
Komisia dopravy a informačných
systémov mestského zastupiteľstva
odmietla návrh Dopravného podni-
ku Bratislavy na zvýšenie cestovného
v MHD. Na dôvody sme sa spýtali
mestského poslanca a predsedu
dopravnej komisie Jozefa UHLERA.
- Posudzovali sme dva varianty zvýše-
nia cestovného. Prvý navrhuje na jed-
nej strane vyššie zvýšenie predplatné-
ho cestovného lístka, na druhej strane
však už v menšej miere  zdraženie jed-
norazových lístkov. Druhý variant je
opačný, ráta s ráznejším zvýšením
ceny za tzv. papierové lístky a v men-
šej miere cenu predplatného cestovné-
ho lístka.
Prečo ste sa nepriklonili ani k jednej
z možností zvýšenia cien?
- Pretože zatiaľ nemáme žiadnu infor-
máciu z dopravného podniku, ktorá by
hovorila o zmenách vnútri podniku.
Napríklad o reštrukturalizácii zamest-

nancov, alebo iné opatrenia na šetrenie
v podniku, ktoré sa dajú urobiť. Len čo
sa tieto zmeny urobia, čo môže po
zmene vedenia trvať približne asi pol
roka, potom sa rozhodneme, či je zvý-
šenie cestovného naozaj nutné.
Ktoré ďalšie konkrétne úsporné
opatrenia prichádzajú do úvahy?
- Je potrebné zistiť, či sa mestské linky
jazdiace najmä v čase obeda, teda v tzv.
sedle, dostatočne využívajú. Ak sú auto-
busy poloprázdne, treba ich nahradiť
kratšími vozidlami s nižšou spotrebou.
Ďalšou možnosťou šetrenia je napríklad
aj zvýšiť počet zastávok na znamenie,
ako napríklad vo Viedni, kde linka ok-
rem paliva šetrí aj čas cestujúcich. Op-
timalizácia liniek mestskej hromadnej
dopravy sa však týka aj električiek.
Treba zabezpečiť, aby nejazdili husto za

sebou, pretože prvá býva plná a druhá
už poloprázdna. Je potrebné ich rozlože-
nie na kratšie intervaly, čím by sa navy-
še zvýšil aj komfort cestujúcich.
Dopravca však pri žiadosti o zvýše-
nie ceny argumentuje, že od roku
2004 sa ceny nemenili...
- Podľa nášho názoru mnoho ľudí v
minulosti cestovalo hromadnou dopra-
vou do desiatich, prípadne tridsiatich
minút. To, že si teraz musia kupovať
15-minútové a hodinové lístky zname-
ná, že sa im cestovné v mestskej hro-
madnej doprave zvýšilo o viac ako 50
percent. Dopravný podnik Bratislava
teraz prichádza s ďalším negatívnym
návrhom, chce zrušiť dve tarifné pás-
ma. Pre cestujúcich, ktorí si kupujú
predplatný cestovný lístok len na jedno
pásmo, by to znamenalo ďalšie zvýše-
nie cestovného. Museli by si totiž ku-
povať celosieťové električenky.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 208 310 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 2885 

Fax: 5441 6473

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Inzercia: 0911-NOVINY

Štvrtok 24. februára 2011 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XIV. ~ Číslo 7

STARÉ MESTO
Parkovanie na zastávkach mestskej
hromadnej dopravy a v ich okolí nie
je v hlavnom meste ničím výnimoč-
ným. Vodiči si urobili parkovisko aj
na jednej z nedávno obnovených zas-
távok MHD -  na Staromestskej ulici.
Autá sa na zastávke, ktorú spravuje
magistrát, začali objavovať hneď po jej
úprave. A to nielen v okolí novinového
stánku, ale aj v úzkom priestore medzi
múrom a Staromestskou ulicou - neďa-
leko vstupu do podchodu. Najmä tu
majú chodci alebo aj rodičia s kočíkom
problémy zmestiť sa pri kľučkovaní
pomedzi parkujúce autá. Pri novinovom

stánku zase parkovali bratislavskí aj
mimobratislavskí vodiči, ktorí pritom
museli vyjsť na chodník a pri odjazde
prešli časťou územia zastávky na Staro-
mestskú. 
Po upozorneniach na neúnosnú situáciu
sa na zastávke nedávno objavilo niekoľ-
ko stĺpikov. Chvályhodný počin, ktorý
však vzbudil rozpaky, pretože na strane
v smere od Župného námestia osadili
stĺpiky tak nešikovne, že autám v parko-
vaní nebránia a situácia je rovnaká ako
bola predtým.
Z magistrátu sme dostali informácie,
podľa ktorých dopravné zábrany na Sta-
romestskej ulici osadili na základe pro-

