
O plánovanej výstavbe v Ružinove,
audite územných a stavebných ko-
naní, ale aj o tom, prečo chce samo-
správa mestskej časti niektoré stav-
by zastaviť a ako to chce urobiť, sme
sa pozhovárali so starostom Ružino-
va Dušanom Pekárom (KDH).
- Informovanosť obyvateľov aj samot-
ných poslancov o chystanej výstavbe
bola veľmi slabá. Sedemdesiat povole-
ní vydaných v roku 2010 je vysoké
číslo. Ružinovčania veľmi citlivo vní-
majú prestavbu hotela Junior na tri
budovy. Nepáči sa im ani plánovaná
výšková zástavba kúsok od jazera na
Ružinovskej ulici. Nesúhlas je s vý-
stavbou sedempodlažných bytových
domov na Mierovej ulici, rovnako by-
tových domov na Vavrínovej a na Hra-
ničnej ulici. Okrem toho okoliu jazera
hrozí, že tu vyrastú ďalšie bytové a
polyfunkčné domy. V rámci stavebné-
ho auditu sme našli aj povolenie na se-

demnásťposchodové biznis centrum na
Prievozskej ulici.
Čo môže zabrániť stavbe, ak inves-
tor už splnil zákonné podmienky?
- S primátorom mesta budeme rokovať
o tom, aby magistrát nevydával záväz-
né stanoviská k výstavbe bez diskusie s
mestskou časťou. Inicioval som už aj v
mestskom zastupiteľstve, aby poslanci
nepredali a neprenajali pozemky v
Ružinove bez toho, aby sme vedeli, čo
na nich bude stáť. Bude však ťažké
zvrátiť to, čo už má povolenie. Pokiaľ
ľudia nebudú s niečím súhlasiť, tak za-
stavím, čo sa bude dať. Zatiaľ som na-
príklad nepodpísal búracie povolenie
na hotel Junior, ani na výrub stromov.
A požiadal som primátora, aby zmenil
záväzné stanovisko k výstavbe na
mieste hotela Junior. 

Máte už alternatívu, ak by sa pri jaze-
re nakoniec nestavalo?
- Do zachovania kvality vody v jazere
investujeme nemalé peniaze. Obávame
sa zhoršenia kvality vody. Nikto si ne-
želá, aby sa zo Štrkoveckého jazera
stala mláka uprostred sídliska. Budeme
hľadať vhodnejšie riešenie, ktoré by
jazeru prospelo. 
Ako chcete regulovať výstavbu a
najmä zahusťovanie v Ružinove?
- Budeme prísne postihovať „čierne“
stavby a udeľovať najvyššie možné po-
kuty. Ružinov sa nesmie stať sídli-
skom, kde si stavebníci dovolia čokoľ-
vek. Napriek tomu, že uplynulé štyri
roky samospráva pracovala na územ-
ných plánoch a urbanistických štú-
diách, stále nemá žiadny platný územ-
ný plán. Územné plány potrebujeme
pre mnohé oblasti, najviac pre samotnú
časť okolo Štrkoveckého jazera. 

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Na Staromestskej ulici je na deliacom
ostrovčeku opäť zničená časť oplote-
nia. Poškodenie je v tomto prípade
oveľa väčšie ako v minulosti. Bezpeč-
nostný deliaci pás s plotom obmedzu-
je prebiehanie chodcov cez ulicu.
Už minulý rok sme informovali o
poškodení plotu na deliacom páse na
Staromestskej ulici, ktorý si všimli aj
Bratislavčania prechádzajúci touto uli-
cou. Plot vtedy poškodili vandali. 
Dnes je situácia oveľa horšia - ochranné
zábradlie vyzerá, akoby cez neho prešlo
stádo divokých koní. Staromestská ulica
je pritom jednou z najfrekventovanej-

ších a najnebezpečnejších ulíc v centre
mesta, aj preto je pod ňou podchod pre
chodcov a hore deliaci bezpečnostný
pás. V minulosti sa tu totiž stali neprí-
jemné a tragické dopravné nehody. Po
osadení ochranného ostrovčeka kolízie
vodičov s chodcami dočasne ubudli. 
Zábradlie na Staromestskej ulici v stre-
dovom deliacom páse sústavne poško-
dzujú vandali. Firma, ktorá mala na sta-
rosti jeho opravu, zanikla, preto si mesto
v poslednom čase robilo menšie opravy
vo vlastnej réžii. Súčasné poškodenie je
však oveľa väčšie a je vlastne dôsled-
kom  dopravnej nehody. Celkovo je po-
škodených osem dielcov zábradlia.

Poškodené dalo mesto odstrániť, aby
neprekážali v cestnej premávke.
„Pripravujeme verejné obstarávanie pre
výber dodávateľa, ktorý bude zabezpe-
čovať opravy a montáže cestného
zábradlia,“ informoval magistrát. Ako
sa uvádza v jeho vyhlásení, oprava sa
zabezpečí po ukončení súťaže a pridele-
ní finančných prostriedkov
Deliaci ostrovček so zábradlím a drob-
nou zeleňou postavili koncom roka
2006. Je dlhý 164 metrov a široký 1,5
metra. Na otázku, či sa zábradlie nedá
vymeniť za pevnejšie, mesto reagova-
lo, že by to musel v rámci autorského
práva zmeniť architekt projektu. (rob)

Plot na Staromestskej je zase poškodený
Celé zábradlie na Staromestskej ulici vydržalo veľmi krátko, znovu je poškodené. FOTO - Robert Lattacher

Ružinov chce vedieť, čo investor postaví

Reklama 

na Retre svieti

bez povolenia,

majú ju vypnúť
RUŽINOV
Svetelné nápisy a veľkoplošná rekla-
ma, ktoré sa objavili na 25-poscho-
dovej novostavbe Retro na Nevädzo-
vej ulici, svietia bez povolenia.
Reklamné zariadenia na obytnej
novostavbe sem investor Centaurea
nainštaloval načierno. Neboli totiž
súčasťou stavebného povolenia.
Starosta Ružinova Dušan Pekár vyzval
investora, aby do troch dní od doruče-
nia výzvy nepovolené reklamné zaria-
denia odpojil od elektrickej energie.
Obyvatelia okolitých domov sa totiž
sťažujú aj nato, že reklamné tabule im
svietia do okien. Podľa zástupcu staros-
tu Jána Buocika musí investor mestskej
časti predložiť stanovisko Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva a
iných dotknutých inštitúcií. Má v ňom
preukázať, či je takéto osvietenie priľa-
hlých domov v súlade s normami. Sta-
vebný úrad začal správne konanie o
uložení pokuty za umiestnenie reklam-
ných zariadení bez povolenia. 
Spoločnosť Retro považuje celú kauzu
za vykonštruovanú a v súvislostí s rek-
lamou tvrdí, že od vedenia mestskej
časti nedostalo žiadnu korešpondenciu.
Retro je známe zmenou stavby pred
dokončením, ktorú povolil predchá-
dzajúci starosta. Namiesto 17 podlaží
má tak Retro 25. (brn)

Na cyklomost

do Schlosshofu

vyhlásili súťaž
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) vypísal verejnú súťaž na stavi-
teľa cyklistického mostu medzi De-
vínskou Novou Vsou a rakúskou ob-
cou Schlosshof.
Most bude súčasťou cyklotrasy medzi
Devínskou Novou Vsou a Schlossho-
fom a cyklistom pomôže prekonať rie-
ku Morava. Pôvodne sa mal začať sta-
vať už v lete 2010 a slávnostné otvore-
nie mosta malo byť v marci tohto roka.
Podľa našich informácií je rakúska
časť stavby takmer hotová. BSK vypí-
sal súťaž na cyklomost už aj v roku
2010, tú však Úrad pre verejné obstará-
vanie zrušil.
Predpokladaná hodnota zákazky má
byť 4 033 334 eur a výstavba by teore-
ticky mohla trvať 6 mesiacov. Lehota
na predkladanie ponúk alebo žiadostí o
účasť v súťaži je do 30. marca 2011.
Stavba bude financovaná z nenávratné-
ho finančného príspevku verejného
obstarávateľa v rámci Programu cez-
hraničnej spolupráce. (rob)

Developer vraj

už nemá záujem

o PKO, chce

ho vrátiť mestu
BRATISLAVA
Spoločnosť Henbury Development
na základe právnych analýz reno-
movaných advokátskych kancelárií
konštatuje, že mesto Bratislava po-
rušuje záväzky vyplývajúce z plat-
ných zmlúv a bráni dobudovaniu
druhej etapy polyfunkčnej zóny a
mestskej promenády.
Spoločnosť nesúhlasí s právnym názo-
rom hlavného mesta, že zmluvy sú
neplatné. Je podľa nej nespochybniteľ-
né, že pokiaľ mestskí poslanci súhlasili
s účelom predaja pozemkov, čiže s
výstavbou prezentovaného zámeru, dá-
vali tým aj súhlas so zbúraním budov
PKO. Henbury Development bola o
tom zo strany hlavného mesta opako-
vane ubezpečovaná. Z daného dôvodu
sa bude spoločnosť domáhať určenia
platnosti zmlúv súdnou cestou.
Výzva hlavného mesta na vrátenie
budov PKO ako aj jeho kroky smerujú-
ce k zastaveniu projektu dobudovania
polyfunkčnej zóny na nábreží Dunaja
sú podľa Henbury Development hru-
bým porušením tejto dohody. 
Keďže hlavné mesto podľa Henbury
Development porušuje svoje záväzky z
platných zmlúv a jasne deklarovalo, že
takým spôsobom bude konať aj naďa-
lej, a zrejme až do rozhodnutia súdov,
nemá pre developera význam ďalej
držať budovy PKO a nebráni sa odo-
vzdať ich vlastníkovi. (brn)

