áno. Športová hala bude
multifunkčná. To znamená, že nebude-
me mať kde parkovať a nadmerný hluk
aj smogové znečistenie budeme trpieť
nielen počas hokejových zápasov, ale aj
pri iných podujatiach, ktoré v nej budú.
Veď takú halu treba využiť! Nepomohli
protesty, argumenty, varovanie doprav-
ných inžinierov. Hala už stojí, Ulica
odbojárov je trvalo neprejazdná! 
Počas hokejových majstrovstiev, v hra-
cích časoch, nás ešte priškrtia policajti.
Autom sa dostanú domov (možno) len tí
s trvalým pobytom. Tí s prechodným na
to môžu zabudnúť. Poplašná správa?
Nie, to odznelo oficiálne minulý týždeň
na stretnutí obyvateľov Tehelného poľa
so starostom Nového Mesta R. Kusým. 
To všetko však zrejme „mocným“
nestačí, treba tu vybudovať ďalšie mon-
štrum - Národný futbalový štadión.
Keby sa aspoň raz sem prišli pozrieť
páni z vlády, (bez limuzín s majáčikom
na streche!), od ktorých závisí odklep-
nutie dotácií na jeho stavbu, v čase neja-
kej akcie v NTC, tak by to videli. Brány
do domov a garáží zabarikádované auta-
mi, ulice tiež a niet ich ako rozširovať.
Ak teda pribudne v tejto lokalite ďalšia
megastavba, tak len vďaka úplatným
pánom, ktorí kladne a beztrestne roz-
hodnú o všetkom, čo prinesie peniaze
do ich vreciek. Za iných okolností by im
to zdravý rozum nedovolil.

Viera Václavková, Nové Mesto

V Olive Tree majú prednosť menučkári
Extravagantný Kráter na Vysokej
ulici bol známy nielen vychýrenou
diskotékou. Neskôr tu bol pub, ktorý
zanikol a na jeho miesto nastúpila
Pizza & Pasta THE OLIVE TREE, v
preklade Olivovník. Napriek tomu, že
ide o anglický názov, privítala nás
kuchyňu na taliansky spôsob.
Interiéru dominuje betón - steny aj pod-
laha sú betónové, časť pri vchode je zo
sklenených tvárnic, tzv. sklobetónu.
Bočná betónová stena je natretá olivo-
vou farbou, olivové sú aj obrusy na bie-
lych plastových stoloch a sedáky na bie-
lych plastových stoličkách. Ilúziu oli-
vovníka majú dopĺňať umelé olivovníky
s plastovými olivami. Na nás to pôsobi-
lo ako gýč, živá izbová zeleň je určite
lepším riešením, ale možno išlo o zámer.
V ponuke jedál sú podľa očakávania
jedlá talianskej kuchyne, na rozdiel do
anglického názvu sú uvádzané v talian-
čine. Aj keď klientela je v týchto konči-
nách výlučne slovenská. Predjedlá sme
vynechali, z polievok sme ochutnali obe
- paradajkovú so syrom a bazalkou (1,25
€) aj slepačí vývar s cestovinami, mäsom
a zeleninou (1,98 €). Okrem toho sme si
pri jednej z návštev dali aj polievku dňa,
ktorú ponúkajú v  obedovom menu, v
našom prípade brokolicovú krémovú
(0,82 €). Pri všetkých polievkach bola
uvádzaná miera 0,25 l - prvé dve boli
servírované vo veľkých tanieroch, kým
menučková len v polievkovej miske.

Pokiaľ ide o kvalitu polievok - jednoz-
načne vyhrala slepačia, aj keď sme na ňu
čakali 25 minút. Vraj bolo treba uvariť
cestoviny. Mimochodom, uvariť cesto-
viny nemôže trvať viac ako 8 minút.
Možno vsak nebol problém v cestovi-
nách, ale v tom, že sme si slepačí vývar
dovolili objednať v čase obeda, keď aj tu
uprednostňujú tých, čo si objednajú obe-
dové menu za necelé 4 eurá. Paradajko-
vá bola z pretlaku a nebola ničím výni-
močná. Ponúkať ju ako Zuppa Pomodo-
ro považujeme za trochu drzé. V bro-
kolicovej polievke nechýbala hydra-
tovaná mrkvička, čo je znakom, že bola
minimálne dochucovaná sušeným po-
lievkovým korením - a glutamanom
sodným. Čo by sme však nechceli za
0,82 €? Poctivý slepačí vývar je dvakrát
taký drahý!
Ako Secondi (zrejme mali na mysli Se-
condi Piatti) ponúkajú hlavné jedlá - z
bravčového, kuracieho, morčacieho mä-
sa. Primi Piatti sme hľadali zbytočne,
cestoviny tu majú až za pizzou, detským
menu a prílohami. Navyše cestoviny
ponúkajú samostatne a omáčky tiež. Hra
na taliansku kuchyňu však pokračuje.
Ako ryby tu ponúkajú lososa, čo na tom,
že ten do stredozemných vôd nedopláva.
Z cestovín sme si dali penne (1,33 €) s
omáčkou Amatriciana - rajčiny, cibuľa,

cesnak, slaninka (3,14 €). Talian by veru
nebol nadšený. Z hlavných jedál sme si
dali  morčacie prsia plnené brokolicou a
sušenými paradajkami (4,99 €) s varený-
mi zemiakmi (1,20 €). Nebolo to zlé, ale
opäť sme sa v duchu pýtali, prečo to
ponúkajú ako Tacchina arrollato?
Na šaláte so zeleninou a grilovanými
kuracími prsiami Insalata di pollo (4,99
€) sa zrejme nedá veľa pokaziť, zato keď
k nemu servírujú do čierna spálené piz-
zové tyčinky, trochu sme zapochybovali.
Sklamaním pre nás bola aj zrejme vlaj-
ková loď podniku - pizza Olive Tree
(5,95 €) so šunkou, syrom, čiernymi oli-
vami, paradajkami, paprikou a kapari.
Škoda, že paradajky boli nakrájané na
štvrťky, paradajka na veľké kusy a olivy
boli celé - zelenina na pizzu sa pripravu-
je inak ako do šalátu!
Príjemne nás prekvapil dezert - Profite-
roles giuncata - sedem šišiek  z tvaroho-
vého cesta s malinovou penou (2,20 €).
Boli originálne a vynikajúce, akurát to
nebol dezert, ale hlavné jedlo (220 g).
Od Olive Tree sme nečakali žiadne
zázraky, napriek tomu prístup a kvalita
jedla bola pre nás sklamaním. Aj keď tí,
ktorí sem chodia na obedné menu, majú
asi iný názor.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Správne účtovať sa musí aj na cintoríne
Správne účtovanie ceny pri predaji
je najzákladnejším princípom pre-
dajcu a prirodzeným spôsobom sprá-
vania podnikateľa na trhu. Že to
neplatí vždy a o všetkých, presvedčili
sa inšpektori SOI na jednej z kontrol.
Dňa 29. októbra 2010 boli na kontrole v
prevádzke Ambulantný predaj sviečok
a kahancov na cintoríne Slávičie údolie.
Počas kontroly zistili, že predávajúci
pri nákupe nesprávne účtoval výslednú
sumu v sume 4,30 € namiesto správnej
hodnoty 3,05 €, čím došlo k predraže-
niu nákupu o 1,25 €. Ďalej zistili, že v
ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzalo
sedem druhov výrobkov - oleje a svieč-
ky, spolu v hodnote 135,50 €. Neboli na
nich písomné bezpečnostné upozorne-
nia v štátnom jazyku, ale len v cudzoja-
zyčných mutáciách.
Išlo o Hrobovní svíčky 35 g - upozorne-
nia len v českom jazyku, Olej Mini
Lucia zn. Müller - upozornenia len v

nemeckom jazyku, ďalej Olej Maxi
Lucia - upozornenia len v nemeckom
jazyku, Mega Lucia - upozornenia len v
poľskom jazyku, Večna luč - informá-
cie a upozornenia v poľskom a nemec-
kom jazyku. Upozornenie neobsahova-
li ani sviečky Tereza Exkluziv - infor-
mácie a bezpečnostné upozornenia boli
len v nemeckom jazyku a Tereza Mega
- informácie a upozornenia len v
nemeckom jazyku. 
Okrem toho inšpektori SOI urobili kon-
trolný nákup, ktorého obsah bol 1 bal/5
ks sviečky hrobové á 0,25 €/ks, 2 ks
sviečka guľa malá á 0,90 €, pričom im
nebol vydaný doklad o kúpe v žiadnej
forme. Podľa SOI tým došlo k poruše-
niu ustanovení zákona o ochrane spot-
rebiteľa, za ktoré zodpovedá predajca.
Orgán SOI mu udelil pokutu 800 eur.

Pri určovaní jej výšky orgán dozoru
zobral do úvahy zníženie rozsahu práv
spotrebiteľa a na následky zisteného
protiprávneho konania. Nesprávnym
účtovaním došlo k predraženiu kontrol-
ného nákupu v neprospech spotrebiteľa
celkom o sumu 1,25 €. 
Bez uvedenia písomných jednoznač-
ných a zrozumiteľných informácií v
štátnom jazyku o nebezpečenstve navy-
še môže dôjsť na základe zlého
nesprávneho použitia k ujme na majet-
ku, prípadne na zdraví. Doklad o kúpe
výrobku je potvrdením existencie
záväzkového vzťahu - kúpnej zmluvy
pri predaji v obchode medzi predávajú-
cim a kupujúcim, tzn. spotrebiteľom. Je
relevantným dokladom, ktorý má
zásadný význam pri uplatňovaní práv
zo zodpovednosti za nedostatky výrob-
ku a služby. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Kľúč k vášmu bývaniu

www.triveze.sk www.slnecnice.sk www.vinohradis.sk

1-izbové byty, výmera od 39m2,
cena s DPH od 85.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 54m2,
cena s DPH od 116.000 Eur
3-izbové byty, výmera od 85m2,
cena s DPH od 169.000 Eur

Cena zahŕňa parkovacie státie v rámci 
objektu. 633 bytov, fitness, spoločenská 
miestnosť, 24 hodinová bezpečnostná 
služba, recepcia, plná občianska 
vybavenosť.