jektu organizácie dopravy schváleného
v operatívnej komisii. „Ak by dopravné
riešenie nepostačovalo, oddelenie dop-
ravy určí doplnenie zábran proti neop-
rávnenému parkovaniu.“ 
O tom, že súčasné riešenie skutočne
nestačí a nie je dotiahnuté do konca,
svedčí, že autá tu parkujú aj naďalej. K
zastávke by preto bolo potrebné osadiť
aj značku Zákaz vjazdu, aby nediscipli-
novaných vodičov mohli pokutovať
mestskí policajti. V prípade parkovania
áut neďaleko podchodu by tak robiť
mohli, pretože v mnohých prípadoch sa
tu nedodržiava medzera pre chodcov
stanovená zákonom. (rob)

Stĺpiky dali, ale vodičom to neprekáža
Zastávka na Staromestskej je pre mnohých vodičov príjemným parkoviskom. FOTO - Robert Lattacher

Poslanci odmietli zdražovanie MHD 

ŠK Slovan chce

ísť do Európy, 

cieľom je aj

finále pohára
BRATISLAVA
Ak sa počasie nezblázni, v piatok 25.
februára 2011 o 17.30 h sa začne
jarná časť najvyššej futbalovej súťa-
že. Úvod bude poriadne horúci - v
Trnave privítajú domáci bratislav-
ský Slovan, ktorý má po pokazenej
jeseni čo naprávať.
„Čaká nás dôležitý zápas, ale pre nás
budú dôležité všetky jarné stretnutia.
Na Trnavu sme sa špeciálne nepripra-
vovali, pretože aj ona hrala vlastne
vždy v inej zostave,“ prezradil pred jar-
nou premiérou tréner Karel Jarolím.
Takmer osemtýždňovú zimnú prípravu
si pochvaľoval: „Splnila účel, nabrali
sme sily, dúfam, že sme dobre pripra-
vení. Navyše prišli aj noví hráči, ktorí
by sa mali presadiť do základnej zosta-
vy,“ pokračoval kormidelník belasých.
Podľa jeho slov, jediným negatívom
boli zranenie: „Týkali sa práve kľúčo-
vých hráčov, či už Šeba, Dobrotku
alebo v závere prípravy Dosoudila.“
Jesenné výkony Slovana by vraj mali
byť históriou: „Určite sme na tom lep-
šie, iná cesta vlastne ani nebola. Chce-
me hrať behavejšie, agresívnejšie,
modernejšie.“ Základnú zostavu na
Trnavu má jasnú, rovnako aj s menom
nového kapitána, ktorý má nahradiť
Dosoudila. Bude ním Igor Žofčák:
„Ponúkol sa sám,“ zasmial sa Karel
Jarolím, ale potom už vážnejšie dodal:
„Vyplynulo to samé od seba. Je to skú-
sený hráč, príkladný v tréningu aj v
zápasoch.“ Samotný Žofčák neskrýval,
že kapitánska nominácia ho potešila:
„Prekvapila aj potešila. Dúfam, že
splním, čo sa odo mňa čaká.“
Z kádra odišli Kuzma, Pečnik, Saláta,
prišli Bartalský, Kolčák, Hrdlička,
Milinkovič, Hutta Pauschek. Obranca
Dosoudil bol začiatkom týždňa po ope-
rácii ešte stále v Prahe, útočník Šebo sa
už pripája k mužstvu a v marci by sa
mohol objaviť aj v zápasoch. Ostatní
hráči, ktorí boli v Bratislave na skúšku,
odišli domov. „Neboli by prínosom a
nevytlačili by hráčov súčasného kád-
ra,“ vysvetlil Karel Jarolím. 
O spoluprácu s fanúšikmi by sa mal sta-
rať nový člen vedenia Tomáš Straka:
„Chceme vyššie návštevy, lepšiu at-
mosféru, zvýšiť bezpečnosť na tribú-
nach. Fanúšikovia vytvoria funkcie ste-
wardov, ktorí budú dbať na štadióne na
poriadok a rozbiehame aj nový projekt
v školách - Mladý slovanista.“
Ciele pre jar sú trošku všeobecné: „Pre
Slovan bude cieľom vždy európska sú-
ťaž. Žilina má v lige dvanásťbodový ná-
skok, ale my pôjdeme od zápasu k zápa-
su. Jednoznačným cieľom zostáva finále
Slovenského pohára,“ dodal generálny
riaditeľ klubu Petr Kašpar. (db)