Staromestskej

starostke znížili

plat o štvrtinu
STARÉ MESTO
Starostka mestskej časti Staré Mesto
Tatiana Rosová bude mať o 25 per-
cent nižší plat. O zmenu požiadala na
utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva.
„Musíme šetriť, pretože nám hrozí vy-
soký deficit,“ povedala T. Rosová. V
decembri na ustanovujúcom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva si nechala
schváliť maximálny možný plat 4780 €,
čo je dvojnásobok minimálnej mzdy
starostu tejto mestskej časti. Vyvolalo
to ostrú kritiku občanov a médií.
Návrh poslanca Štefana Holčíka, aby
starostke priznali nástupný plát vo výš-
ke minimálneho platu 2390 €, nepre-
šiel. Nový starostovský plat teda bude
mať T. Rosová 3585 €. Ako poslankyňa
Národnej rady SR však poberá ešte plat
3415 €, spolu teda mesačne zarobí za
dve verejné funkcie 7000 €. 
O znížení platov a odmien primátorov
a starostov bude v marci rokovať aj
Národná rada SR. (brn)
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V Starom Meste
radšej zaradili 
spiatočku
Recept, ako sa stať verejným činiteľom
s najvyšším príjmom na Slovensku,
pozná zatiaľ len starostka Starého
Mesta a poslankyňa Národnej rady SR
Tatiana Rosová. Ako poznamenal ne-
menovaný staromestský poslanec, stala
sa z nej Superstar s ročným príjmom,
aký je v niektorých obciach na Sloven-
sku celoročným rozpočtom.
Po vlne mediálnej pozornosti sa pani
starostka rozhodla zaradiť spiatočku a
znížiť si starostovský plat 4780 €. Nie
preto, že by sa jej zdal privysoký, ale
preto, že mestskej časti hrozí tento rok
obrovský deficit. Pani starostka si napo-
kon nechala znížiť plat o štvrtinu na
3585 €. Prečo si však vzhľadom na hro-
ziaci obrovský deficit nezvolila základný
starostovský plat 2390 €, nevysvetlila.
Asi nebude taký hrozivý, ani taký obrov-
ský. Na slovenské pomery však zostáva
obrovský jej mesačný príjem - ako sta-
rostka a poslankyňa zarobí 7000 €!
Spiatočku sa zrejme rozhodla zaradiť
nielen pani starostka, ale aj celá nová
staromestská samospráva. Ako si inak
vysvetliť, že prvou zmenou miestnej le-
gislatívy bola zmena nariadenia o dodr-
žiavaní čistoty a poriadku v Starom
Meste a vrátenie povinnosti starať sa o
čistotu chodníkov z mestskej časti na
občanov. Pred polrokom totiž staro-
mestskí poslanci túto povinnosť sňali z
pliec vlastníkov nehnuteľností s tým, že
sa aj o čistotu a schodnosť chodníkov
bude starať správca komunikácie - teda
mestská časť. Tento novátorský prístup
bývalej samosprávy však nenašiel po-
chopenie medzi úradníkmi a nová samo-
správa radšej zaradila spiatočku - vráti-
la veci do starých koľají.
Po starom budú v Starom Meste aj pra-
vidlá času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb. Nariadenie, ktoré pripo-
mína časy riadenej ekonomiky, dáva
úradníkom opäť väčšie právomoci vo
vzťahu k staromestským podnikateľom,
pričom najmä možnosť povoľovania
osobitnej prevádzkovej doby je živnou
pôdou pre korupciu.
Nie vo všetkom sa samospráva v Sta-
rom Meste vracia späť. Namiesto oblo-
ženej žemle už po novom poslanci s pa-
ni starostkou obedovali v reštaurácii
štvorhviezdičkového hotela na Mede-
nej ulici. Aspoň jedna „dobrá“ správa
pre staromestských daňových poplatní-
kov, nie? Radoslav Števčík

Už v júni by mali v Záhorskej Bystrici 

začať s výstavbou obchodného centra

Ďalší prejazd cez trať na Karloveskej

zvýšil riziko kolízií električiek s autami

Na autobusovej

stanici veľké

zmeny nebudú
RUŽINOV
V súvislosti s nadchádzajúcimi maj-
strovstvami sveta v ľadovom hokeji
2011 sme už informovali o opatre-
niach, ktoré chcú urobiť Železnice
SR na Hlavnej stanici. Určité úpravy
sa však pripravujú aj na autobuso-
vej stanici.
Podľa informácií hovorkyne Slovak
Lines Evy Vozárovej na Autobusovej
stanici (AS) Mlynské nivy sa urobia
pred šampionátom niekoľké „kozmetic-
ké“ úpravy. Malo by ísť najmä o odstrá-
nenie grafitov, nátery vybraných plôch a
podobne. 
„Na uľahčenie orientácie návštevníkov
Bratislavy budú v priestoroch AS
umiestnené reklamné a informačné
pútače,“ uviedla hovorkyňa. Ako ďalej
informovala, v uplynulých dňoch zlep-
šili označenia nástupišťa linky Brati-
slava - Viedeň, odkiaľ odchádzajú
autobusy na letisko Schwechat.
Prevádzkovateľ stanice totiž predpo-
kladá, že práve táto linka bude počas
majstrovstiev sveta najviac vyťažená.
Slovak Lines navyše bude záujem o
cestovanie medzi letiskom Schwechat
a Bratislavou neustále monitorovať a
spoje posilní podľa aktuálnej potreby. 
Na stanici nedávno kompletne vymeni-
li stropné osvetlenie, obnovili nátery
stropu aj priľahlých stien a prevádzko-
vateľ vymenil vonkajšie osvetlenie.
„Vzhľadom na pripravovanú výstavbu
novej autobusovej stanice však zásad-
né stavebné úpravy nechystáme,“
dodala E. Vozárová. (rob) 

Generálna

oprava čaká 

aj trolejbusy
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., si
dá generálne opraviť trolejbusy ty-
pu Škoda 14 Tr a Škoda 15 Tr. Vo ve-
rejnej súťaži na dodávateľa prác si
vybral moravskú spoločnosť Zliner
zo Zlína.
Spoločnosť z Českej republiky ponúkla
vo verejnej súťaži najnižšiu cenu. Za
generálnu opravu trolejbusov 14 Tr a 15
Tr zaplatí DPB 1 770 000 eur bez DPH. 
Škoda 14Tr je typom československého
trolejbusu. Vyrábaný bol v rokoch 1980
až 2003 v podniku spoločnosti Škoda v
Ostrově nad Ohří. Od roku 1999 boli
vozidlá 14Tr vyrábané len v modernej-
šej verzii pod značkou 14TrM.
Trolejbus Škoda 15Tr je zase kĺbové
vozidlo. Má vysokú podlahu a vyrába-
né bol medzi rokmi 1989 a 1997, rov-
nako v moravskom Ostrově nad Ohří.
Vychádza z vozidla typu Škoda 14Tr.
Dopravný podnik vyhlásil 5. februára
2011 po dvoch neúspešných pokusoch
novú verejnú súťaž na čistenie vozidiel
MHD, tentoraz na 12 mesiacov v hod-
note jeden milión eur. Lehota na pred-
kladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
je 28. marca 2011. (rob)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Na Hodonínskej ulici má onedlho
vyrásť nové obchodné centrum
Hodonínska. Investor chce neďaleko
nového Baumaxu postaviť areál vyš-
šej občianskej vybavenosti, ktorý by
mal pozostávať z troch objektov
určených na obchod a služby.
V dvoch krajných obchodných objek-
toch, osadených kolmo na Hodonínsku
ulicu, majú byť na prvom a druhom
poschodí obchody a služby. Medzi nimi
je vytvorené „vnútorné námestie“, ktoré
je položené na dvoch výškových úrov-
niach. Na spodnej bude smerom k diaľ-
nici umiestnené parkovisko, ďalšie par-
kovisko má byť na streche jednopodlaž-
ného objektu s obchodnými priestormi. 
Dopravný prístup do areálu obchodného
centra je riešený novou križovatkou pri
Krematóriu zo štátnej cesty I/2 a nadvä-
zujúcou komunikáciou. Objekt ráta s
367 parkovacími miestami a piatimi
povrchovými parkovacími miestami pre

kamióny. K dispozícii má byť aj 31
garážových parkovacích miest pre
osobné automobily a šesť garážových
parkovacích miest pre kamióny. Celko-
vá výmera pozemkov je 48 635 štvorco-
vých metrov.
Investor, spoločnosť Property Inve-
stment, a.s., plánuje so začatím výstav-
by v júni 2011 a s jej ukončením približ-

ne v auguste 2012. Spustenie prevádzky
sa má začať pravdepodobne v septemb-
ri 2012. Spoločnosť predpokladá  ná-
vštevnosť obchodného centra 15 000
ľudí za dvanásť hodín. Celkové náklady
na stavbu sú vo výške asi 25 miliónov
eur. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Ateliér 3M, 
Property Investment, s.r.o.

KARLOVA VES
Dopravný podnik Bratislava dal
obnoviť v poslednom čase nefunkčný
a nepoužívaný prejazd cez električko-
vú trať na Karloveskej ulici. Plynulú
jazdu električky v mestskej hromad-
nej doprave tak obmedzuje ďalšia
zbytočná komplikácia.
Dopravca obnovenie prejazdu potvrdil a
upozornil, že nejde o nový, ale o pôvod-
ný prejazd, ktorý sa však dlhšie nepou-
žíval. Prejazd cez trať je na križovatke
Karloveskej ulice so Suchohradskou
ulicou pod obchodným komplexom
Centrum.
Bratislavské noviny často v minulosti
upozorňovali, že zvyšovanie počtu pre-
jazdov v prospech automobilov cez
električkovú trať je v podstate prefero-
vaním individuálnej dopravy pred hro-
madnou a vedie k znižovaniu atraktivity
cestovania prostriedkami mestskej hro-
madnej dopravy. 
Podľa neoficiálnych informácií je za
obnovením nefunkčného prejazdu na
Karloveskej ulici lobing ľudí a organi-
zácií, ktorí chcú mať prejazd cez trať pri

svojom obydlí alebo pri svojich prevá-
dzkach. Obnovenie prejazdu je však
nepochopiteľné aj vzhľadom na to, že v
tejto časti radiály je ich dostatok. 
Samotný dopravca teda, paradoxne,
vyšiel v ústrety individuálnemu či sku-
pinovému záujmu pred záujmom cestu-
júcich a vlastného podniku. Zvýšil tým
navyše možnosť kolízií električky s

autami. Mnoho dopravných nehôd sa
totiž stáva práve na električkovom prie-
cestí.
Na tzv. Karloveskej radiále vzniklo v
poslednom období viacero prejazdov
cez trať, naposledy pri River Parku. Na
samotnej Karloveskej ulici je až 7 pre-
jazdov. Robert Lattacher

FOTO - autorO všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

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
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BRATISLAVA
Pred týždňom sme vyhlásili celo-
mestskú súťaž o najväčší výtlk v
meste, ktorá potrvá do konca februá-
ra. Kto nájde najväčší výtlk, vyhrá
poukážku v hodnote 100 € na nákup
v obchodných domoch TESCO,
ktorú venoval partner súťaže OC
Galéria Bratislava - Lamač.
Súťažné podmienky sú jednoduché,
stačí ak nám e-mailom pošlete správu
na adresu redakcia@banoviny.sk, kde
uvediete presnú lokalitu, kde sa výtlk
nachádza, prípadne jeho fotografiu a
rozmery (ak to bude možné). Všetky
ohlásené výtlky preveríme a kto nájde
najväčší, vyhráva nákupnú poukážku v
hodnote 100 €.
Prví Bratislavčania nás už začali upo-
zorňovať na výtlky vo svojom okolí.
Najviac výtlkov zatiaľ objavili v Petr-
žalke, do súťaže sú však prihlásené aj
výtlky z mestských častí Devínska
Nová Ves, Karlová Ves, Staré Mesto,
Ružinov, Podunajské Biskupice či
Dúbravka.
Ako nás ubezpečili bratislavskí cestári,

na výtlky v meste sa už chystajú. Zatiaľ
odstraňovali výtlky len na niektorých
cestách 1. a 2 triedy, keď sa trochu
oteplí, začnú postupne opravovať všet-
ky bratislavské cesty. Zodpovednosť za
stav komunikácií v Bratislave majú ich

správcovia - mesto Bratislava spravuje
komunikácie 1. a 2. triedy, jednotlivé
mestské časti majú na starosti starostli-
vosť o komunikácie 3. a 4. triedy.
Nezabudnite, najväčší výtlk v meste
hľadáme do konca februára! (brn)