*  3kk - pivničná kobka v cene bytu

1-izbové byty, výmera od 31 m2,
cena s DPH od 51.000 Eur
2-izbové byty, výmera od 63 m2,
cena s DPH od 77.941 Eur
3-izbové byty, výmera od 107m2,
cena s DPH od 138.948 Eur

Využite príležitosť a navrhnite si dispozíciu 
bytu podľa Vašich predstáv. *

* platí pri uzavretých zmluvách do 28.2.2011, viac 
informácii na predajnom mieste Laurinská 15

2-izbový byt A 1.11, výmera 51 m2,
cena 128.448 EUR s DPH
3-izbový byt A 2.17, výmera 94 m2,
cena 218.932 EUR s DPH
4-izbový byt A 1.25, výmera 102 m2, 
cena 242.198 EUR s DPH *

Cena zahŕňa štandardné vybavenie, 
pivničnú kobku, balkón, parkovacie miesto, 
(4-izbový byt 2 parkovacie miesta).

*  akčná ponuka sa vzťahuje na vyššie uvedené byty a je 
platná do 28.2.2011

Nepremeškajte!

III veže: Ihneď k nasťahovaniu! Slnečnice: Vo výstavbe! Vinohradis: Akčná ponuka

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Tel: + 421 2 5464 5363    info@lexxus.sk   www.lexxus.sk

VaV

KVALITNE

RÝCHLO(do 24 dní)

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

najlepšia cena od 190 €

denný a veèerný

v Rakúsku, Nemecku, ...

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

PRÁCA pre opatrovate¾ky

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky
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OPATROVATE¼SKÝOPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaVKURZ VaV

akreditovaný MPSVaR - 230hakreditovaný MPSVaR - 230h
platný v SR a EUplatný v SR a EU

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2011

ZĽAVY
až 250 EUR

ByŤ BratislavČanomsa oplatí� Moderná platobná karta Maestro®

� Systém bezkontaktného platenia PayPassTM

� Električenka (predplatený lístok na bratislavskú MHD) 

� Zľavnené vstupy do športových a kultúrnych mestských 

zariadení, ako aj do mestských múzeí, galérií a zoo

� Zľava pri nákupoch vybraných produktov a služieb

Navštívte najbližšiu pobočku partnerskej banky 
a požiadajte o svoju Bratislavskú mestskú kartu. 

www.karta.bratislava.sk

Bratislavská mestská karta
s množstvom výhod pre Bratislavčanov
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Ušetrite dvakrát
Staviate rodinný dom, prerábate byt, potrebujete zatepľovať alebo sa potrebujete 
rozhodnúť pre najvhodnejší vykurovací systém či montáž solárneho panela?
 

Využite bezplatné rady profesionálov a znížte svoje náklady 

na energiu. Objednajte sa na tel. 0903 250 848 a navštívte 

naše Kontaktné miesta: Bratislava – Hraničná 14
Nitra – Štefánikova tr. 45
Trenčín – 1. mája 13

Bratislavske noviny ener. poradca 201x270mm.indd 1 2/3/11 9:25 AM

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 922 344, 0948 032 610

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

Nový starosta

chce niektoré

projekty zastaviť
RUŽINOV
Nedávny audit na ružinovskom sta-
vebnom úrade ukázal, že v roku 2010
bolo podpísaných viac ako 70 územ-
ných rozhodnutí a stavebných povo-
lení, z toho desať po voľbách. Staros-
ta Dušan Pekár tvrdí, že veľa z nich
nie je v záujme Ružinovčanov, ale len
v prospech investorov. 
Materiály vraj dokazujú, že najhoršia
situácia je v okolí Štrkoveckého jazera,
kde v blízkom čase môže vyrásť niekoľ-
ko vežiakov so stovkami bytov. Nové
vedenie Ružinova chce niekoľko záme-
rov prerušiť. Podľa miestnej samosprá-
vy má hotel Junior nahradiť polyfunk-
čný komplex Štrkovecké jazero s 88
bytmi a apartmánmi. Búracie povolenie
však súčasný starosta nepodpísal. Pro-
jekt bytového komplexu chce postaviť
ďalší investor na druhej strane jazera. V
troch výškových budovách by malo
vyrásť takmer 440 bytov. Starosta tvrdí,
že ľudia o ničom nevedia, a to sa musí
podľa neho zmeniť. Ako uviedol, len o
niekoľko sto metrov ďalej, pri brehu
jazera, hrozí ďalšia bytová výstavba. 
D. Pekár pripomenul, že vydávanie a
podpisovanie stavebných povolení sa
nezastavilo ani po kvoľbách. V decem-
bri bolo vydaných niekoľko rozhodnutí,
podľa neho v neprospech občanov. Na
Hraničnej ulici povolili výstavbu 57
bytov, na Prievozskej odsúhlasili 17-
poschodové bizniscentrum. Ako dodal,
najviac ho zaskočilo rozhodnutie o
umiestnení stavby so 67 novými bytmi,
ktoré podpísal bývalý starosta Slavomír
Drozd 7. decembra 2010. Podľa D.
Pekára „bez najmenšieho ohľadu na to,
ako to zasiahne do života tunajších oby-
vateľov“, preto podporil iniciatívu obča-
nov, ktorí konanie napadli na krajskom
stavebnom úrade. (rob)

V Justičáku 

mala byť bomba, 

žiadnu nenašli
STARÉ MESTO
V piatok 4. februára 2011 zavolal na
linku 158 neznámy muž a ohlásil, že
v Justičnom paláci je bomba. 
V nasledujúcich minútach polícia eva-
kuovala verejne prístupnú časť budovy
a začala ju prehľadávať pomocou špe-
ciálne vycvičených psov na hľadanie
výbušnín. Prehliadka sa skončila tesne
po poludní, nenašla sa žiadna bomba.
Polícia začala trestné stíhanie za šírenie
poplašnej správy. (brn)

Poradenská

služba pomôžu

pri problémoch
STARÉ MESTO
Majitelia a správcovia bytov a neby-
tových priestorov v Starom Meste
môžu od stredy 2. februára 2011,
využívať poradenstvo priamo na
Miestnom úrade na Vajanského
nábreží. 
Trikrát do týždňa im zamestnanci
miestneho úradu pomôžu s otázkami
vlastníctva, nájmu a správcovstva
bytov a nebytových priestorov. Obyva-
telia Starého Mesta dostanú právnu a
inú pomoc bezplatne počas úradných
hodín poradne. Úradné dni sú v ponde-
lok, stredu a piatok. (mm)

KARLOVA VES
Nezisková organizácia Dom sociál-
nych služieb MOST zriadila na
Dlhých dieloch byt pre duševne cho-
rých ľudí. Ako uviedla riaditeľka
organizácie Andrea Beňušková, je to
prvé podporované bývanie v Brati-
slave pre ľudí s duševnou chorobou. 
Ide o bežný trojizbový byt na Dlhých
Dieloch, ktorý má kapacitu štyri mies-
ta a v súčasnosti v ňom bývajú dvaja
muži. Na budúci rok Dom sociálnych
služieb plánuje zriadiť aj byt pre ženy.
Podľa vedúcej projektu podporované-
ho bývania Daniely Adamkovej je filo-
zofiou takéhoto bývania naučiť dušev-

ne chorých ľudí fungovať čo najsamo-
statnejšie. Ľudia s duševnou chorobou
môžu v byte stráviť šesť mesiacov až
dva roky podľa ich individuálnych
schopností. Každý klient podporované-
ho bývania má svojho osobného byto-
vého asistenta, ktorý sa mu venuje
počas celého pobytu. Obyvateľ bytu si
podľa Adamkovej ešte pred nástupom
do podporovaného bývania stanoví
konkrétne ciele, napríklad naučiť sa
variť. Po ukončení pobytu sa klient
vráti do pôvodného prostredia „samo-
statnejší a skúsenejší“. 
Zariadenie bytu stálo podľa koordiná-
tora projektu Juraja Marendiaka pri-

bližne 800 eur. Klient podporovaného
bývania platí 100 eur mesačne, pri-
čom Bratislavský samosprávny kraj
mu prispieva finančným príspevkom
pri odkázaní občana na sociálnu služ-
bu, ktorý sa odvíja od stupňa jeho
odkázanosti. 
Aby sa duševne chorý človek dostal do
programu podporovaného bývania,
musí sa liečiť, pravidelne užívať lieky
a spolupracovať so svojím psychia-
trom. Zároveň musí mať nejaký prí-
jem, napríklad pracovať alebo poberať
invalidný dôchodok a musí mať pravi-
delnú dennú aktivitu, „aby neboli celý
deň doma“. (sita)

Duševne chorí ľudia už majú vlastný

trojizbový byt, je na Dlhých dieloch
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RUŽINOV
NA SEDMOKRÁSKOVEJ ULICI v
obytnom dome zadržali podozrivého
34-ročného muža z Nitry, ktorý sa spo-
ločne s neznámou osobou vlámali do
spoločných priestorov tohto obytného
domu, odkiaľ odcudzili štyri letné pneu-
matiky s diskami, čím majiteľovi pôso-
bili škodu 400 eur. 