Nad výberom

magistrátnych

úradníkov

sú otázniky
BRATISLAVA
Nový primátor Bratislavy sľuboval
väčšiu transparentnosť pri správe
mesta, ale aj pri obsadzovaní kľúčo-
vých postov na mestskom magistráte.
Zatiaľ sa mu to celkom nedarí. Na
obsadenie kľúčových úradníckych
postov bolo síce vyhlásené výberové
konanie, nie každý sa však o ňom
mohol dozvedieť.
Ešte 13. januára 2011 magistrát vyhlásil
výberové konanie na pozíciu vedúceho
oddelenia koordinácie dopravných sys-
témov (hlavného dopravného inžiniera
mesta). Prihlásiť sa bolo možné do 27.
januára 2011. Tlačovú správu o výbero-
vom konaní zverejnil hovorca primátora
24. januára 2011, teda tri dni pred termí-
nom. Keď sme začali pátrať o podmien-
kach súťaže, na webe mesta sme nenašli
ani zmienku. Až prostredníctvom inter-
netového vyhľadávača sme sa dostali na
podstránku oznamu o výberovom kona-
ní na dopravného inžiniera - v sekcii Ro-
dina a v podsekcii Sociálna pomoc. Teda
tam, kde by to asi nikto nehľadal.
Hovorca primátora Ľubomír Andrássy
na to reagoval vysvetlením: „Oznáme-
nia o výberových konaniach sú vždy
zverejnené v časti Praktické informácie,
Pracovné príležitosti. Vo viacerých prí-
padoch sú však tieto informácie prelin-
kované na iné podstránky - napríklad
Rodina, Podnikateľ a pod. Zároveň
informácie o voľných miestach ponúka-
me najväčším pracovným portálom
(napr. Topjob, Profesia) a taktiež úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo
samozrejme neznamená, že neexistujú
ďalšie kanály na informovanie verejnos-
ti o pracovných ponukách, ktoré magi-
strát hlavného mesta v minulosti využí-
val a bude využívať.“
V prípade hlavného dopravného inžinie-
ra, ale aj vedúcich legislatívno-právneho
oddelenia a oddelenia správy majetku
mesta však oznámenie o výberovom ko-
naní bolo zverejnené len na webstránke
mesta - aj to tam, kde by to hľadal len
máloktorý záujemca.
Najnovšie mesto hľadá nového hlavné-
ho architekta a hlavného urbanistu. Aj
teraz je oznam o výberových konaniach
zverejnený len na mestskom webe, ne-
objavil sa ani na jednom z najväčších
portálov s ponukou pracovných miest.
Ak by vedenie mesta malo záujem, aby
sa do výberových konaní na vedúce
funkcie prihlásili len vopred vybraní a
spriaznení ľudia, zrejme by nepostupo-
valo inak. Načo však toľko rečí o väčšej
transparentnosti pri správe mesta? Mi-
mochodom, aj informácie o výsledkoch
skončených výberových konaní sme na
oficiálnej webstránke mesta hľadali
márne. Radoslav Števčík



DEVÍNSKA NOVÁ VES
Nový obytný súbor ponúkajúci
bývanie, ale aj obchody a služby, má
vzniknúť v Devínskej Novej Vsi na
Ulici J. Jonáša pod názvom Slnečný
vrch II. Investor chce začať stavať v
marci 2012, dokončiť ho plánuje
koncom roka 2015. 
Ide o druhú etapu zámeru zástavby
Devínskej Novej Vsi v časti Východ.
Výstavba bude rozdelená do dvoch
etáp. V prvej má vzniknúť päť poly-
funkčných bytových domov, v druhej
skupina rodinných domov. Bytové
domy majú mať šesť nadzemných pod-
laží, niektoré s ustúpeným piatym či
siedmym. Rodinné domy majú byť
štyri a do výšky dvoch poschodí. 
Každý z obytných domov má mať dve
podzemné podlažia určené pre garáže.
Na prvom poschodí budú mať miesto
služby a obchody, spolu desať prenají-
mateľných priestorov. Na ostatných
poschodiach bude 201 bytov a 138

apartmánov. V podzemných garážach
bude miesto pre 297 áut, na povrchu je
navrhnutých 218 parkovacích miest. 
V okolí objektov sľubuje investor zasa-
diť zeleň, vrátane strešnej zelene. Par-