STARÉ MESTO
Na skutočnosť, že populárna socha
Čumila osadená v historickom cent-
re mesta podlieha občasným útokom
vandalov a vodičov, si obyvatelia
mesta, síce neradi, ale zvykli. Súčas-
ťou sochy je však aj značka upozor-
ňujúca na tento objekt, ktorú niekto
úmyselne poškodil.
Čumil od autora Viktora Hulíka je nie-
koľko rokov súčasťou koloritu mesta a
denne sa pri ňom fotografuje množstvo
turistov. Súčasťou sochy je aj spomína-
ná značka a práve tú niekto nedávno
poškodil. Na poškodenú a spadnutú
časť značky, ktorá je navyše aj obľúbe-

ným objektom nalepovania rôznych
nálepiek, sme upozornili staromestskú
miestnu samosprávu, ktorá už zareago-
vala, značku opravila a vyčistila. 
Podľa Miestneho úradu Staré Mesto,
sochu Čumila eviduje oddelenie kultú-
ry a do decembra 2010 zamestnával
úrad aj externú pracovníčku na údržbu
sôch. V evidencii úradu sa však značka
ako súčasť sochy nenachádza. 
Podľa informácií, ktoré má úrad od
autora sochy Viktora Hulíka, bola
značka k soche Čumila nainštalovaná
neskôr. Kultúrne oddelenie staromest-
ského miestneho úradu dostalo za
úlohu vyriešiť, akým spôsobom sa

bude o sochy priebežne starať. Miestny
úrad sľúbil, že technický pracovník ju
upevní a sochu vyčistí. 
Dopravná značka upozorňujúca na
sochu Čumila sa stala súčasťou bronzo-
vej sochy v polovici roka 1999. Jej osa-
denie si vynútili dve dopravné nehody,
pri ktorých bola postava muža trčiaceho
z kanála vážne poškodená. Výstražná
dopravná značka MAN AT WORK je
určená najmä zahraničným návštevní-
kom, ale vlastne aj vodičom jazdiacim
po pešej zóne. Socha Čumila, spolu so
sochami napoleonca a Schöner Naciho,
je turistickou atrakciou v centre mesta
od leta 1997. (rob)

Hľadáme najväčší výtlk v Bratislave,

na diery v asfalte sa chystajú cestári

Nielen populárna socha Čumila, ale už aj

značka pri ňom sa stali terčom vandalov

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

Na tento výtlk na staromestskej Ulici Prokopa Veľkého nás upozornila čita-
teľka Katarína Jancová.

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 922 344, 0948 032 610

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

Staromešťania

budú opäť

čistiť chodníky
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo v
utorok zmenilo všeobecne záväzné
nariadenie o držiavaní čistoty a po-
riadku na území mestskej časti a po-
vinnosť celoročne upratovať chodní-
ky a v zime z nich odhŕňať sneh opäť
preniesla na občanov - vlastníkov pri-
ľahlých nehnuteľností.
Zmenu nariadenia presadili vedúci
oddelenia správnych činností Karol
Pancza a nová starostka Tatiana Rosová.
Ich návrh podporila dvojtretinová väčši-
na staromestských poslancov. Odvolali
sa pritom na cestný zákon, podľa ktoré-
ho závady v schodnosti chodníkov sú
povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia pri-
ľahlých nehnuteľností.
Nad rámec zákona však budú Staromeš-
ťania povinní odstraňovať aj znečistenie
chodníkov, a to zametaním, odstraňova-
ním nečistôt, buriny, náletov, odpadkov.
Nové nariadenie im súčasne zakazuje
zhŕňať nečistotu na okraj miestnej ko-
munikácie a ponechať ho na chodníku.
Predchádzajúce zastupiteľstvo vlani v
septembri túto povinnosť vlastníkov zru-
šilo s tým, že o schodnosť chodníkov sa
bude starať správca komunikácie, kto-
rým je mestská časť. Od januára tohto
roka tak miestna samospráva nenútila
Staromešťanov upratovať chodníky, aj
keď podľa zákona zostala na nich zod-
povednosť za škody, ktorých príčinou
boli závady v schodnosti chodníkov. To
sa však po utorku mení a aj Staromešťa-
nia budú musieť upratovať obecné chod-
níky, ak tak neurobia, budú vystavení
sankciám mestskej polície a úradníkov.
Proti zmene nariadenia sa postavili len
piati staromestskí poslanci - Miriam
Babčanová, Martin Borguľa, Marek
Čambal, Marta Černá a Štefan Holčík.
Poslanec M. Borguľa upozornil, že
podľa štatútu hlavného mesta je mestská
časť povinná starať sa aj o zverené verej-
né priestranstvá, teda aj chodníky.  Vy-
jadril obavu, že jedinou zmenou, ktorú
nové nariadenie prinesie, budú pokuty
pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí ne-
stihnú odhrnúť sneh alebo odstrániť od-
padky z obecného chodníka.
Za zmenu nariadenia paradoxne hlaso-
vali aj traja poslanci, ktorí pred polro-
kom podporili doterajšie znenie nariade-
nia - Peter Osuský, Kamil Procházka a
Soňa Párnická. Prečo tak zásadne  zme-
nili názor, nevysvetlili, prví dvaja do-
konca obhajovali súčasnú zmenu tvrde-
ním, že mestská časť nemá na čistenie
chodníkov peniaze ani ľudí, tak nech to
čistia Staromešťania. (brn)

V Novom Meste

opravujú

odpadkové koše
NOVÉ MESTO
Novomestská samospráva začala s
hromadnou opravou poškodených
častí malých odpadkových košov.
Takmer štyristo smetných nádob má
onedlho dostať aj nový náter.
Opravu odpadkových košov nebudú
robiť pracovníci miestneho podniku
verejnoprospešných služieb priamo v
teréne, preto na niektorých miestach
môžu koše občanom dočasne chýbať.
Podnik sťahuje koše z ulíc, no na naj-
frekventovanejších miestach, ako je
napríklad Račianske mýto, ich okamži-
te nahrádzajú inými. V súčasnosti sú z
územia Nového Mesta stiahnuté viac
ako dve tretiny košov. Obnovené roz-
miestnia v priebehu februára a marca.
Odpadkové koše dáva samospráva
opravovať každý rok. Mnohé z nich sú
už po roku rozbité. Asi polovici zo 100
košov, ktoré sa vrátili do ulíc mestskej
časti ako opravené, bolo treba vymeniť
dno. (brn, rob)

Bratislavské

klziská čakajú

prázdninujúcich
BRATISLAVA
Budúcotýždňové jarné prázdniny
určite využijú malí aj veľkí Brati-
slavčania na návštevu mestských ve-
rejných klzísk. Prinášame prehľad
hodín určených pre verejnosť, vrá-
tane niektorých služieb.

~     ~     ~
�� Zimný štadión Dúbravka
Harmincova ulica 2
Utorok 16.00 - 17.30 h
Sobota 16.15 - 17.45 / 18.30 - 20.00 h
Nedeľa 9.45 - 11.15 / 17.30 - 19.00 h
Vstupné - dospelí: 1,80 €, deti do 15 ro-
kov, dôchodcovia, ZŤP: 1,40 €, sprie-
vod (bez korčúľ): 1,30 €
�� Zimný štadión Vladimíra Dzurillu
Ružinovská ulica 4
Pondelok - nedeľa  14.00 - 17.30 
Bezplatné vstupné.
Mobilná ľadová plocha v Areáli hier
Radosť Štrkovec na Drieňovej ulici je
pre verejnosť otvorená každý deň v
popoludňajších hodinách.
�� River Park, Dvořákovo nábrežie
Pondelok - nedeľa 10.00 - 21.00 
Bezplatné vstupné. Požičiavanie korčúľ:
4 €/2 h, záloha za požičanie korčúľ: 36 €,
brúsenie korčúľ: 5 €, požičanie prilby: 2
€, záloha za požičanie prilby: 20 €.
�� Slovakia On Ice, Hlavné námestie
Pondelok - nedeľa 10.00 - 22.00 
Bezplatné vstupné. Požičiavanie kor-
čúľ: 2 €/1,5 h,
�� Vajnorská ľadová plocha, Alviano 2
Pondelok - sobota 12.30 - 17.30 h
Nedeľa  10.30 - 17.30 h
Vstupné pre Vajnorčanov: pondelok -
štvrtok zadarmo, piatok - nedeľa:
dospelí: 1,0 €, študenti od 15 rokov: 0,5
€, deti 6 - 15 rokov: 0,15 €. Ostatní
návštevníci: pondelok - piatok, dospelí:
1,3 €, študenti od 15 rokov: 0,65 €, deti
6 - 15 rokov: 0,15 €
�� Avion Shopping Park
Ivanská cesta 16
Pondelok - piatok: 17.00 - 19.00 h 
Streda: 10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00 h 
Sobota - nedeľa: 10.00 - 19.00 h 
Vstupné: 1 €/2 h, požičiavanie korčúľ:
3 €/2 h. (mm)
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Interiér pekný,