STARÉ MESTO
NA ULICI 29. AUGUSTA 35-ročný
muž z Dolného Kubína oznámil, že v
obytnom dome ho napadol neznámy
páchateľ. Päsťou ho udrel, čím mu spô-
sobil dvojitú zlomeninu sánky, ktorá si
vyžiadala predbežnú práceneschopnosť
štyri až šesť týždňov.
NA PALÁRIKOVEJ ULICI sa ne-
známy páchateľ vlámal do pivničnej
kobky. Vypáčil petlicu so zámkom a
ukradol závesný lodný motor a rôzne
rybárske náradie. Krádežou spôsobil
škodu 4503 eur.
V SLÁVIČOM ÚDOLÍ neznámy
páchateľ nezisteným spôsobom sfalšo-
val 20-eurovú bankovku a zaplatil v
kaviarni v Slávičom údolí. Polícia po
ňom pátra.
NA GAŠTANOVEJ ULICI sa nezná-
my páchateľ vlámal do Mercedesu
Benz GLK 320 CDI. Rozbil okno a
odcudzil peňaženku s dokladmi, 5795
eur, 3000 českých korún, 2500 forintov
a platobné karty. Celková škoda bola
takmer 6000 €.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ 34-
ročný muž z Bratislavy večer v obchod-
nom dome verejne sympatizoval s fašiz-
mom. Polícia ho obvinila z prečinu pod-
pory a propagácie skupín smerujúcich k
potláčaniu základných práv a slobôd.
Muž mal na svojom opasku umiestne-
nom viditeľne na nohaviciach kovovú
pracku s vyobrazením symbolu hákové-
ho kríža, čím verejne prejavil sympatie
k skupinám alebo hnutiam, ktoré nási-
lím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej
ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu
základných práv a slobôd osôb. Po
dokázaní viny mu hrozí väzenie na 6
mesiacov až 3 roky.

PETRŽALKA
NA GESSAYOVEJ ULICI zaistili
policajti viac ako 53 obvykle jednora-
zových dávok pervitínu. Stalo sa tak v
byte, kde zaistili aj niekoľko kusov
injekčných striekačiek s obsahom
alebo zvyškami podozrivej látky. Pred-
bežné výsledky expertízy preukázali,
že išlo o metamfetamín celkovej hmot-
nosti 3140 mg, pričom z uvedeného
množstva by bolo možné pripraviť
minimálne 53 obvykle jednorazových
dávok drogy. Už obvinený Peter M. si
mal drogy zadovážiť od dosiaľ nezná-
mej osoby na Farského ulici v Bratisla-
ve za 500 eur, kde si ich presýpal do
zatavených injekčných striekačiek.
Časť takto získanej drogy použil a časť
dal kamarátom. Zvyšok pervitínu v
zatavených injekčných striekačkách
uložil. V prípade dokázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody na štyri až
desať rokov. Peter M. sa mal navyše v
priebehu minulého roku dopúšťať v
piatom bratislavskom okrese aj trestnej
činnosti majetkového charakteru, k
čomu sa aj sám priznal.
NA GESSAYOVEJ ULICI horeli
autá. Vo večerných hodinách požiar
úplne poškodil prednú časť vozidla VW
Passat, čím jeho majiteľovi vznikla
škoda 8000 eur. Oheň poškodil aj karo-
sériu vedľa zaparkovanej Škody Fabia.
Požiar vznikol úmyselným konaním
neznámeho páchateľa. (sb, mm)

Štyri tituly 

a prelomená

nadvláda Prahy
Hneď v povojnových rokoch malo
bratislavské mužstvo pred ostatnými
náskok. Predsa len, aj v rokoch voj-
ny sa hrala na Slovensku ligová sú-
ťaž a na rozdiel iných štátov sme
nemali zastavený ani medzinárodný
styk. Slovensko zohralo 16 zápasov.
Bola to výhoda najmä proti českým
mužstvám, kde patrili pražské kluby
Slavia aj Sparta stále k európskej špič-
ke. ŠK Bratislava bral zase na Sloven-
sku s výnimkou jedného všetky tituly
majstra. Práve v tých rokoch (1949),
po názve ŠK dostal klub nové pomeno-
vanie - NV Bratislava a dostal sa do
nových Celoštátnych majstrovstiev.
Všetky kluby sa vtedy premenovávali,
aby sa dostali pod krídla závodov,
ktoré ich sponzorovali. Vedenie futbalu
navyše hľadalo nové spôsoby, ako
hrať, lebo išlo o Česko, Moravu aj Slo-
vensko. Preto bolo veľa reorganizácií,
čo však celkovej kvalite neprospievalo. 
Napríklad v roku 1952 bolo na druhom
stupni po majstrovstvách republiky 21
skupín krajských majstrovstiev, teda
„druhej ligy“ a Slovensku patrilo šesť
skupín po 12 účastníkov. Toľko klubov
Slovensko tak vysoko už nikdy potom
nemalo. Po spleti reforiem dostala naj-
vyššia súťaž až v roku 1956 názov,
ktorý mal byť od začiatku - 1. liga. Slo-
van dobre prekľučkoval pralesom dob-
rovoľných športových organizácií DŠO
a od roku 1953 si vymenil NV za Slo-
van. Nielen zmena názvu však pútala. 
V priebehu desiatich rokov po vojne
získal klub štyri tituly majstra republi-
ky a už v roku 1949 prelomil vôbec
prvý raz nadvládu pražských klubov.
Dvakrát bol v tabuľke druhý, dvakrát v
prvej päťke a len dvakrát zakolísal, raz
s deviatym a raz s ôsmym miestom.
Zaujímavosťou bolo, že hneď po titu-
loch viditeľne výkonom neklesol a
skončil druhý. Kritickejšie boli až tre-
tie roky po prvenstvách!
Úspešná cesta belasých sa v tých rokoch
považovala za zázrak. Veď práve v roku
1949 už hralo mužstvo bez všetkých
repatriantov. Do Španielska sa presťa-
hoval tréner F. Daučík a tak sa čakalo,
čo bude ďalej. Prišlo však k veľkému
prekvapeniu. Mužstvo prevzal L. Šťast-
ný, usadil sa s ním na prvom mieste a
neopustil ho, kým mu nedali do rúk
pohár majstra! Moderný WM-systém
vyhral nad českou uličkou. Bratislavča-
nia rozdávali góly ako Mikuláš darčeky
a zapísali si skvelú bilanciu: 26 stretnu-
tí, 18 víťazstiev, 5 nerozhodných
výsledkov a tri prehry, skóre bolo 93:33
a celkový zisk 41 bodov. 
Najčastejšia zostava bola nasledujúca:
Reimann - Venglár, Vičan, Jajcaj -
Baláži, Pokorný - Laskov, Pažický,
Tegelhoff, Preis, Šimanský (V. Hlava-
tý, Kaiml, Hrnčár). Do kádra patrili aj
Oprchal, Hložek, Ružovič, Plško, V.
Skyva, Fillo. Nezabudnuteľný zostal
rekord útočníkov: Laskov dal 28 gólov,
Pažický 19, Tegelhoff 6, Preis 24 a
Šimanský 17. Štyria z nich patrili do
prvej desiatky najlepších strelcov ligy.
To sa tak často nestáva.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
Z pripravovanej publikácie

Belasá deväťdesiatka
(Pokračovanie nabudúce)

Arcibiskupský palác bol až na vidieku
V priebehu 15. storočí obsadili Turci
celú malú Áziu a postupovali ďalej
do Európy. V roku 1526 zvíťazili
nad kresťanským vojskom a cestu
do Európy mali otvorenú. Uhorské
kráľovstvo bolo vystavené ich
postupnej invázii. Kto mohol, utekal
smerom na sever, na územie dnešné-
ho Slovenska. Uhorskí magnáti,
ktorí na rozdiel od kráľa katastrofu
prežili, si zvolili v tridsiatych rokoch
16. storočia za hlavné mesto Prešpo-
rok, dnešnú Bratislavu. 
Tu mala byť v budúcnosti rezidencia
panovníka, tu mala byť uschovaná krá-
ľovská koruna, tu sa mal schádzať
snem, tu mali korunovať kráľov. A sem
sa presťahoval po obsadení Ostrihomu
aj ostrihomský arcibiskup. Bol to naj-
vyšší cirkevný hodnostár v krajine,
prvý medzi všetkými, po latinsky pri-
mas. Ubytoval sa v starom prechod-
nom sídle svojich predchodcov, v kôri
arcibiskupov na mieste neskoršieho
Primaciálneho paláca. Obrovské ma-
jetky arcibiskupstva Turci obsadili, ale
ešte vždy malo dosť príjmov zo svojich
iných majetkov, poľnohospodárskej
pôdy, lesov, a iných nehnuteľností. 
Stará gotická stavba rezidencie v cent-
re mesta asi neposkytovala ani napriek
častým prestavbám dostatočný kom-
fort pre hlavu cirkvi v Uhorsku. Podľa
vzoru panovníkov a vysokej šľachty v
cudzine sa aj v zdecimovanom Uhor-
sku objavila snaha po letných sídlach.
Bolo to možno umocnené vierou, že v
obdobiach (pomerne častých) moro-
vých epidémií treba opustiť mesto a
pohybovať sa na čerstvom vzduchu. 
František Forgách (ktorý bol arcibisku-
pom v rokoch 1607 až 1616) získal
pozemky severne od mesta, za druhým
prstencom opevnenia, aby tam zriadil
záhradu a v nej svoje letné sídlo. Nebo-
lo to ďaleko od jadra mesta, ale v jeho
období to bolo predsa len „na vidieku“.
Ďalší arcibiskupovia letné sídlo udržia-
vali a ďalej používali. Niektorí sa viac
venovali boju s Turkami, iní prenasle-
dovaniu evanjelikov, iní stavbe chrá-