taliansky, ale

obsluha naša
LIST ČITATEĽA
Bol víkend, 6. február 2011, vonku
krásne, slnečno, čas ako stvorený na
prechádzku k Dunaju a neskôr aj na
návštevu luxusnej talianskej ka-
viarne. Skutočne pekný taliansky
interiér, škoda len, že to je asi všetko,
čo na nás dýchlo talianskym doj-
mom. Obsluha bola, žiaľ, typicky
slovenská...
Po príchode nám čašník ponúkol voľný
stôl, na terase, kde sa fajčí (veď to sme
si aj priali). Určite však nie taký stôl, na
ktorom je po obruse porozsýpaná čoko-
láda a omrvinky po predchádzajúcich
konzumentoch. V takej luxusnej ka-
viarni, s takými cenami... No nič, čaš-
níka sme poprosili, nech sa to pokúsi
očistiť, veď nepoložíme kávu a mine-
rálku do zvyškov po predchádzajúcej
návšteve. 
Dosť nás zaskočilo, keď sa čašník hneď
spýtal, čo si dáme, bez toho, aby sme
vedeli, čo tento taliansky luxusný pod-
nik ponúka v nápojovom či jedálnom
lístku. Vraj nám to môže vymenovať, čo
robil počas toho, ako rukami zbieral
omrvinky a kúsky čokolády z obrusu!
Objednali sme si kávu a minerálku, k
tomu zákusok. Kávu nám síce čašník
priniesol, po dlhšej chvíli, ale bez lyži-
čiek a cukru, takže sme mohli iba na
seba pozerať a čakať, kým káva chlad-
ne. Keďže sa čašník ani po piatich
minútach nevrátil, bol som nútený si ísť
do baru dole po lyžičky a cukor. Poma-
ly sme si chlípali už studenú kávu, ale
zákusok stále nikde. Opäť som preto
musel vstať, ísť pohľadať čašníka, či
náhodou na niečo nezabudol. 
Keď bola káva už dávno vypitá, na stôl
sa mi dostala „mrkvová torta“. No nech
pozerám, ako pozerám, to, čo bolo
vystavené a to, čo mi priniesli, sa na
seba vôbec nepodobalo. Tak som čakal,
päť minút, a keď čašníka zase nikde
nebolo, vybral som sa dole k pultu, aby
mi to vymenili za to, čo som si skutočne
prial. On totiž vôbec nepriniesol mrkvo-
vú tortu, ale nejaký pomarančový rez.
Sklamanie na plnej čiare. 
Škoda, že taká luxusná kaviareň za-
mestnáva takúto obsluhu, po ktorej už
človek nemá chuť nabudúce do nej
vkročiť. Nehovoriac už o tom, že na to,
aby sme zaplatili, sme museli tiež pekne
dlho počkať. Keďže sme sa sťažovali,
dostali sme zľavu, ale krajší zážitok z
pekného slnečného dňa nám to nevráti-
lo. Peter Harnúšek , Bratislava

Prvá električka

je plná, ďalšie

už poloprázdne
LIST ČITATEĽA
Nerozumiem, ako je možné, že v čase
rannej dopravnej špičky je medzi
odchodmi električiek z jedného z naj-
väčších dopravných uzlov MHD v
Bratislave z Trnavského mýta sme-
rom do Ružinova interval sedem
minút (7:50, 7:57; 8:02, 8:09), a
potom idú električky za sebou v inter-
vale dvoch minút. 
V praxi to potom vyzerá tak, že prvá je
plná a ďalšie sú poloprázdne, čo je noto-
ricky známy a opakovaný jav. Je to
veľký problém pre tých, ktorí musia
prestupovať. Stratia pri tom veľa času,
myslím si, že prestupovanie by malo
byť aspoň v tých pár dopravných uzloch
také, že v čase špičky tam človek neča-
ká viac ako 2 či 3 minúty. 
Podobne je to s odchodmi autobusu č.
78 z Trnavského mýta rovnakým sme-
rom. Obávam sa, že pri tomto spoji
nevie ani ten najvyšší, či pôjde a ak áno,
tak kedy. V grafikone by pokojne mohlo
byť uvedené: premáva, t. j. možno
pôjde, ráno a podvečer zvyčajne častej-
šie. Ušetril by sa papier aj farba. Pričom
č. 68 chodí vari každé dve minúty, nie-
kedy dve za sebou. Treba hľadať rieše-
nie v trasovaní, preferencii autobusovej
dopravy tak, aby sa človek mohol spo-
ľahnúť, že autobus pôjde približne v
určenom čase. V opačnom prípade ním
ľudia prestanú cestovať, zvolia horšiu,
dlhšiu trasu, budú nespokojní a doprav-
ný podnik v duchu Hlavy 22 (málo
cestujúcich, lebo je veľký interval a spoj
nespoľahlivý - ešte väčší interval, ešte
menej cestujúcich) zruší spoj alebo pre-
dĺži intervaly, keďže spojom cestuje
málo ľudí.
Naposledy sa mi viackrát stalo, že som
zostal stáť v rade električiek v Karlovej
Vsi, desať minút sa nič nedialo a potom
prišiel vodič a povedal, že kto sa ponáh-
ľa, nech ide pešo. Nič viac k tomu neve-
del povedať. Aj vzhľadom na existenciu
informačného systému, vysielačiek a
dopravného dispečingu by som uvítal,
ak by boli cestujúci o vzniknutej situácii
informovaní lepšie, aby im vodič ozná-
mil, k čomu došlo, odhad času, koľko to
bude trvať a či bude premávať náhradná
doprava a približne kedy.
Taktiež by ma zaujímalo, kto je zodpo-
vedný za výber nových autobusov
(tuším SOR) a či sa vôbec prihliadalo na
ergonómiu. Keď je autobus poloprázd-
ny, tak je cestovanie vcelku pohodlné.
Len čo sa začne zapĺňať, začínajú pro-
blémy, ľudia sa tlačia, nie je možné pre-
tlačiť sa k voľným sedadlám a naopak
pretlačiť sa k dverám pri vystupovaní,
keďže do chodbičky sa ledva vojde
jeden stojaci pasažier. Tento jav pociťu-
jem intenzívnejšie teraz v zime, keď
majú cestujúci kabáty. Sedadlá sú tesné.
Niekde nie je možné obsadiť všetky
sedadlá, lebo človek sa cíti ako sardinka
v konzerve. Niekde to cítiť viac, inde
menej (ako napr. tri zadné sedadlá za
poslednými dverami, možnože deti z
materskej školy si tam sadnú, ale traja
dospelí veľmi ťažko). Netreba zabúdať,
že ľudia cestujú aj s aktovkami a kabel-
kami (nemám hneď na mysli cestovné
tašky a ruksaky, aj keď dokonca aj také
sa nájdu). Čo sa týka priestrannosti a
pohodlia cestovania, musím s poľutova-
ním konštatovať, že niet nad staré kĺbo-
vé Karosy.

Ľubomír Vavrovič, Bratislava

Whisky Bar nie je len kúskom Škótska
Na Vysokú ulicu sme sa vrátili aj
tento týždeň, o niečo poniže sme obja-
vili WHISKY BAR 44 & RESTAU-
RANT. Na tejto adrese bola kedysi
chýrna vináreň, dnes je tam bar zo
zrejme najväčšou ponukou nielen
škótskej whisky v meste a reštaurá-
cia, ktorá okrem iného ponúka aj
jedlá škótskej kuchyne.
Noblesný bar s mohutnými koženými
kreslami v staroanglickom štýle je na
prízemí, reštaurácia so salónikom pre
fajčiarov je v suteréne objektu. Aby sme
si zachovali jasnú hlavu, namierili sme
si to rovno do reštaurácie. Ide sa po dre-
vených točitých schodoch, steny reštau-
rácie sú obložené drevom, jedna stena
oddeľujúca reštauráciu od kuchyne je
obložená svetlým kameňom. Na podla-
he je koberec so škótskym vzorom. Na
stenách visia reklamné plagáty škót-
skych páleníc v zlatých rámoch.  Na sto-
loch sú biele obrusy, najmä po obede sú
však plné fľakov - určite by im prospe-
lo, keby ich častejšie menili.
Viac ako interiér, ktorý je mimochodom
veľmi príjemný a útulný, nás zaujímalo,
čo ponúka tunajšia kuchyňa. Reštaurá-
ciu sme navštívili dvakrát - práve v čase,
keď došlo k zmene jedálneho lístka,
takže sme mali možnosť ochutnať jedlá
aj z toho starého aj nového.
Z predjedál sme si vybrali jednu zo
škótskych špecialít - Black Pudding,
čiže pravú škótsku krvavničku podáva-

nú s restovanými jabĺčkami v medovej
omáčke (5,70 €). Veľmi chutné.
Z polievok sme si dali hovädzí vývar zo
sviečkovice s hráškovými strukmi a
mrkvou (2,90 €). Na naše sklamanie bol
vývar dosť slaný, pri redukcii by kuchár
určite nemal zabúdať, že sa tým zvyšu-
je aj slanosť vývaru. V novej ponuke už
táto polievka nie je. Zato pribudla škót-
ska Cock-o-leekie polievka s kuracím
mäsom, pórom a sušenými slivkami
(2,90 €) - originálna kombinácia, ale
nezdalo sa nám to výnimočné. Chutná
bola rybacia polievka s darmi mora
(3,70 €), fakt dobrá a je aj v novom
jedálnom lístku. 
Zo škótskych špecialít sme ďalej ochut-
nali povestný Shepherd´s Pie, čiže
Pastiersky koláč, v tomto prípade mleté
mäso so šampiňónmi zapekané so ze-
miakovou kašou  (6,65 €). Nebol to kla-
sický Shepherd's Pie, v tom by totiž ne-
smela chýbať koreňová zelenina a hrá-
šok. Navyše mäso by malo byť jahňa-
cie, nie bravčové, ktoré bolo v našom
prípade príliš mastné,. Ako šampiňóno-
vá variácia na Pastiersky koláč však
môže byť.
Soté z kuracích pŕs a kačacej pečene s
čerstvou zeleninou dusenou na červe-
nom víne (9,80 €) so zemiakovými lok-
šami (1,50 €) už v novej ponuke nie je -

nebolo to zlé, akurát prislané a priveľmi
mastné.
V novej ponuke sú však grilované jah-
ňacie kotlety s tymianovou cibuľkou a
zemiakovo-paštrnákovou kašou (17,10
€) - veľmi dobré, akurát kotlety aj tu ser-
vírujú s kosťou, takže toho mäsa je
pomenej. Inak veľmi chutné.
Rovnako dobrou voľbou boli aj pečené
kačacie prsia s omáčkou zo sliviek,
červeného vína a škorice s pečenými
baby zemiakmi (14,50 €). Škorica bola
síce nevýrazná, zato kombinácia so
slivkami bola výborná. Kotlety aj kača-
cie prsia sme dostali podľa želania
stredne prepečené.
Z dezertov síce nemali škótsku špecia-
litu Banoffie Pie s banánovo karamelo-
vým krémom (5,80 €), ani Tiramisu
(5,00 €), tak sme si dali Cheesecake s
lesným ovocím (5,40 €). Ani táto variá-
cia na tvarohový koláč nebola najhor-
šia.
Whisky Bar 44 je najmä o škótskej whi-
sky, ale nielen o nej. Môže sa pochváliť
príjemným prostredím, pozornou obslu-
hou a celkom dobrou kuchyňou. Určite
sem ešte prídeme, napríklad na hovädzí
steak s whisky omáčkou alebo na škót-
skeho údeného lososa.
Naše hodnotenie:��� hviezdičky 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Veľa ľudí vidí svoju situáciu beznádejne
V nedeľu som zabehla na Záhorie, či
ešte netreba strihať vinič. Vždy ma
totiž rozladí, keď ho striháme nesko-
ro a on plače. Všeobecne nemám rada
plač, ktorý vždy symbolizuje, že sa
niečomu alebo niekomu ublížilo.
Hoci, pravdu povediac, posledné dni
som plakala aj ja. Videla som zábery z
krutého lovu delfínov v Japonsku. Tie
milé, inteligentné zvieratá pomocou
sietí nahnali do zátoky so skalnatými
brehmi. V snahe uniknúť smrti sa delfí-
ny vrhali na ostré skaliská a more sa z
vyliatej krvi sfarbilo do červena.
Verte, v tej chvíli som sa rozhodla, že už
nikdy si nekúpim výrobok pochádzajúci
z Japonska! A keby som mala moc, tak
na tento bojkot nahovorím celú Európu.
Viem, že sú aj dôležitejšie problémy vo
svete, keď sa ubližuje ľuďom. Som pre-
svedčená, že napriek rôznym prognó-
zam o preľudnenosti zemegule sa na
Zemi urodí dosť na nasýtenie všetkých.
Pravda, politici by sa nemohli zabávať
rozdeľovaním, ale spájaním ľudí. 
Vždy ma desili správy o tom, ako sa

rôzne poľnohospodárske výrobky sypa-
li do mora len preto, aby ich cena na
burze neklesla. Bezohľadnosť a „nena-
žranosť“ svetových reťazcov a monopo-
lov je mi odporná. Fakt, že všetko ženú
za ziskom bez ohľadu na následky
považujem za smiešne, ak čaká človeka
naozaj jediná istota, ktorou je smrť. V
jednej piesni sa spieva: „na svet ten som
prišiel nahý, nahý sa aj navrátim.“
To je asi jediná spravodlivosť pre všet-
kých bez výnimiek. Proti tomu nepo-
môžu ani prepychové náhrobné kamene
za ťažké tisíce eur. Iste sa už, vážený
čitateľ, v duchu pýtaš, čo ma vedie k
takejto ponurej téme. Nuž okrem iného
aj telefonáty z minulého týždňa, keď
volajúci vlastne nechcú radu, ale iba sa
vyrozprávať živému človeku. Myslím
si, že príliš mnoho ľudí vidí svoju situá-
ciu beznádejne. Faktom je, že z dôchod-
kov okolo 200 eur alebo zo sociálnych
dávok sa nedá slušne žiť. Tie rôzne, pre-

páčte, kecy našich politikov o stále väč-
šej potrebe šetrenia v záujme budúcich
lepších časov lezú už riadne na nervy. 
Neviem ako vy, ale ja nevidím ani stopy
šetrenia zo strany vlády. Stále sa rozha-
dzujú prostriedky z verejných peňazí
(občas aj z bruselských) na nie celkom
potrebné veci. Ľutujem premiérku,
ktorá si zrejme so svorkou zdivočených
spolupracovníkov nevie celkom pora-
diť. Veď všetko je podľa zákona. Ako
nenávidím toto zdôvodnenie plytvania v
štátnej a verejnej správe! 
Dosť však už negatív - vrátim sa k
nedeľňajšej návšteve záhrady. Viete, že
spod nevyhrabaného lístia sa už začali
pomaly predierať snežienky? Nesmelo
kvitnú aj vŕby. Jednoducho aj pri súčas-
nom nie vždy peknom počasí sa hlási
nová jar. A pretože nádej umiera posled-
ná: Hádam Boh osvieti aspoň politikov,
čo sa hrdia kresťanstvom, aby sa presta-
li naťahovať o blbostiach a hlavne, aby
nebudovali priam diaľnicu pre návrat
bývalej rozhadzovačnej vlády.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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STARÉ MESTO
NA MARTINENGOVEJ ULICI
neznámy páchateľ v noci ukradol
vozidlo Škoda Octavia. Jeho majitelia
navyše prišli aj o reklamné predmety
a osobné veci uložené v batožinovom
priestore vozidla. Celkovú škodu spô-
sobenú krádežou vyčíslili na 20 300
eur.
NA PREDSTANIČNOM NÁMES-
TÍ neznámi páchatelia prepadli turis-
tu. Večer pristúpili k tridsaťsedemroč-
nému Indovi, ktorý išiel od stánku s
občerstvením a vypýtali si od neho
jedno euro. Keď vybral peňaženku,
chcel mu ju jeden z páchateľov vy-
trhnúť z ruky. Poškodený sa snažil
brániť, ale keď ho obaja páchatelia
niekoľkokrát udreli do tváre, navyše
ho kopli do rozkroku, spadol na zem,
kde ešte inkasoval niekoľko kopan-
cov do hlavy, chrbta a nôh. Jeden z
páchateľov mu potom vybral z peňa-
ženky 420 eur, zranenia na hlave si
vyžiadajú dobou liečenia dva až tri
týždne.

PETRŽALKA
NA BEŇADICKEJ ULICI zaistili
policajti počas domovej prehliadky
870 až 3483 obvykle jednorazových
dávok fentanylu. Vyšetrovateľ obvinil
zo zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi  formou
spolupáchateľstva 27-ročnú Lindu Š
a 54-ročného Petra D, oboch bytom z
Bratislavy. Počas prehliadky zaistili
aj finančnú hotovosť 2570 eur a digi-
tálnu váhu. Policajti vyšetrovaním
zistili, že teraz už obvinený Peter D.
mal od presne nezistenej doby roku
2010 až do 9. februára 2011 v byte na
Beňadickej ulici prechovávať omam-
né a psychotropné látky, ktoré si
zadovažoval od dosiaľ neustálených
osôb a následne ich po telefonickom
dohovore odpredával rôznym konzu-
mentom drog. V predaji mu  v uvede-
nom byte pomáhala aj obvinená
Linda Š.

KARLOVA VES
N A K A R L O V E S K E J U L I C I
ukradli nepozornej vodičke doklady,
kľúče a peniaze. Počas vyberania
nákupu z batožinového priestoru jej
neznámy páchateľ zobral kabelku so
spomínanými vecami uloženú na
prednom sedadle a ušiel smerom na
Dlhé diely. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ULICI SVORNOSTI zhorelo au-
to. V rozostavanom objekte pneuservi-
su zhorela v noci Škoda Octavia, ktorú
podpálil neznámy páchateľ. Vozidlo
polial neznámou tekutinou a následne
ho zapálil. Škodu vyčíslili na 12 000
eur. (mm, sb)

Nečakaná 

senzácia: Tri

tituly za sebou
Prvý titul majstra v roku 1949 mal
veľký ohlas. Hovorilo sa najmä o
nečakaných príčinách napredovania
mužstva. Bol to však už kolektív vo
väčšine zrelých futbalistov, z ktorých
viacerí prevyšovali inteligenčný koefi-
cient súperov. O trénerovi Ľ. Šťast-
nom sa chyrovalo, že vidí, pokiaľ ide o
futbal, o desať rokov dopredu. Viedol
hráčov po cestičke útočnosti a moder-
ny a hráči to pochopili.
Využívali prvky WM-systému, čo robilo
súperom veľké starosti. Chlapci z Tehel-
ného poľa mali predstih aj v kondícii,
preto mohli útočiť a plniť trénerove pred-
stavy o taktike. Všetci hráči majstrovské-
ho kádra vošli do pamäti fanúšikov a tak-
mer všetci sa stali v českej konkurencii
reprezentantmi ČSR. Preto patrí prvý
káder belasých k najslávnejším v histórii
klubu. A k nemu pribudli aj ďalšie dva
tituly, keď Bratislave neunikol druhý ani
tretí primát, čo už bola hotová senzácia. 
V roku 1950 sa zdalo, že všetko môže
pokračovať, aj keď Pažický a Pokorný
narukovali a do Prahy sa vrátil aj Preis,
zatiaľ čo Šimanský šiel domov do Prešo-
va. Nebolo ich ľahké nahradiť, hoci pri-
šiel A. Malatinský z Trnavy, J. Steiner z
Košíc, J. Greššo zo Zvolena a z náhrad-
níkov začali hrávať I. Fillo a J. Kováč.
Výsledky preto neboli také výrazné,
zohranosť zaškrípala, entuziazmu ubudlo
rovnako ako atraktivity. Bilancia bola
oveľa slabšia: 26 zápasov, 16 výher, 3
remízy, 7 prehier so skóre 62:35, celkove
35 bodov. Medzi tromi 35-bodovými
(NV, Sparta a  Železničáři) to však stači-
lo na prvenstvo. Najlepšími strelcami
boli Laskov 12, Malatinský a Tegelhoff
po 10, Šimanský 6, Preis a J. Arpáš po 5
gólov. O titul sa bojovalo do posledného
kola a pri rovnosti bodov rozhodoval o
poradí pomer gólov. NV vyhral o päť sto-
tín. Belasí mali v tých rokoch dobrú zák-
ladňu, úspešný bol dorast i B-mužstvo a
tréneri sa mohli spoliehať na svojich.
Atraktivita mužstva sa však nevracala na
úroveň roku 1949. Hráči starli, vytrácalo
sa nadšenie, ale mladí starších ešte nevy-
tláčali zo zostavy. Starosti boli najmä s
útokom, ktorý dával stále menej gólov.
Suverenita hráčov nášho NV sa neobja-
vila v plnej sile a mužstvo získalo tretí
titul až v poslednom zápase s Plzňou
(1:1) a malo opäť lepší pomer gólov než
Sparta Praha a Dynamo Košice. Bilancia
majstra: 26 stretnutí, 14 víťazstiev, 5
remíz, 7 prehier, skóre 58:36 a 33 bodov.
Bolo to prvenstvo „o chlp“. V zápase NV
- Plzeň unikol totiž Svoboda, šiel sám
oproti Reimannovi, prekonal ho, ale
pomalá lopta narazila iba na žrď! Boli to
nervy pre všetkých prítomných. Najčas-
tejšia zostava: Reimann - Venglár, Vičan,
Steiner - Baláži, Jajcaj - Skyva, J. Arpáš,
Malatinský, Tegelhoff, Laskov. Do kádra
ešte patrili Plško, Ružovič, Hložek, J.
Steiner, V. Hlavatý, E. Pažický, J. Kováč,
Fillo, E. Arpáš, Greššo. Len Malatinský
so 14 gólmi sa už zapísal medzi najlep-
ších strelcov. Belasé mužstvo bolo
napriek všetkému trechampion a doteraz
je najúspešnejšie a najpopulárnejšie
medzi všetkými slovenskými tímami.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
Z pripravovanej publikácie

Belasá deväťdesiatka
(Pokračovanie nabudúce)