mov. Do dejín letného sídla arcibisku-
pov sa zapísal najmä arcibiskup Georg
(Juraj) Lippay (vo funkcii 1642 až
1666). Ten dal urobiť z predmestskej
záhrady „pozemský raj“. Záhrada bola
plná cudzokrajných rastlín, z fontán
striekala voda, privedená z horských
prameňov, v umelých jaskyniach čaka-
li návštevníka prekvapenia, vo veľkom
bazéne sa kúpali kone. Vrcholom bol
pavilón so stenami obloženými kamen-
nou mozaikou, kde prúdy vody pohá-
ňali hudobný nástroj podobný organu,
a kde ešte aj zo súsošia na streche strie-
kal do výšky prúd vody. To všetko však
arcibiskupa sotva prežilo. Už v 30.
rokoch 18. storočia sa časti kamenných
fontán z arcibiskupskej záhrady obja-
vujú na iných fontánach v meste. Pavi-
lón aj iné atrakcie zanikli. V období
arcibiskupa Imricha Esterházyho
(1725 až 1751) upravili záhradu v
barokovom slohu. 
V hospodárskej časti letnej rezidencie
mal dielňu sochár Georg Donner. Arci-
biskup František Barkóczy (1761-
1776) dal postaviť letný palác, ako ho
poznáme aj dnes. Aj keď jeho sochár-
ska výzdoba zanikla, respektíve sa
ocitla v neďalekom Kittsee, zachoval si
impozantný vzhľad, aký mu dal jeho
projektant Franz Anton Hillebrandt.
Vnútri sa z pôvodnej nádhery prima-
sovho letného sídla zachovala len fre-
sková výzdoba na klenutí kaplnky a
oltár.  
Devätnáste storočie už na útrapy turec-
kej okupácie zabudlo. Ostrihomskí
arcibiskupi si postavili nové objekty v
Ostrihome, hlavné mesto už Jozef II.
preniesol do Budína.
Po napoleonských vojnách ostala v
meste veľmi silná cisársko-kráľovská
vojenská posádka. Arcibiskupovi
nepotrebný letný palác sa stal vojen-
skou nemocnicou, jeho park zanikol,
bolo z neho vojenské cvičisko. Kamen-
né sochy, ktoré dovtedy v parku stáli,

rozpredali. Zbúrali aj vonkajšie scho-
disko, ktorým sa pôvodne dalo priamo
z parku vojsť do sály na poschodí. Sála
už totiž nejestvovala. Horizontálne ju
rozdelili na dve rozsiahle nemocničné
izby, kde mohlo na posteliach vedľa
seba ležať aj niekoľko desiatok cho-
rých vojakov. 
Palác ostal vojenskou nemocnicou až
do konca 30. rokov 20. storočia. Po
rozpade Československa potreboval
novovzniknutý slovenský štát mnoho
administratívnych budov pre vládu a
ministerstvá. Voľba padla na bývalý
letný palác arcibiskupov a jeho okolie.
Mala tam vzniknúť celá vládna štvrť. 
Ostalo však pri paláci. Architekt Emil
Belluš vypracoval ideálny plán rekon-
štrukcie paláca. 
Nepotrebné stajne, jazdiarne, vozovne,
sklady, sýpky a iné hospodárske budo-
vy zbúrali. Po oboch stranách čestného
nádvoria postavili dve nové krídla, tak
citlivo komponované, že dnes málokto
pochybuje o tom, že tam stáli už v 18.
storočí. Nie celkom podľa zásad
pamiatkovej starostlivosti obnovili
ústrednú sálu. V štyridsiatych rokoch
bol palác sídlom ministerstva zahranič-
ných vecí.
V parku vysadili stromy a obnovili
trávniky, ale moderná úprava sa len
veľmi málo podobá na arcibiskupskú
záhradu. Zo strany Štefánikovej ulice
ju navyše hyzdia stále vyššie moderné
budovy, historická rozloha parku je
zmenšená aj o plochu, kde stojí nová
budova vlády. 
Verejnosť dobre strážený palác znútra
vôbec nepozná. Park je 60 rokov her-
meticky zatvorený, o dni otvorených
dverí (aspoň raz do roka) možno len
snívať. A pritom vidieť sálu, kde zasa-
dá vláda, navštíviť kaplnku z osemnás-
teho storočia, prejsť sa po parku, kde je
medzi hromadou skál vyhodený aj
znak slovenského štátu, ktorý býval od
Bellušovej úpravy v trojuholníkovom
tympanone hlavnej fasády, to by určite
stálo za to! Štefan Holčík

FOTO - archív

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

februárové First minute zľavy až 30%
expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)

vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%
Pobyty pri mori s aerobikom, latino, TAE-BO, Fotoworskop
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Pod ľadovou plochou zimného štadióna

budú dve telocvične, welness aj sklady
NOVÉ MESTO
Vynovený Zimný štadión O. Nepelu
bol v utorok odovzdaný do predčas-
ného užívania. Štadión má päť nad-
zemných podlaží a suterén. Začiat-
kom týždňa sme štadión navštívili.
Na prízemí štadióna (1. nadzemné pod-
lažie) sú okrem ľadovej plochy aj hlav-
né vstupy, predaj lístkov, zásuvné tribú-
ny pre 1506 miest, 10 šatní so zázemím,
šatne rozhodcov, VIP, vchod pre imo-
bilných, východy z únikových scho-
dísk, miestnosť prvej pomoci, vrátnica,
výťahy, Presscentrum a iné. 
Pod ľadovou plochou je suterén, kde sú
sklady s výmerou 1700 m2. V suteréne
budú dve telocvične, v budúcnosti by tu
malo byť aj welness s vírivkami.
Pre verejnosť sú určené 2. a 3. nadzem-
né podlažie, kam sa vstupuje z Ulice
odbojárov po zdvíhacích schodiskách s
ôsmimi ramenami. Na 2. nadzemnom
podlaží sa nachádzajú okrem tribún aj 4
bufety, 4 sociálne zariadenia pre ženy a
6 pre mužov. Na 3. nadzemnom podla-
ží je 8 bufetov, 6 sociálnych zariadení
pre ženy a 4 pre mužov. 
Pre návštevníkov skyboxov je vyhrade-
né 4. nadzemné podlažie. Nachádza sa
tu aj Golden VIP pre mimoriadne
návštevy ako sú prezidenti, členovia
vlády a medzinárodných zástupcov
športových organizácií. Na 5. nadzem-
nom podlaží sú rozvody technológií a
nad vstupom z Trnavskej ulice sa nachá-
dzajú kancelárske priestory. (brn)

FOTO - Robert Lattacher
Ďalšie fotografie na www.banoviny.sk

Turnaj sa môže

hrať, inšpektori

dali súhlas
NOVÉ MESTO
Rekonštruovaný Zimný štadión
Ondreja Nepelu vyhovuje požiadav-
kám inšpektorátu práce na bezpeč-
nú prevádzku počas podujatia Slo-
vakia Cup. Hlavný inšpektor práce v
Bratislave Dalibor Hrivák vydal
záväzné stanovisko k predčasnému
užívaniu štadióna. 
Pracovníci inšpektorátu práce ešte
kontrolovali priestory, v ktorých sa
nachádza chladiaci systém či plynové
zariadenia. Štadión je v predčasnom
užívaní od 8. do 15. februára 2011,
následne sa zase stane stavbou a v
jeho priestoroch sa budú môcť pohy-
bovať iba stavbári. 
V rámci podmienok ku kolaudačnému
konaniu a k záväznému stanovisku si
inšpektorát práce dal podmienku, že sa
nebudú využívať všetky priestory stav-
by. Verejne prístupná časť štadióna s
kapacitou 2000 ľudí bude v spodnej
časti štadióna, horné od spodného
oddelí pevná zábrana vysoká 180 cm a
bude sa tam naďalej pracovať. 
Rekonštrukčné práce na zimnom šta-
dióne by sa mali ukončiť 28. februára
2011 a záverečné kolaudačné konanie
inšpektorátu práce by malo byť v prie-
behu marca. (sita)

Petržalka začala

rokovania s

Digital Parkom 
PETRŽALKA
Nákupno-zábavné centrum Aupark
zmenilo otváracie hodiny svojho
verejného parkoviska, od minulého
týždňa ho už otvára neskôr - až od
10.00 hodiny. 
„Aupark chce zmenou otváracej doby
riešiť, aby parkovacie miesta určené pre
návštevníkov nezaberali svojimi autami
pracovníci z neďalekého Digital Parku,
ktorí do zamestnania prichádzajú medzi
8.00 a 9.00 h ráno a odchádzajú až
večer,“ povedala Zuzana Kordošová
vedúca oddelenie územného rozvoja a
dopravy petržalského miestneho úradu. 
Obyvatelia z okolia upozorňujú, že sa
rozmohlo parkovanie na zeleni a v blíz-
kosti ich príbytkov, takže po návrate z
práce nemajú kde odstaviť svoje vozid-
lo. „Podľa našich poznatkov je zrejme
pre časť nájomcov výhodnejšie namies-
to zaplatenia si parkovacie miesta v
Digital Parku odstaviť auto v nákupnom
centre. Nás navyše trápi, že zvykli zabe-
rať aj plochy v okolí, v tesnej blízkosti
bytoviek, preto mestská časť vstúpila do
tohto procesu. Našou úlohou je ochrániť
obyvateľov Dvorov a hľadáme na to
optimálne riešenie,“ povedal starosta
Vladimír Bajan. 
Situácia v tejto oblasti sa zhoršila po
zlikvidovaní záchytného parkoviska, na
ktorého mieste vyrástol Aupark Tower.
Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie
zástupcov samosprávy so zástupcom
vlastníka Digital Parku, ktorý prisľúbil,
že situáciu budú riešiť s firmami a svo-
jimi nájomníkmi tak, aby si objednali
parkovacie miesta, ktoré patria Digital
Parku. Okrem toho na vlastné náklady
vybudujú zábrany. Ak nedôjde k zlepše-
niu situácie s parkovaním do dvoch
týždňov, mestská časť pristúpi aj k
odťahovaniu vozidiel.   (brn)