Zbúraná synagóga vraj bola hanbou 
V roku 1774 udelila Mária Terézia
mestu súhlas zbúrať stredoveké
mestské hradby. Vzápätí zbúrali
Vydrickú. Laurinskú aj Rybársku
bránu, ktoré už dlho pôsobili ako pre-
kážky na uliciach. Zbúraním Vydric-
kej brány sa Panská (vtedy aj Dlhá)
ulica pri svojom vyústení na Rybné
námestie značne rozšírila. 
Tesne na zachovaný fragment múru
brány a do uvoľneného priestoru hlbo-
kej priekopy pred bránou postavili na tie
časy mimoriadne rozľahlú budovu
zájazdného hostinca U zlatého slnka s
veľkým dvorom. Zájazdné hostince
poskytovali ubytovanie hosťom, ktorí
prichádzali s vozmi či kočmi ťahanými
koňmi, preto musel mať poriadny zá-
jazdný hostinec stajne pre väčší počet
koní svojich hostí a veľké nádvorie s
remízami pre koče a vozy. Práve preto
sa také hostince stavali mimo mestské-
ho opevnenia, na predmestiach, ale blíz-
ko centra mesta. 
Severne od hostinca U zlatého slnka sa
začínala Schlossgrundgasse, neskoršia
Židovská ulica. A tam sa od konca 18.
storočia z vyššie položeného Schlossbe-
ru (teraz Zámocká ulica) postupne pre-
súvalo židovské obyvateľstvo. Na konci
19. storočia už obývalo celú ulicu. 
Od prvej polovice 19. storočia pokračo-
val v Uhorsku proces emancipácie
židov, ktorý vyvrcholil v roku 1868 na
Uhorskom židovskom kongrese rozštie-
pením na ortodoxnú časť a na reformo-
vanú časť, ktorá bola potom známa ako
„reformovaní židia“, „kongresoví
židia“, alebo „neológovia“. V druhej
polovici 19. storočia stúpal počet židov-
ského obyvateľstva v Prešporku najmä
vďaka prisťahovalectvu, pričom sem
prichádzali najmä židia z uhorských
miest, kde boli rozšírené myšlienky
reformácie. Patrili k nim najmä vzdela-
ní židia (lekári, právnici, učitelia),
obchodníci, fabrikanti, statkári. 
Otcami reformného hnutia Židov v
Uhorsku boli dvaja rabíni moravského
pôvodu Aaron Chorim (1766 až 1844) a
Leopold Löw (1811 až 1875). Neológo-
via prísne nedodržiavali rituálne predpi-
sy, smeli napríklad v sobotu jazdiť a
písať, pri (skrátených) náboženských
obradoch v synagóge používali aj
maďarčinu a nemčinu (nie výlučne
hebrejčinu), aj mimo synagógy sa smeli
modliť v inej reči a bez prikrývky hlavy,
v synagógach mali inštalované organy.
Ženy boli v synagóge počas bohoslu-
žieb, ale aj v bežnom živote, zrovno-
právnené s mužmi. V spevokoloch v
synagógach spievali ženy s spolu s
mužmi, v chóre smeli spievať aj nežidia.
Neológovia sa nevyhýbali kontaktu s
inovercami, dokonca propagovali istú
asimiláciu, sobáše s kresťanmi a kres-
ťankami. To všetko vyvolávalo voči
ním odpor u ortodoxných židov, ktorí
ich považovali za kacírov (v kresťan-
skom zmysle slova). Ako takí nesmeli
vstupovať „kongresoví židia“ do orto-
doxných synagóg ani napríklad pocho-

vávať svojich zosnulých na starých cin-
torínoch. Ortodoxný rabín ich odmietal
sobášiť. Našťastie, aj veľa rabínov pre-
šlo do radov neológov. 
Uhorský parlament sa v decembri 1867
dohodol na emancipácii uhorských
židov, v roku 1895 bolo v Uhorsku
židovstvo (judaizmus) oficiálne uznané
ako náboženstvo a postavené na rovna-
kú úroveň s katolicizmom a protestan-
tizmom.
Neologická židovská náboženská obec
v Prešporku si zriadila vlastný cintorín,
a snažila sa postaviť si synagógu. Zig-
mund Fornheim, bohatý majiteľ obcho-
du s orientálnymi kobercami, kúpil už
dosluhujúci hostinec U zlatého slnka,
aby na jeho mieste postavili synagógu.
Pozemok situovaný v tesnej blízkosti
Chrámu svätého Martina, bol atraktívny
najmä preto, lebo projektovaná synagó-
ga v priehľade dlhej a rovnej ulice
Vydrica pôsobila mimoriadne impo-
zantne. Nešlo ani tak o blízkosť k veria-
cim, lebo väčšina členov neologickej
náboženskej obce vôbec nežila v židov-
skej štvrti, ale v novopostavených
domoch v meste a vo vilách nad Palisá-
dami. Tí nemuseli dodržiavať predpis,
podľa ktorého treba chodiť do synagógy
na sobotné bohoslužby pešo. Ak bývali
ďalej, mohli použiť akýkoľvek doprav-
ný prostriedok aj v sobotu.  
Projekt synagógy vypracoval architekt
Dionýz (Dénes) Milch vo vtedy obľúbe-
ných orientálnych formách „maurského
štýlu“, ktorý je však arabského, nie
židovského pôvodu. Napriek protestom
katolíckeho kléru synagógu postavili a

od 25. septembra 1894 používali. Asi
polovica pôvodného hostinca pri mest-
skom opevnení ostala za synagógou
zachovaná. Ozdobná cudzorodá budova
synagógy, obložená navyše pestrofareb-
nými obkladačkami, pôsobila v priesto-
re jednotnej neskorobarokovej zástavby
Rybného námestia rušivo. 
Po zbúraní Vydrice a domov okolo
námestia sa ešte zvýraznil kontrast
medzi majestátnou vežou dómu a
„maurskými“ vežami synagógy, ktorá
už tridsať rokov neslúžila svojmu pô-
vodnému účelu. Štát objekt kúpil a
umiestnil tam najprv sklady, neskôr ate-
liéry televízie. Organ tam už dávno
nebol. V sále na poschodí nad západ-
ným vstupom vznikol v 60. rokoch
zásluhou architekta Eugena Bárkánya
zárodok Židovského múzea. 
Bratislava potrebovala nový most.
Výber miesta na jeho postavenie nebol z
hľadiska historického urbanizmu mesta
práve najšťastnejším riešením.  Iná
možnosť tu však vďaka medzinárodnej
politickej situácii v 60. a 70. rokoch
naozaj nebola. Projekt, našťastie, neza-
siahol historické jadro mesta. Naopak,
vďaka nemu sa podarilo odkryť a obno-
viť veľmi dôležitý zachovaný úsek stre-
dovekého mestského opevnenia. Syna-
góga musela ustúpiť. Vedenie židov-
skej náboženskej obce nebolo búraním
zarmútené. Veď na rozdiel od synagó-
gy na Zámockej ulici (aj tá je zbúraná)
išlo o demoláciu objektu, ktorý bol z
hľadiska ortodoxnej náboženskej obce
hanbou bratislavského židovstva.
Doslovne tak sa vyjadril jeden člen vte-
dajšieho predstavenstva židovskej
náboženskej obce. Štefan Holčík

FOTO - archív
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Triatlon pre všetkých mieri do mesta,

koncom augusta má byť v Ružinove 
TRIATLON
Organizátori bratislavského Triatlo-
nu pre všetkých už naplno pripravu-
jú nastávajúci, 3. ročník, ktorý sa
uskutoční posledný augustový týž-
deň. Len dve edície tohto podujatia
pritom stačili nadšencom okolo
Michala Vargu z Triax Triklubu
FTVŠ Bratislava, aby sa podujatie
stalo najmasovejším triatlonovým
podujatím na Slovensku. 
Hoci v Európe je bežné, že mestské tria-
tlony pritiahnu na štart aj vyše tisícku
športovcov, vlani sa počet štartujúcich
vo všetkých kategóriách Triatlonu pre
všetkých vyšplhal vysoko nad číslo tris-
to, čo bolo rekordné číslo vo vyše 25-
ročnej triatlonovej histórie na Sloven-
sku. Organizátori však majú ešte smel-
šie plány a radi by bratislavský Triatlon
pre všetkých posunuli ešte „vyššie“.
„V areáli vodných športov v Čunove
sme v prvých ročníkoch našli veľmi
dobré prostredie a podmienky na organi-
záciu pretekov, no našou snahou je pri-
tiahnuť triatlon ešte viac k ľuďom, a tak
sme prišli s myšlienkou pripraviť podu-
jatie priamo v meste. Vytypovali sme
lokalitu okolo Štrkoveckého jazera a
spolupráci so Športovým klubom Ruži-
nov by sme 3. ročník Triatlonu pre všet-
kých radi zorganizovali v tejto lokalite,“
povedal riaditeľ pretekov Michal Varga.
Názov podujatia nabáda, aby si tento
nádherný šport vyskúšali aj tí, ktorí
doteraz o svojich športových schopnos-
tiach pochybovali, či nemali odvahu
absolvovať za sebou tri športové discip-

líny - plávanie, cyklistiku a beh. Preto
organizátori plánujú tretí ročník „roz-
tiahnuť“ na niekoľko dní - samotnému
vyvrcholeniu podujatia - pretekom Slo-
venského pohára bude predchádzať
množstvo sprievodných akcií. 
„Tento rok bude Triatlon pre všetkých
od stredy 24. do soboty 27. augusta. V
stredu to budú spoločné tréningy pre
všetkých záujemcov o štart v pretekoch,
vo štvrtok zorganizujeme workshop na
tému Ako zdolať svoj prvý triatlon, v
piatok si záujemcovia o štart v prete-
koch budú môcť zatrénovať s triatlono-
vými hviezdami, ktoré na podujatie
zavítajú, a v sobotu je „event day“, celo-
denné podujatie s množstvom pretekov
- počnúc pretekmi rodičov a detí cez
preteky telesne postihnutých, korčuliar-
sku verziu triatlonu, preteky neregistro-
vaných triatlonistov až po preteky Slo-

venského pohára na olympijskej vzdia-
lenosti,“ prezradil riaditeľ podujatia.
Triatlon sa zaradil do rodiny paralym-
pijských športov. Svoju paralympijskú
premiéru zažije v brazílskom Riu de
Janeiro v roku 2016. Na Slovensku sa
telesne postihnutí športovci mali mož-
nosť zúčastniť na triatlonových prete-
koch už v rámci 2. ročníka Triatlonu pre
všetkých vlani v auguste. „V spolupráci
so Slovenským paralympijským výbo-
rom pripravíme aj tento rok preteky pre
telesne postihnutých športovcov,“
doplnil Michal Varga.
V Bratislave je registrovaných 7 triatlo-
nových klubov, no aktívne sa do prete-
kov v rámci Slovenského pohára zapá-
jajú triatlonisti z troch - Triax Triklub
FTVŠ Bratislava, J&T Sport Team a
Realiz Team. (pd)

FOTO - Triax Triklub

ŠK Slovan vyhral 

v Turecku dve

stretnutia
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovana sa po osem-
dňovom sústredení v Turecku vrátili
na domáce trávniky, kde dolaďujú
formu na jarnú časť Corgoň ligy,
ktorá by sa mala začať, ak to dovolí
počasie, už budúci víkend. Belasí na
sústredení v Antalyi zohrali tri zápa-
sy, po prehre s Jabloncom už zvyšné
dva vyhrali a naznačili, že ich forma
pred prvým jarným súbojom v
Trnave potešiteľne stúpa.
V prvom stretnutí v Turecku bol ich
súperom český prvoligový Jablonec,
ktorému slovanisti podľahli 1:2, keď
ich jediný gól strelil Kordič. 
V druhom prípravnom dueli sa slova-
nisti stretli s rumunským prvoligovým
tímom Gaz Metan Medias a zvíťazili
3:1. Strelcami gólov boli Kordič, Hale-
nár a Žofčák. 
Posledným súperom na sústredení bolo
poľské mužstvo Zaglebie Lubin, ktoré
inkasovalo štvorku a prehralo 1:4, hoci
gólov mohlo byť aj viac. Strelci boli
tradiční - dva góly dal Žofčák, po jed-
nom pridali Kordič a Halenár.
„Naša hra je postavená na tímovej
práci a som rád, že chlapci sa na ihris-
ku snažia plniť to, čo si povieme. Zlep-
šila sa aj produktivita a verím, že nám
to vydrží aj do súťažných zápasov. Do
mužstva veľmi dobre zapadol Milinko-
vič, pomohol návrat uzdraveného Ha-
lenára, zlepšené výkony podávali Kor-
dič so Žofčákom,” povedal pre slova-
nistickú internetovú stránku tréner
Karel Jarolím. 
Podľa jeho slov zlepšenie vidieť aj v
defenzíve. „Z našej hry máme všetci
oveľa lepší pocit ako na jeseň, čo nám
dodáva chuť do ďalšej práce. Sústrede-
nie sa vydarilo a je pre nás dobrým
odrazovým mostíkom do náročných
stretnutí, ktoré nás na jar čakajú,“
dodal Karel Jarolím.
Belasí sa vrátili do Bratislavy v ponde-
lok popoludní, pred začiatkom jari ich
čaká už len jeden prípravný duel. V
sobotu 19. februára 2011 nastúpia v
Prahe v prestížnom súboji proti Slavii,
ktorý bude zaujímavý najmä pre súčas-
ného kormidelníka Slovana... (mm) 

HC Slovan začne 

hrať play-off 

budúcu sobotu
HOKEJ
Keďže hokejisti HC Slovana nemô-
žu skončiť po základnej časti Extra-
ligy lepšie ako štvrtí a horšie ako na
6. priečke, už tri kolá pred koncom
vedia, kedy začnú štvrťfinálovú
sériu play-off.
Svoj prvý duel vo vyraďovacej časti
sezóny odohrajú v sobotu 26. februára
2011. Ešte predtým musia odohrať dva
posledné zápasy - v piatok 18. februára
s Banskou Bystricou a o dva dni neskôr
v Poprade. Práve tie rozhodnú, z akého
miesta pôjdu Bratislavčania do play-
off. Štvrťfinálové stretnutia play-off sa
budú hrať vždy až od 18.00 h, cena
vstupeniek do jednotlivých sektorov
bude jednotná - 7 eur. (db)

Hala Mladosť

bude hostiť 

futsalistky
FUTSAL
Lady Team Bratislava organizuje v
sobotu 19. februára 2011 v ŠH Mla-
dosť ženský futsalový turnaj.
Ženský futsal sa na Slovenskom fut-
salom zväze zatiaľ oficiálne neregi-
struje, aj keď menšie záblesky sa už
evidujú vo viacerých mestách (Žilina,
Košice, atď.). Zástupcovia bratislav-
ského družstva Lady Team preto pri-
šli myšlienkou, že popri ženskom fut-
bale budú systematicky v zimnom
období rozvíjať a podporovať aj žen-
ský futsal. 
V spolupráci so Slovenským futsalom
od nasledujúcej sezóny 2011/2012
mienia zorganizovať (podobne ako v
Česku) v zimných mesiacoch turnajo-
vým spôsobom prvý ročník vo futsale
žien, čo by následne vyústilo do vzniku
slovenskej futsalovej reprezentácie,
ktorá by sa zúčastnila aj na kvalifikácií
o postup na svetový šampionát. 
Prvou ukážkou bude ,,nultý“ ženský
futsalový turnaj LadyFutsal Cup v
Mladosti, na ktorom sa predstavia
Nové Zámky, Trnava, Dúbravka, Belu-
ša, Humenné, Žilina, Selce, Lady
Team,  prvý duel sa hrá o 9.00 h, finá-
le o 16.15 h, vstup je zdarma. (jk)

Štvrťfinále

Challenge Cupu

bez slávistiek
VOLEJBAL
Volejbalistky Slávie UK Bratislava
nepostúpili do štvrťfinále Vyzývacie-
ho pohára (Challenge Cup). Roz-
hodla o tom ich prehra na palubovke
španielskeho klubu Oxidoc Palma
Mallorca 0:3 (-20, -18, -22). 
„Veľmi slabo sme útočili. Súperky
mali dobre prepracovanú obranu, naša
aktivita na sieti bola neefektívna. Mali
sme na viac, ako sme mohli pred-
viesť,“ povedal pre agentúru SITA pre-
zident bratislavského klubu a asistent
trénera Vladimír Hančík. (mm)

Vďaka Bratislavskému samo-
správnemu kraju je korčuľovanie
pre verejnosť na Vajnorskom
klzisku, ktoré je umiestnené v prí-
jemnom prostredí športového
areálu Alviano na ulici Alviano,
každú sobotu bezplatné.

„Je to súčasťou aktivít župy pred blí-
žiacimi sa majstrovstvami sveta v
ľadovom hokeji,“ povedal predseda
kraja Pavol Frešo. Podľa starostu
Mrvu je práve sobota z hľadiska
verejného korčuľovania počas týž-
dňa najvyťaženejšia. Klzisko vtedy
navštívi aj 300 ľudí.

„Je to šanca, ako viac priblížiť hoke-
jové majstrovstvá našim ľuďom z
priľahlého regiónu,“ uviedol Mrva.
Klzisko vo Vajnoroch je cez víkend
spoplatnené od 0,65 do 1,30 eura na
osobu. Kraj na sobotné korčuľova-
nia prispeje sumou 500 eur. Umelé
ľadové klzisko funguje vo Vajno-
roch už štvrtý rok, korčuľovať sa je
možné do teploty +10 stupňov.

Bratislavský kraj rokuje aj s ďalšími
prevádzkovateľmi ľadových plôch v
Bratislave a v regióne. Vo forme
úhrady časti nákladov na prevádzku
ľadových plôch chce župa podporiť
v súvislosti s majstrovstvami sveta
verejné korčuľovanie alebo výučbu
korčuľovania škôl v kraji.

Soboty sú na Vajnorskom klzisku 
pre verejnosť bezplatné

Počas víkendu sa na vajnorskom klzisku konal už 2. ročník turnaja v ľadovom
hokeji o Vajnorský ľadový pohár.

Úvodný puk semifinálového zápasu vhadzoval bratislavský župan Pavol Frešo.

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

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

KVALITNE a za najlepšiu cenu od 190 €KVALITNE a za najlepšiu cenu od 190 €

VaV

KURZY NEMÈINYKURZY NEMÈINY

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

OPATROVATE¼SKÝ KURZ VaVOPATROVATE¼SKÝ KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR - 230hakreditovaný MPSVaR - 230h platnývSRaEUplatnývSRaEU

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

RÝCHLORÝCHLO
Kniha C +cert fikát vSJ NJ,A za armo, J+ D i d !Kniha C +cert fikát vSJ NJ,A, J+ D i za armod !

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

(do 24 dní) - denný a veèerný- denný a veèerný(do 24 dní)

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Romantický balet Giselle je aj o vílach,

tancujúcich mladých lesných žienkach 

Tanec a film 

v súčasnom

umení
TANEC, FILM
V centre súčasného umenia A4 Nultý
priestor na Námestí SNP 12 vystúpi
23. februára 2011 súbor Debris Com-
pany s programom Soliloquoy. 
Tanečno-divadelné predstavenie/sólo je
krátkou javiskovou adaptáciou posled-
nej kapitoly svetoznámeho románu J.
Joycea - Ulysses. Soliloquoy je poctou
Joyceovi, jeho písaniu na hranici vedo-
mia a podvedomia, experimentu slova a
pohybu, rytmickému a rituálnemu
vyznaniu novej dobe, ktorá nás obklo-
puje, zaplaveniu emocionalitou, pre-
trvávajúcemu smútku, strate kontextu a
večnej nespokojnosti. 
Súčasťou večera je projekcia filmu Voi-
ceS v réžii Yuriho Koreca & Petra Beb-
jaka. Tanečný film je o probléme mno-
honásobnej poruchy osobnosti. (dš)

Hluk aj ako 

mystická

kontemplácia 
HUDBA
V centre súčasného umenia A4 Nultý
priestor na Námestí SNP 12 sa 19.
februára 2011 o 20.00 h uskutoční
koncert Hlukové mystériá. Vystúpia
skupiny Sklo, VZM, 900 piesek,
Noise Mortanna a Sigi Tobias. 
Hluková sekcia je tak trochu netradičné
zoskupenie hudobníkov zameraných na
okrajové žánre, akými sú noise, indu-
strial či drone. Dôraz sa kladie na analó-
gové, vo veľkej miere domácky vyrobe-
né nástroje a improvizácie.
O tom, že hluk môže byť skvelým
nástrojom na mystickú kontempláciu, sa
môžete prísť presvedčiť na akcii, ktorá v
susednom Česku zaznamenala už pek-
ných pár pokračovaní. O vizuálnu časť
koncertu sa postará VJ Poppydoll.
Čakajú vás posvätné húštiny káblov a
pružín, spev hrdzavých rúr a levitujúca
omietka opadávajúca zo stien. (dš) 

Krv básnika 

uvedú v A4 

Nultý priestor
HUDBA, FILM
Koncert s projekciou je v A4 Nultý
priestor na Námestí SNP 12 napláno-
vaný na 26. februára 2011 o 20.00 h,
keď uvedú Program Steven Seve-
rin/Jean Cocteau: Krv básnika. 
Britský experimentálny hudobník Ste-
ven Severin - zakladateľ slávnej skupi-
ny Siouxsie and the Banshees, ktorá
posunula dejiny punk rocku do postpun-
kovej podoby, sa po rozpade skupiny
vydáva na svoju experimentálnu cestu.
Steven Severin, ktorý vo svojej hudob-
nej dráhe preťal cesty osobnostiam ako
John Cale, Alan Moore, Jarboe, Lydia
Lunch, Marc Almond či Merc Cunning-
ham, sa od roku 2008 venuje ozvučova-
niu nemých filmov. 
V januári minulého roku premiéroval
svoj sólový projekt v Silent Movie
Theater v Hollywoode, aby sa s ním
následne vydal na turné po Európe. Svoj
najnovší projekt vytvoril k rovnomen-
nému kultovému filmu surrealistického
režiséra a básnika Jeana Cocteau Le
Sang D'Un Počte z roku 1930. (dš)