Bratislavčania

už poznajú

kaviareň roka
BRATISLAVA
Od 16. novembra do 15. decembra
2010 súťažilo 20 bratislavských
kaviarní o titul Kaviareň mesta
2010. Víťazom sa stala GREEN-
TREE caffé na Obchodnej ulici.
V súťaži hlasovalo takmer 10 000 Bra-
tislavčanov, víťazná kaviareň pritom
získala zatiaľ rekordných 2581 hlasov.
Druhé miesto obsadil nováčik v súťaži,
Julius Meinl my’ Bratislava, tretie Cafe
Le Patio. Záujem bol aj o novinku
súťaže Inštitút kvality kávy. Hodnotia-
ci tím odborníkov dal najviac bodov
kaviarni Kafe Scherz na Partizánskej
ulici. Druhé skončili Cafe Le Patio a
Café Tulip, tretia COFFEE HOUSE.
Prvý raz v päťročnej histórii súťaže
hrajú prím klasické kaviarne v meste a
nie podniky, ktoré sú súčasťou obchod-
ných centier. (mm)

Cena primátora

čaká na svojich

kandidátov
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva pripravuje
8. ročník celomestského projektu
Bratislava pre všetkých, ktorý bude
v tomto roku 16. a 17. apríla. Brány
mesta však symbolicky otvorí už 15.
apríla 2011 slávnostný galaprogram
v Primaciálnom paláci, počas ktoré-
ho odovzdajú Cenu primátora Bra-
tislavy na rok 2011.
Morálnym ocenením sú už od roku
1992 vyznamenávaní Bratislavčania,
ktorí sa významným spôsobom zaslú-
žili o občiansky, kultúrny, spoločenský
či športový rozvoj hlavného mesta, slo-
venskej spoločnosti.
„Návrhy na tohtoročných laureátov
môžu predkladať vedeniu mestskej
samosprávy neziskové organizácie,
občianski aktivisti, vedecké či vzdelá-
vacie inštitúcie, ale aj samotní obyvate-
lia. Jednotlivé návrhy na ocenenie kon-
krétnej osoby je možné zasielať do
konca februára. Každá nominácia musí
obsahovať krátku charakteristiku na-
vrhovanej osobnosti, ktorej životná
cesta je spájaná so slovenskou metro-
polou, základné kontaktne údaje na
navrhovateľa i navrhovaného (telefón,
mail, adresa),“ informoval hovorca pri-
mátora. 
V minulosti boli ocenení Bratislavča-
nia, ktorí svojím povolaním a poslaním
nezištne pomáhali iným, prispievali k
rozvoju mesta. Išlo napríklad o lekára,
matrikárku, knihovníka, hasiča, ošetro-
vateľa zvierat, učiteľku i vinohradní-
ka... (brn)

Bratislavský samosprávny kraj pod-
porí projekt Revitalizácie historickej
pamäti - Stratené mesto. Spoluprácu
kraja na projekte potvrdil župan
Pavol Frešo na stretnutí s ministrom
Izraela Yossim Peledom a veľvyslan-
com Izraela na Slovensku Alexan-
drom Ben-Zvivom.

„Pôjde o virtuálne oživenie v minu-
losti zničenej časti Bratislavy s pô-
vodným názvom Podhradie,“ priblížil
župan. Iniciátorom projektu je Izrael-
ská obchodná komora na Slovensku.
Podľa župana je dôležité, aby sme si
pripomenuli že na území Bratislavy
boli významné historické stavby, ako
napríklad synagóga, ktoré boli súčas-
ťou života tohto mesta. Frešo verí, že
do projektu sa zapoja aj ďalšie
dotknuté samosprávy. 

Súčasťou projektu bude aj pripome-
nutie si dôležitých historických uda-
lostí, ktoré v konečnom dôsledku pri-
speli k rozhodnutiu zbúrať obrovskú
časť historického centra mesta. Práve
túto mestskú časť Podhradia dnes
možno označiť za Stratené mesto. Pri-
pomínať históriu mesta a danej oblas-
ti má v budúcnosti aj „električka histo-
rickej pamäti“, ktorej trasa povedie od
hrobky Chatama Sofera popri Dunaji
po Nábreží arm. gen. L. Svobodu
popod Nový most na Rázusovo a
následne Vajanského nábrežie. Odtiaľ
pôjde cez Šafárikovo námestie, Štú-
rovu ulicu, Kamenné námestie, Ná-
mestie SNP, Župné námestie, popod
tunel opäť k hrobke. V električke budú

v priestore okien nainštalované pre-
mietacie plochy, na ktorých sa bude
účastníkom jazdy zobrazovať Stratené
mesto. Uvidia napr. stratenú siluetu
ulíc Zuckermandlu, Vydrice, Rybné
námestie, búranie synagógy, ale aj
ukážky z okupácie Bratislavy vojska-

mi tzv. spriatelených armád v roku
1968 a zábery z masovej demon-
štrácie občanov v novembri 1989. V
rámci projektu bola koncom roka
2010 vydaná aj trojjazyčná publikácia
Stratené mesto s bohatou fotogra-
fickou a filmovou časťou na DVD.

Bratislavský kraj podporí Stratené mesto

Spoluprácu Bratislavského kraja na projekte potvrdil župan Pavol Frešo na stret-
nutí s izraelským ministrom Yossim Peledom.

Rybné námestie spájalo mesto s Hradom, kresťanské mesto so židovňou a mesto
s riekou. Fotografia z publikácie Stratené mesto.
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Ľudí hnevajú

dve funkcie, 

aj výška platu
AD: NAJVYŠŠÍ PLAT MÁ STA-
ROSTKA STARÉHO... (BN 1/2011)
Informácia o platoch, ktoré dostali
noví starostovia jednotlivých mest-
ských častí zaujala väčšinu Brati-
slavčanov. Na www.banoviny.sk
diskutovali aj o tom, či si noví mest-
skí funkcionári zaslúžia takéto príj-
my a či je vôbec morálne, aby vyko-
návali dve štátne funkcie za dva
vysoké platy od štátu.

~     ~     ~
Opäť sme zvolili za starostu človeka,
ktorý(á) pojem „služba občanovi“
vníma ako „osobné obohacovanie“.
Kedy dostaneme na volebnom lístku
možnosť voliť ľudí, ktorí si to zaslú-
žia? A nie iba kariéristov a mamoná-
rov dosadených z kancelárií politic-
kých strán?

~     ~     ~
Vyzerá celkom dobre, ale iba potvrdzu-
je, kto sú „modrí“ z Dzurindovej
SDKÚ. Taká istá bagáž ako KDH, fuj!

~     ~     ~
Veďže jej už toľko nezáviďte a nechaj-
te ju pracovať, má toho pred sebou
dosť: dočistiť Augiášov chliev, ktorý
zanechali v Starom Meste bratia v
Kristu a ktorý ani za predchádzajúce
štyri roky nestihol vyčistiť predchádza-
júci starosta. Doriešiť parkovanie,
poriadok, odvoz smetí atď. 

~     ~     ~
Vzhľadom na to, že pani starostka má
veľmi slušný plat z národnej rady,
považujem schválenie si platu v tejto
výške za výsmech a facku svojim voli-
čom. Slušný človek najskôr robí a až
potom žiada vysoký plat, pani Rosová
na to ide naopak. Uvidíme...

~     ~     ~
Je choré, keď starostka mestskej časti,
ktorá nemá peniaze na opravu chodní-
kov a ciest, berie dva platy, je choré,
keď premiér má menší plat ako starosta,
je choré, keď jeden človek vykonáva
dve funkcie. Asi pracuje na tri zmeny a
spí v aute cestou z parlamentu na miest-
ny úrad. Čo keby si pani Rosová necha-
la vyplácať z jedného miesta iba jedno
euro za rok, tak ako si dal plat starosta
New Yorku Bloomberg?

~     ~     ~
Hovorí sa tomu služba občanovi. Sta-
rosta sa stará. Väčšinou o svoj plat a
svoje kšefty.

~     ~     ~
Vždy je jednoduchšie usmievať sa na
plagátoch a búšiť sa do pŕs, ako ja
nebudem kradnúť a ja to budem robiť
lepšie. No keď sa má začať od seba,
však pani Rosová...

~     ~     ~
Veď preto tie dva platy, aby nemusela,
nedajbože, kradnúť, alebo byť závislá
od rakúskych sponzorov, všakže, pán
exprimátor.