BALET
Balet SND na svojej scéne uvádza
jeden z najkrajších baletov klasickej
romantickej literatúry Giselle.
V roku 1835 v diele O Nemecku básnik
a prozaik Heinrich Heine napísal o
legende, ktorú majú v Rakúsku. Hovorí
o tancujúcich lesných žienkach, zná-
mych ako víly. Vílami sa stávajú mladé
nevesty, ktoré smrť zastihla ešte pred
svadbou. Nešťastné mladé stvorenia
nemôžu nájsť pokoj, ich mŕtve srdcia a
telá sú plné neodolateľnej túžby tanco-
vať, ktorú nemohli v živote uspokojiť.
Zjavujú sa o polnoci a beda mládencovi,
ktorý na ne natrafí. Vezmú ho do nespú-

taného a nekonečného kola a utancujú
ho na smrť. V svadobnom rúchu, s vien-
kami a vejúcimi stužkami na hlavách, s
trblietavými prsteňmi, tancujú víly v
mesačnom svite ako elfovia. 
Úryvok z Heineho diela o slovanskej
legende - éterických vílach sa stal inšpi-
ráciou k vzniku jedného z najslávnej-
ších romantických baletov. Spoluauto-
rom libreta bol francúzsky spisovateľ a
kritik Théophile Gautier. Nové spraco-
vanie baletu Giselle vzniklo na základe
štúdia pôvodných literárnych, hudob-
ných a choreografických podkladov so
zámerom preniesť sa cez desaťročia ins-
cenačných tradícií.

Na scéne sa odohráva príbeh mladého
dievčaťa, zamilovaného do vojvodu,
ktorý nechce byť spoznaný. Dievčinu
miluje mladý poľovník Hilarionom,
jeho city však neopätuje. Keď zistí, že
bola svojou láskou klamaná, siaha si na
život. V hlavných úlohách sa predstavu-
jú Ch. Akiyama, B. Kubátová, S. Nájde-
ná, E. Jenčíková-Sklyarová a. h., M.
Kupcová, Z. Bartková a. h., P.r Dedin-
ský, A. Ducin, A. Szabo, O. Jahelka, S.
Jegorov, M. Sklyar, A. Szabo, M. Pomi-
kal, D. Slabý. Réžia O. Šoth, J. Kubán-
ka. Scéna J. Fábry, kostýmy A. Sukha-
nov, dramaturgia a libreto Z. Mistríková
a O. Šoth. (dš)

Piotr Rubik 

vystúpi v NTC 

Sibamac Aréne
HUDBA
V NTC Sibamac Aréne bude 26.
februára 2011 o 19.00 h a 27. februá-
ra 2011 o 19.00 h koncert Piotra
Rubika The best of. 
Počas koncertu zaznejú najlepšie
skladby z pásem Tu es Petrus, Psałterz
Wrzesniowy, Habitat, Santo Subito,
Rubikone. Na koncerte vystúpi aj 120-
členný zbor a orchester a šiesti sólisti.
Piotr Rubik je súčasný poľský sklada-
teľ symfonickej hudby pre orchester,
film a divadlo. Svoje najvýznamnejšie
dielo oratórium Tu es Petrus, venoval
Jánovi Pavlovi II. (dš)
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SOBOTA 19. februára
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych výt-
varníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 14.00 - Z histórie Devínskej Novej
Vsi, exkurzia, TIK DNV, Istrijská 49
� 14.30 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Snehová kráľovná, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 17.00 - Čaj o piatej s Exe Live, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - Old school brothers, Z ulice ho-
re!, Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Homeless ples Nota Bene,
ples ľudí bez domova, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Modelky 2, Krása neni všet-
ko, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Hlukové mystériá, koncert,
Sklo, VZM, 900piesek, Noise Mortan-
na..., A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�20.00 - Seredský Dixieland,Abadona,
Žilinská 4

NEDEĽA 20. februára
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych výt-
varníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 10.00 a 14.00 - Abeceda zjedla teba,
Cirkus v šlabikári, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 a 14.30 - Princezná Kukulien-
ka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Dráčik Ohniváčik, divadielko
Happy, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 11.00 - Vozenie detí na poníkovi,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Eva Band, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Zimná rozprávka, Klub Pon-
teo, Starorímska 1/A
� 15.30 - O kozliatkach, divadlo Žihad-
lo, hotel Devín, Riečna 4
�16.00 - Snehuliatko, program na motí-
vy poviedok z knihy Jána Uličianskeho
Snehuliacke ostrovy, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Ako sa psíček nechcel umý-
vať, bábkové divadlo JaJa, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala, historická
budova SND, Hviezdoslavovo nám.
� 19.00 - Pelikáni v pustatine, divadlo
Úsmev, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

� 19.30 - Modelky 2, Krása neni všet-
ko, hra zo sveta modelingu, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 21. februára
� 9.00 - Hráme sa na abecedu, prázdni-
nový divadelný workshop, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - Prázdninová dielnička, ob-
rázky na jute, M klub, Rovniankova 3
� 13.00 - Robíme si masky, DK Lúky,
Vigľašská 1
�18.00 - Sahadža joga, Stredisko kultú-
ry, Vajnorská 21
� 19.00 - Soňa Horňáková, Slide &
Udu, folkový koncert, Ticho&spol.,
CDLaV, Školská 14

� 19.00 - Matka, Hriech, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Poetický večer poézie s J.
Sarvašom, DK Kramáre, Stromová 18
� 19.09 - Folkový kabinet No4, zosku-
penie Nany, Peter Piatko Band, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Modelky 2, Krása neni všetko,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 22. februára
�7.30 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 8.00 - Jarný denný tábor, so zamera-
ním na turistiku, Istrijská 6
� 9.00 - Hráme sa na abecedu, prázdni-
nový divadelný workshop, Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
�10.00 - Prázdninová dielnička, darče-
ky z valčekov, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Prázdninová herňa moder-
ných spoločenských stolových hier,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
�10.00 - Prázdninové dielne, výtvarno-
tvorivé dielne, CC centrum, Jiráskova 3
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
matiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Zimné radosti, kreslíme s
deťmi, koláž, DK Lúky, Vigľašská 1
� 13.00 - Pripravujeme si karneval,
maľujeme na tvár, DK Lúky, Vigľašská 1
�14.00 - Palculienka, Bibiana, Panská 41
� 17.30 - Jarný violončelový koncert,
Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7

� 18.00 - Sahadža joga, začiatočníci,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - Čo môže priniesť Ayurvéda?,
prednáška lektorky Lenky Brucháčovej,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Fragmenty, Štúdio 1, Zocho-
va ulica
� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 20.00 - koncert Rádia_FM, účinkuje
YouCoco, Komorné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1, vstup voľný

STREDA 23. februára
� 8.00 - Jarný denný tábor, so zamera-
ním na turistiku, Istrijská 6
� 9.00 - Hráme sa na abecedu, Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 9.00 - Stolný tenis pre deti, DK Lúky,
Vigľašská 1
�10.00 - Palculienka, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Prázdninová dielnička, výro-
ba sviečok, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Prázdninová herňa moder-
ných spoločenských stolových hier,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Prázdninové divadielko, krea-
tívne podujatie pre deti, Klub 22, Jirásko-
va 3
�10.00 - Prázdninové dielne, výtvarno-
tvorivé dielne, CC centrum, Jiráskova 3
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, mario-
netky zo šatky, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - Danubius Bonsai Klub, stret-
nutie členov klubu, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.30 - Cesta za poznaním, klubové
stretnutie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
začiatočníci, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Marcela Lechtová, flauta,
Christoph Traxler (Viedeň), klavír,
koncert, Mozartova sieň Rakúskeho veľ-
vyslanectva, Ventúrska 10
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 20.00 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň
Horský park, Lesná 1
� 20.00 - Soliloquoy, tanec, Debris
company, Voices, kino inak, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 24. februára
� 8.00 - Jarný denný tábor, so zamera-
ním na turistiku, Istrijská 6, DNV
� 9.00 - Čarbaničky, klauni, Klub 22,
Jiráskova 3
� 9.00 - Stolný tenis pre deti, DK Lúky,
Vigľašská 1

� 9.30 - Joga v dennom živote, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 - Prázdninové dielne, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 10.00 - Prázdninové divadielko, Jirá-
skova 3
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám, M
klub, Rovniankova 3 
�10.00 - Palculienka, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Prázdninová herňa moder-
ných spoločenských stolových hier,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, príprava na školy umeleckého zame-
rania, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 16.00 - Vozenie detí na poníkovi,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 16.10 - Astro krúžok, od 10 do 18
rokov, SNM, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
pokročilí, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Neřež, Stredisko kultúry, Vaj-
norská 21
� 19.00 - Polícia, Ívery, Školská 14
� 20.00 - Bruno Benetton free Band,
Hugo Čáves Orchestra, Žena z leso-
parku, trojkoncert, Klub Za Zrkadlom.
Rovniankova 3

PIATOK 25. februára
� 8.00 - Jarný denný tábor, Istrijská 6
� 10.00 - Prázdninové divadielko,
Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Dvere dokorán ku hrám, M
klub, Rovniankova 3
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, príprava na školy umeleckého zame-
rania, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Františkovo čarování s
Majdou, predstavenie pre deti s M.
Rejfovou, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 19.00 - Sen noci orientálnej, Stredis-
ko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Music Club: Kotúče Dm
(punk-rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Traditional Jazz Band Vizár,
Abadona, Žilinská 4

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

vyjdú opäť o týždeň

24. 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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Od 1. februára 2011 máte skvelú príležitosť získať triedu B pri zvýhodnenom lízingu prostredníctvom 

Mercedes-Benz Financial Services už za 333 €* s DPH mesačne. Okrem iných benefitov k tomu 

dostanete výhodné poistenie a výbavu až do výšky 3 333 €** s DPH v cene vozidla. Viac informácií 

nájdete na http://pocitajtesnami.mercedes-benz.sk

Dôvod pre radosť
Trieda B - Special Edition

Trieda B 160

od 333 €*
*Splátka pri cene vozidla 23 580 € vrátane DPH. 

Financovanie a podmienky podliehajú schváleniu. 

**Výbavu nie je možné odpočítať z ceny vozidla.

Príklad výpočtu zvýhodnenia pre tri
edu

 B
 1

60

34 175 €

26 926 €

Bežná ponuka

Zvýhodnená ponuka

21,21 %
Zvýhodnenie 

 7 249 €
Ušetríte

s DPH
mesačne

Kombinovaná spotreba (l/100km): 5,3 – 8,2  

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 139 – 197