~     ~     ~
Čo si môžete myslieť o človeku, ktorý
si pri stave, v akom Staré Mesto je, dá
schváliť vyšší plat ako premiérka tohto
štátu, a ešte navyše má ďalší veľmi
vysoký plat poslankyne Národnej rady
SR. To je nehorázna drzosť a arogancia
najvyššieho stupňa. Morálka znamená
robiť podobnú funkciu pri príjme
poslanca NR SR za symbolické 1 €, ale
to by pani „starostka“ musela toto
slovo poznať a nemať ho iba vytlačené
na predvolebných plagátoch.

z diskusie na www.banoviny.sk

Pozor na 

podomových

predajcov 
BRATISLAVA
Otvorenie trhu s elektrinou aj pre
domácnosti síce prinieslo spotrebite-
ľom konkurenčné prostredie, nižšie
ceny a možnosť výberu, no zároveň
sa podnikanie stalo predmetom
záujmu rôznych firiem, ktorých
konanie niekedy presahuje rámec
zákona. 
Podľa niektorých zákazníkov Západo-
slovenskej energetiky (ZSE) je bežnou,
no nezákonnou praxou ľudí pracujúcich
pre niektorých alternatívnych dodávate-
ľov elektriny zavádzanie klientov, že
zastupujú novú nástupnícku firmu po
ZSE, pretože pôvodná ZSE vraj už služ-
by neposkytuje a majú aj povolenie na
uzatvorenie novej zmluvy.
ZSE preto upozorňuje spotrebiteľov, že
žiadny obchodný zástupca alternatív-
nych dodávateľov, ktorý domácnos-
tiam alebo podnikateľom ponúka
zmenu dodávateľa, nekoná v mene
úradu ani v mene ZSE a dištancujú sa
od pochybných praktík neférových
predajcov. Zákazníkom odporúča, aby
si v súvislosti s návrhom na zmenu
dodávateľa elektriny podrobne preštu-
dovali obchodné podmienky zmluvy
na dodávku elektriny a zamerali sa aj
na odkazy pod čiarou a formulácie
písané drobným písmom. Okrem toho
je dôležité preveriť, či dodávateľ nemá
v zmluve zohľadnené aj iné poplatky
za uzatvorenie, resp. vypovedanie
zmluvy a dôkladne si preštudovať
vypovedacie podmienky zmluvy.
Podomoví predajcovia totiž skryté
poplatky a sankčné pokuty zámerne
zatajujú. V prípade pochybností sa
klienti môžu obrátiť na Zákaznícku
linku ZSE 0850 111 555. (brn) 

Študenti chcú

zlepšiť tvár

Petržalky
PETRŽALKA
Petržalská samospráva plánuje spo-
luprácu s Fakultou architektúry Slo-
venskej technickej univerzity. „Na-
ším zámerom je zlepšiť kvalitu živo-
ta v Petržalke, a preto chceme s
fakultou spolupracovať intenzívnej-
šie. Treba dať šancu novej generácii,
ktorá tu bude bývať,“ povedal sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan.
Pre fakultu je táto mestská časť veľkou
výzvou: „Veľa zahraničných študentov
si vyberá v témach svojich prác práve
Petržalku.“ vysvetlila dekanka fakulty
Ľubica Vitková. 
Spolupráca s mestskou časťou umožní
študentom pracovať na reálnych úlo-
hách, fakulta ponúka nielen inšpirácie
prostredníctvom študentských prác
pod odborným dohľadom pedagógov,
workshopy, výstavy či štúdie, ale aj
expertízne činnosti odborníkov pri ana-
lýze problémov, ako aj pri posudzova-
ní dosahu investičných zámerov a štú-
dií na území mestskej časti. 
„Chceme modernizovať vzhľad Petr-
žalky. Sú tu vnútrobloky, terasy, parčí-
ky, kontajnerové stojiská... Máme tzv.
„hluché“ miesta na sídliskách, ktorým
treba vdýchnuť život, dať im nový roz-
mer, aby slúžili ako oddychové zóny
pre obyvateľov,“ dodal Vladimír
Bajan. (brn)

PETRŽALKA
Na Hrobákovej ulici majú Petržalča-
nia problémy s bezdomovcami a s
drogovo závislými občanmi. V areáli
na Hrobákovej ulici 5, kde je Cen-
trum voľného času a Centrum peda-
gogicko-psychologického poraden-
stva a prevencie, sa hromadia strie-
kačky, odpadky, fekálie a ďalší bio-
logický odpad.
V poslednom čase prichádza nielen k
poškodzovaniu majetku, ale aj k úto-
kom na zamestnancov oboch zariadení
zo strany drogovo závislých občanov.
Tí sa obrátili so žiadosťou o pomoc pri
riešení problému na miestnu samosprá-
vu a hlavné mesto. „Zamestnanci cent-
ra voľného času opakovane privoláva-
jú na riešenie políciu. Hliadky polície

bezdomovcov a drogovo závislých síce
skontrolujú, vykážu ich z areálu, ale po
odchode polície sa do areálu vracajú
späť. Situácia je najkritickejšia v noč-
ných hodinách, počas víkendov a sviat-
kov, keď bezdomovci i drogovo závis-
lí občania využívajú areál na „pikni-
ky,“ inforomoval starosta Petržalky
Vladimír Bajan. Obrátil sa už na pri-
mátora Bratislavy ako vlastníka areálu
a zriaďovateľa Centra voľného času na
Hrobákovej ulici.
Petržalský starosta žiada vedenie hlav-
ného mesta o zabezpečenie pravidelné-
ho čistenia celého areálu, ako aj o rie-
šenie bezpečnosti detí a mládeže, ktoré
centrum denne navštevujú a, samozrej-
me, aj bezpečnosť zamestnancov zaria-
denia, ktoré je v zriaďovateľskej

pôsobnosti hlavného mesta (zriaďova-
teľom Centra pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie je
krajský školský úrad.)
„Nie je v poriadku, aby za súčasných
podmienok mali objekty a areál využí-
vať deti a mládež,“ dodal Vladimír
Bajan. Podľa jeho slov samospráva sa
nebráni spolupráci pri zmene využitia
alebo spoločnej úprave areálu.
Okrem neustáleho devastovania areálu
a poškodzovania majetku, ktoré v
posledných mesiacoch graduje, bezdo-
movci dennodenne atakujú vyhrážka-
mi zamestnancov oboch zariadení. V
súčasnosti sa k útočníkom pridali už aj
drogovo závislí občania, ktorým pár
metrov od centra predávajú tovar dro-
goví díleri. (brn)

Hrobáková potrebuje pomoc aj od mesta
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Slovan získal z troch zápasov len dva

body a môže zabudnúť na tretie miesto

Hru belasých má oživiť Srb Milinkovič,

do pondelka sú na sústredení v Turecku

HOKEJ
Minulý týždeň hokejistom HC Slo-
van nevyšiel. Po vydretom víťazstve
v Martine prišli dve nečakané
zakopnutie. Najskôr ťažko stráviteľ-
ná prehra 3:5 s reprezentačnou
dvadsiatkou a v závere týždňa aj
prehra s trenčianskou Duklou 2:4.
Slovanisti tak v základnej časti už
určite neskočia lepšie ako štvrtí, a to
ešte musia odraziť útok Dukly na 4.
priečku!
Aj keď slovanisti nastúpili v Púchove
proti dvadsiatkarom iba deň po dueli v
Martine, v ktorom absolvovali aj pre-
dĺženie, málokto čakal taký výbuch.
Nadšene bojujúci mladí reprezentanti
však slovanistov dokonale zaskočili a

po heroickom výkone si pripísali len
druhé víťazstvo v súťaži. 
„Na zápas sme nastúpili nekoncentro-
vane a súpera sme navyše podcenili.
Ťažko sa mi to hodnotí, navyše stále sú
tu emócie. Moji zverenci dnes spočiat-
ku neukázali vôbec nič, neskôr sa sna-
žili výsledok otočiť, ale už to nešlo.
Súperovi gratulujem, mladí chlapci
hrali ako veľké mužstvo, my sa musí-
me poučiť,“ priznal tréner Slovana
Zdeno Cíger.
Proti Trenčínu sa už postavil do bránky
skúsený Rybár, ale vydržal v nej len do
polovice stretnutia a tretieho inkasova-
ného gólu, keď ho nahradil Pék. Brati-
slavčania opäť doplatili na zlú koncov-
ku a chyby, na výkonoch mnohých hrá-

čov sa však podpísala aj viróza šarapa-
tiaca v mužstve.
„Mužstvu viditeľne chýba šťava, na
hráčoch vidieť, že ich oslabila choroba.
Rovnako sú na tom aj brankári a aj
preto sme museli striedať Rybára.
Škoda, že sme nedali skôr prvý gól,
šancí však bolo dosť, chýbala len lep-
šia efektivita. Aj tak musím chlapcom
poďakovať, že to nevzdali ani za
nepriaznivého stavu a že bojovali do
konca,“ dodal Zdeno Cíger.
V najvyššej súťaži je teraz prestávka,
budúci týždeň čaká slovanistov posled-
ný trojzápas základnej časti - v utorok
cestujú do Skalice, v piatok privítajú
Banskú Bystricu, v nedeľu nastúpia v
Poprade. (db)

ŠK Slovan čaká

v semifinále

Spartak Trnava
FUTBAL
Semifinále Slovenského pohára vo
futbale pripravilo reprízu vlaňajšie-
ho finále ŠK Slovan - Spartak Trna-
va. V pamätnom májovom finále v
Michalovciach vtedy zvíťazili belasí
6:0, druhú tohtoročnú dvojicu tvoria
Zlaté Moravce a Žilina.
„Naším cieľom je pohárová Európa a
radi by sme tam išli ako víťazi Sloven-
ského pohára,“ priznal tréner Karel
Jarolím a dodal: „Rovnako vysoké
ambície má však určite aj Trnava, preto
čakám zaujímavé zápasy.“ Viceprezi-
dent Slovana pre športovú oblasť Petr
Kašpar ho pre SITA doplnil: „Tešíme
sa, že môžeme odohrať dva veľmi
zaujímavé duely, predsa len tie súboje
mali a vždy aj budú mať špecifický
náboj. Nerád by som hovoril o tom, či
sme radi, že sme sa vyhli tomu alebo
inému tímu. Chceme Slovenský pohár
vyhrať, takže ak to chceme splniť,
musíme zdolať každého.“
Semifinále Slovenského pohára sa hrá
na dve stretnutia, prvý zápas sa hrá v
utorok 5. alebo v stredu 6. apríla 2011
na Pasienkoch, odveta bude 19., prí-
padne 20. apríla v Trnave. Samotné
finále je na programe 8. mája na
Pasienkoch. (mm)

Doprastav má

pohár, VKP 

prehral vo finále
VOLEJBAL
Volejbalistky Doprastavu Bratislava
získali prvú tohtosezónnu trofej. Vo
finále Slovenského pohára v Myjave
zvíťazili nad obhajkyňami trofeje z
predchádzajúcej sezóny Slávia UK
EU Bratislava 3:0. 
Doprastav si výhrou vybojoval právo
hrať finále Česko-Slovenského pohára
v Tepliciach a súčasne si zabezpečil
účasť vo Vyzývacom pohári (Challen-
ge Cup). Pre zverenky Mareka Rojka
ide o tretí triumf v pohári za posledné
štyri roky. V mužskom finále hráči
VKP Bratislava neobhájili prvenstvo
spred roka a v repríze vlaňajšieho finá-
le prehrali s Humenným 0:3.
Volejbalistky Slávie Ekonomická uni-
verzita Bratislava mali zase na dosah
historicky najväčší klubový úspech na
medzinárodnej scéne za posledných 20
rokov. V prvom osemfinálovom zápase
Vyzývacieho pohára (Challenge Cup)
zdolali španielsky klub Oxidoc Palma
Mallorca 3:2. Odveta bola na programe
v stredu 9. februára 2011. Ak by sa slá-
vistkám podarilo zvíťaziť aj na ihrisku
súpera, postúpili by do štvrťfinále tretej
najvýznamnejšej európskej klubovej
súťaže, pričom tak ďaleko v pohárovej
Európe po rozdelení Česko--Slovenska
nikdy neboli.
Pre slávistky by však prípadným postu-
pom nastali finančné komplikácie, pre-
tože v ďalšom kole by ich čakala Ura-
ločka Jekaterinburg, čo by už klubová
pokladnica asi neuniesla... (brn, sita)
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FUTBAL
Futbalový Slovan má posilu. Z Košíc
prestúpil srbský stredopoliar Marko
Milinkovič. Ľavonohý futbalista pô-
sobil v Košiciach od roku 2007, na
východe vytvoril dvojičku s Matičom,
ktorý neskôr prestúpil do Chelsea.
Pre belasých to môže byť zaujímavá
posila v tom, že Srb by vniesol do jeho
hry potrebnú ľahkosť a variabilitu.
Milinkovič navyše neodľahčil ani klu-
bovú pokladnicu, keďže v lete sa mu v
Košiciach končila zmluva a bol by prak-
ticky voľným hráčom.

Slovanisti okrem toho skúšali aj ďalšie
prípadné posily - Hrdličku, Kroba a
Jarabicu. Proti Olomoucu nastúpili
navyše aj zahraničné ekvizície - Špičič z
NK Záhreb a Edgars Gauračs zo Sherif-
fu Tiraspoľ (obaja sa medzitým už roz-
lúčili), okrem nich sa v Slovane objavili
aj útočník Třešňák zo Sparty Praha a
brankár Bartalský z Viktorie Žižkov.
Belasí v nedeľu odleteli do tureckej
Antalye, kde absolvujú ďalšiu časť prí-
pravy na jar. V pláne boli aj tri príprav-
né zápasy - s Jabloncom (prehrali 1:2),
rumunským GAZ Metan Medias, duel s

dánskym AC Horsens museli zrušiť,
pretože Dáni do Turecka nepricestoval,i
a tak sa narýchlo hľadal nový súper. 
V Turecku sú brankári Bartalský,
Gabriš, Putnocký, obrancovia Bagayo-
ko, Bagi, Dobrotka, Jánošík, Kolčák,
Pauschek, stredopoliari Božič, Grendel,
Guédé, Hrdlička, Králik, Milinkovič,
Obžera, Štepanovský, Žofčák a útočníci
Halenár, Hutta, Ivana, Kordič, Šebo,
Turčák. Doma tak zostal iba chorý
Dosoudil, až v strede týždňa by sa mal k
spoluhráčom pripojiť reprezentant do
21 rokov Kiss. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Pražské divadlo Semafor vystúpi aj 

s Jitkou Molavcovou a s Jiřím Suchým

Slovenský komorný orchester 

Bohdana Warchala oslavuje 50 rokov

DIVADLO
V Mestskom divadle P. O. Hviezdo-
slava na Laurinskej ulici sa 15. a 16.
februára 2011 o 19.00 h predstaví
legendárne pražské divadlo Semafor. 
Semafor prichádza na Slovensko po
roku už po druhýkrát, na českosloven-
skej divadelnej scéne pôsobí vyše 50
rokov. So Semaforom sa neodmysliteľ-
ne spája meno jeho zakladateľa Jiřího
Suchého a šarmantnej herečky Jitky
Molavcovej, ktorá s ním spolupracuje
už niekoľko desaťročí.
Tentoraz sa predstavia s kultovou ope-
retou Mam`zelle Nitouche, pôvodne z
19. storočia, ktorú však „posemaforči-
li“ do džezových 20. rokov 20. storo-
čia. Namiesto operetných melódií sa

tak predstavením nesie podmanivý
džez a rebelského ducha dopĺňajú
odvážne kostýmy nechávajúce vynik-
núť ženské krivky. 
Ústrednou postavou je kláštorná cho-
vanica Denisa, ktorá je zamilovaná do
slávneho speváka Floridora. Ten na-
opak uteká pred svetským životom do
kláštora, kde vedie dievčenský zbor a
skrýva sa pod menom Célestin. Denisa
sa dôsledkom niekoľkých dejových
zvratov dostane z kláštora von a spo-
čiatku jednoduchá zápletka naberá na
obrátkach. Svätec Célestin - sveták
Floridor, zbožná chovanica Denisa -
anjel s diablom v tele a ďalšie postavy
vás vtiahnu do prúdu premien a nových
dobrodružstiev. 

Čakajú vás skvelé herecké výkony,
medzi ktorými exceluje najmä Jitka
Molavcová v úlohe matky predstave-
nej, a Jiří Suchý, major a brat matky
predstavenej. Živá kapela v pozadí a
vydarené melódie vytvárajú ilúziu sku-
točného džezového klubu. 
A ako hovorí samotný zakladateľ Jiří
Suchý: „Máme cieľ: skromný, ale
domnievame sa, že záslužný. Chceme
každou našou hrou rozosmievať publi-
kum, ktoré na zábavu kladie vyššie
nároky, ako je dnes bežným zvykom a
ďakujeme všetkým divákom, ktorí
svojím smiechom a potleskom nám
dávajú celé roky poznať, že nášmu
zámeru rozumejú a naša práca nie je
zbytočná.“ (dš)

HUDBA
Vo februári uplynie polstoročnica od
prvého koncertu Slovenského ko-
morného orchestra. Pri tejto príleži-
tosti jeho členovia pod umeleckým
vedúcim Ewaldom Danelom pozýva-
jú na slávnostný koncert k 50. výro-
čiu vzniku orchestra, ktorý bude 20.
februára 2011 o 18.00 h v historickej
budove Slovenského národného di-
vadla.
Na koncerte zaznejú diela Romana
Bergera, Antonína Dvořáka, Arcangela
Corelliho a Benjamina Brittena. Iniciá-

torom vzniku komorného súboru bol v
roku 1960 nezabudnuteľný umelec
Bohdan Warchal, huslista s množ-
stvom elánu a energie, ktoré odovzdá-
val publiku na každom koncerte vte-
dajších warchalovcov.
Slovenský komorný orchester pod jeho
umeleckým vedením zažil zlatú éru,
koncertoval nielen v slovenských mes-
tách, ale uznanie dosiahol v mnohých
svetových metropolách. Profesor War-
chal (1930 - 2000) viedol Slovenský
komorný orchester s malou nečakanou
pauzou celých štyridsať rokov.

Po Warchalovej smrti prevzal štafetu
umeleckého vedúceho orchestra jeho
žiak Ewald Danel. Ten od januára 2001
pokračuje v práci s omladeným súbo-
rom ako Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala.
V programe výročného slávnostného
koncertu je Roman Berger Pesničky
zo Zaolzia (premiéra), Antonín Dvo-
řák Serenáda pre sláčikový orchester E
dur op. 22, Arcangelo Corelli Concer-
to grosso g mol/Fatto per la notte di
natale/op. 6 č. 8 a Benjamin Britten
Simple Symphony op. 4. (dš)

Hra o ženskej

sexualite 

v Meteorite
DIVADLO
V divadle Meteorit uvedú 14.
februára 2011 o 19.00 h hru Evy
Ensler Vagína monológy. Hra je
oslavou ženskej sexuality v celej jej
šírke a tajomnosti.
Eva Ensler predstavuje svet ženskej inti-
mity, zraniteľnosti a sexuálneho seba-
poznania, ktorý zachvátil súčasný svet.
Vagína monológy, označované ako bib-
lia novej generácie mladých žien, boli
prezentované v stovkách miest po ce-
lom svete. Divadelné spracovanie knihy
viedlo k vzniku hnutia V-Day na zasta-
venie násilia páchanom na ženách. 
Vagína monológy vytvárajú priestor, v
ktorom zaznievajú najhlbšie túžby, skla-
mania a strachy žien. Eva Ensler garan-
tuje, že po prečítaní knihy či zhliadnutí
hry sa viac na ženské telo či na sex ako
taký nebudete pozerať rovnako ako
doteraz. Hra je duchaplná a neúctivá,
plná súcitu a úvah.
Premiéra hry Vagína monológy sa usku-
točnila v roku 1996 na doskách divadla
Westside Theater na Off-Broadway. Di-
vadelná inscenácia sa stala takou úspeš-
nou, že v nej hrali hviezdy ako Whoopi
Goldberg, Alanis Morissette, Glenn
Close, Melanie Griffith, Winona Ryder,
Dannii Minogue, Julianna Margulies,
Cate Blanchett, Calista Flockhart... V
divadle Meteorit hrajú K. Krátka, A.
Halászová, A. Zuberovic. Výťažok zo
vstupného poputuje pre nadáciu Linaje,
ktorá sa venuje prevencii a pomoci týra-
ným ženám na Slovensku. (dš)

Spoločnosť 

výtvarníkov 

v Dome umenia
VÝSTAVA
V Dome umenia otvorili výstavu
Salón Spoločnosti voľných výtvar-
ných umelcov. Predstavuje pohľad
na tvorbu 77 členov spoločnosti z
obdobia posledných troch rokov. 
Salón znamená vystavovať bez jury, a
tak je to aj v prípade Spoločnosti voľ-
ných výtvarných umelcov, kde si pre
výstavnú prezentáciu umelec urobí svoj
vlastný výber diel. Výtvarné práce jed-
notlivých členov, významných sloven-
ských umelcov, predstavujú na 20. roč-
níku diela so široko spektrálnym náme-
tovým zameraním od realistických,
romantických, expresívnych, surreál-
nych po abstraktné a geometrické. 
Jubilejný ročník ponúka rozmanitosť
výtvarných postupov a umeleckého
myslenia. Zároveň je aj istým pracov-
ným stretnutím viacerých generácií v
rámci voľného výtvarného umenia.
Najstarší vystavujúci výtvarný umelec
sa narodil v roku 1924, najmladší v roku
1981. Konfrontácia niekedy v takom
veľkom generačnom vekovom rozpätí
vytvára aj prirodzené tvorivé napätie v
rámci interpretácie námetu jednotlivými
výtvarnými prostriedkami.
Tvorba jednotlivých členov sa nesústre-
ďuje na jednu disciplínu, ale poskytuje
priestor pre voľný výtvarný prejav v
oblasti maľby, sochy, grafiky, kresby,
konceptu, objektu a fotografie. 
Salón potrvá do 26. februára 2011, kurá-
torkou výstavy je PhDr. Dagmar
Srnenská, PhD. (dš)
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SOBOTA 12. februára
�14.00 - 8.00  - Výmenné stretnutie zbe-
rateľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 13.00 - Kelvek meets Burningbeats,
dizajn market, koncert, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Štyri ročné obdobia, Detské
baletné štúdio, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej, hrá Color, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21
� 18.45 - John Adams: Nixon in China
(Nixon v Číne), priamy prenos z Metro-
politnej opery v New Yorku, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Divadlo BA! , slávnostný krst,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, (Groupies), di-
vadlo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Voodooyoudo? (CZ), Difis
(BY), Eva Ketera and Stroboskop DJs
(CZ), Burningboy (CZ), A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Traditional Jazz Band Vizár,
reštaurácia Abadona, Žilinská 4

NEDEĽA 13.februára
� 10.00, 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
BBD, Dunajská 36
� 10.30 - Cirkus Pepele, divadlo Žihad-
lo, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - O Dášenke, Klub Ponteo, Sta-
rorímska 1/a,
� 15.30 - Kocúr v čižmách, divadlo
Bum-bác, Chipicao rozprávky, hotel
Devín, Riečna 4
�16.00 - Poďte sa hrať s filmom, tvori-
vé dielne, od 5 rokov, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Japonsko v zime, komentova-
ná fotoshow + diskusia, Cestovateľské
lesné kino, Horáreň, Horský park, Lesná 1
� 19.00 - 3T herecké improvizácie, Di-
vadlo 3T, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, (Groupies), di-
vadlo GunaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 14. februára
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie ma-
tiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
�18.00 - Sahadža joga, Stredisko kultú-
ry, Vajnorská 21
� 19.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, divadlo Ludus, od 12 rokov,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25

� 19.00 - Strempek Band, Martina
Javor & Band, bluesový dvojkoncert,
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Radošinský výber, Radošin-
ské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Živá mŕtvola, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Vagína monólogy, divadlo
Meteorit, Čulenova 3
� 19.09 - Vokálna skupina Sklo, kon-
cert, Art Club Scherz, Partizánska 2
� 19.30 - BarArgentína, divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Napichovači a lízači, SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Japonsko očami filharmoni-
kov, komentovaná fotoshow a diskusia,
kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie

UTOROK 15. februára
� 9.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, divadlo Ludus, od 12 rokov,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25

� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom, tvo-
rivé dielne, Bibiana, Panská 41 
� 10.00 - Čin-Čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Zvieratká na gazdovskom
dvore, herne pre matky s deťmi, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Robíme si snehuliaka, kreslí-
me s našimi deťmi, Dom kultúryLúky,
Vigľašská 1
� 15.00 - P. Gregor: Etudy alebo Malá
prechádzka veľkým lunaparkom,
autorské čítanie, Klub slovenských spi-
sovateľov, Laurinská 2
� 17.00 - Svet je veľký a záchrana číha
na každom kroku, 2008, film, Bulhar-
ský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 17.00 - Literárne stretnutie s Duša-
nom Dušekom, poviedkový podvečer,
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
� 18.00 - Sahadža joga, začiatočníci,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Gala mladých umelcov u Zi-
chyho, spevácky koncert študentov Gur-
gena Ovsepiana, Hudobný salón, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Mam´zelle Nitouche, divadlo
Semafor, MDPOH, Laurinská ulica
� 19.00 - Smrť Tarelkina, divadlo
LAB, Svoradova 4

� 19.00 - Ramajána, muzikál, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Stand Up Show NaOstro, di-
vadlo Meteorit, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Napichovači a lízači, divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 16. februára
� 9.00 a 11.00 - Čin-Čin, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 - Čarbaničky, prepínacie figúr-
ky, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 a 14.00 - Vodník Čľup, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
�10.00 - Snehuliatko, program na motí-
vy poviedok z knihy Jána Uličianskeho
Snehuliacke ostrovy, od 5 rokov, Bibia-
na, Panská 41
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, CC
centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - Pomáda v Alkane, muzikál,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 18.00 - Cyklus Momento musicale,
koncert poslucháčov operného spevu,
SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
�18.30 - AnandaDance, Tanec ako liek,
Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - 6. koncert sezóny SOSR,
Veľké koncertné štúdio Slovenského roz-
hlasu, Mýtna 1 
� 19.00 - Mam´zelle Nitouche, divadlo
Semafor, MDPOH, Laurinská ulica
� 19.00 - Smrť Tarelkina, divadlo
LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Mandarínková izba, Teátro
Wüstenrto, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Marcin Zdunik v Sloven-
skom rozhlase, koncert, Sro, Mýtna 1
� 19.30 - Som hot dog (true story odf
my facebook), divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

ŠTVRTOK 17. februára
� 9.30 - Joga v dennom živote, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - O troch prasiatkach, herne
pre matky s deťmi, Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
� 15.00 - S nami to zvládneš - ozdobný
reliéf, M klub, Rovniankova 3
� 16.10 - Astro krúžok, od 10 do 18
rokov, SNM, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - DNA vypovedá, prednáška,
SNM, Vajanského nábrežie 2
� 18.00 - Pomáda v Alkane, muzikál,
divadlo Alkana, Batkova 2

� 18.00 - Život nejen na kolech, verni-
sáž výstavy fotografií Ligy vozičkárov z
Brna, CC centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - Dizajn času 2, Patrik Illo, ver-
nisáž, Galéria Francúzskeho inštitútu,
Sedlárska 7,
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
pokročilí, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Mizantrop, divadlo Ívery,
Školská 14
� 19.00 - Hra o láske, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
�19.00 - Salón u Liszta, Tália na vidie-
ku, Prednášková sála Univerzitnej kniž-
nice, Ventúrska 11
� 19.00 - Voices Live, multižánrové
podujatia, Heineken Tower Stage, Pribi-
nova 25
� 19.30 - Som hot dog (true story odf
my facebook), divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
�20.00 - Smutný život Ivana T., SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Central European Jazz Con-
nection, medzinárodné zoskupenie džez-
manov okolo Matúša Jakabčica, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 18. februára
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Abeceda zjedla teba, Cirkus v
šlabikári, divadlo Ludus, Heineken To-
wer Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Radošinský výber, Radošin-
ské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Music Club, Mysami (folk),
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - Odtiaľ - potiaľ, komediálna
talk-show V. Horjána, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

� 20.00 - Deti a psy nezomierajú!, Pra-
vidlá a klišé mainstreamového filmu, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Odlož ski, príď na SKA!,
koncert SKA kapiel, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 20.00 - Funny Fellows, reštaurácia
Abadona, Žilinská 4     

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

vyjdú opäť o týždeň

17. 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.