cely určené na výstavbu sú súčasťou
návrhu Urbanistickej štúdie zóny
Východ. Predpokladané náklady na
stavbu sú 31,76 milióna eur. (rob)
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Koniec ilúzií 
o nezávislosti
primátora?
Primátor Bratislavy uspel v novembro-
vých voľbách novej mestskej samo-
správy aj preto, že dokázal voličov oslo-
viť deklarovanou nezávislosťou. Neta-
jil sa síce podporou najpopulárnejšej
parlamentnej strany, neustále však
opakoval, že kandiduje ako nezávislý.
A tak mu svoj hlas dal aj nejeden volič
pravicových strán s nádejou, že nezávi-
slým aj zostane.
Už prvé rozhodnutie nezávislého primá-
tora vyvolalo isté rozpaky - za riaditeľa
magistrátu si vybral okresného predse-
du strany SMER-SD v Starom Meste a
bývalého riaditeľa kancelárie bývalého
predsedu parlamentu. Následne sa ho-
vorcom mesta stal bývalý hovorca býva-
lej ministerky práce, sociálnych vecí a
rodiny, príchod na magistrát verejne
ohlásil aj bývalý hovorca bývalého
ministra dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií - všetko kádre strany SMER-SD.
Keď nové vedenie magistrátu ohlásilo,
že vedúce pozície na magistráte bude
obsadzovať na základe výberových
konaní, zdalo sa, že konečne nastal čas,
aby sa do vedúcich úradníckych funkcií
dostali tí najschopnejší, teda žiadni
kamaráti či známi. Keďže primátor bol
zvolený ako nezávislý, zdalo sa, že sa
končí aj obdobie straníckej preferencie
pri obsadzovaní kresiel v bratislavskej
samospráve.
Prvé pochybnosti, či to bude naozaj po
novom, sa objavili pri výberovom kona-
ní na hlavného dopravného inžiniera.
Nielenže sa na magistráte nepretrhli,
aby rozšírili zvesť o možnosti uchádzať
sa o tento post, keď oznam zverejnili iba
na webstránke mesta, vo výberovom
konaní (ako na potvoru) uspel uchádzač
s prepojením na tú istú politickú stranu,
ktorá podporovala aj nezávislého pri-
mátora  mesta.
Bývalý minister dopravy ho v roku 2006
menoval do vedenia Národnej diaľnič-
nej spoločnosti, kde mal na starosti aj
prípravu súťaže na vybudovanie a pre-
vádzku mýtneho systému. V roku 2007
ho ten istý minister z funkcie odvolal,
pretože sa objavilo podozrenie z úniku
informácií z tendrovej dokumentácie.
Teraz má tento človek tvoriť dopravnú
politiku hlavného mesta.
Možno je náhoda, že sa na magistrát
sťahujú stranícke kádre bývalej vlády a
možno sa tak iba končia ilúzie o ne-
závislosti primátora. Radoslav Števčík

Obytný súbor Slnečný vrch II prinesie

okrem bývania aj služby a obchody

Mesto plánuje električku v Petržalke, 

v prevádzke by mala byť od roku 2015

Z Bilíkovej na Trhovú vodiči nevidia, 

prekáža im v tom reklamná plocha

TEN-T 17 platí,

tunel bude až

po roku 2015
BRATISLAVA
V súvislosti s medializovanými infor-
máciami o možnom pozastavení či
posunutí termínu projektu prepoje-
nia železničných koridorov TEN-T
Paríž  - Bratislava, sme požiadali o
stanovisko Európsku komisiu (EK),
ale aj ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií.
Podľa Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku je železničný koridor z
Paríža do Bratislavy jednou z priorít v
rámci transeurópskej dopravnej siete
(TEN-T) s označením prioritný pro-
jekt 17. V októbri minulého roka
komisia v priebežnom hodnotení pro-
jektov uviedla, že pri niektorých je
možné rátať s dvojročným predĺžením
obdobia, počas ktorého je možné
použiť naplánované peniaze, to zna-
mená až do konca roku 2015. Jedným
z projektov, pri ktorých je takéto pre-
dĺženie možné, je aj železničné spoje-
nie Viedne a Bratislavy. „Projekt ako
taký teda Brusel nepozastavil, ani
nezrušil,“ uvádza Európska komisia.
Tunel pod Dunajom sa má stavať
neskôr, až po roku 2015.
Z ministerstva dopravy informovali, že
budovanie úseku prvej etapy na trati
Predmestie - Filiálka a napojenie letis-
ka by sa malo začať v roku 2011. V
roku 2010 sa však schvaľovací proces
kľúčového úseku trate a tunela cez
mesto zastavil a dodnes neexistuje
vydané územné rozhodnutie. Na vý-
stavbu úseku s tunelom vplývajú aj pri-
pravované projekty developerov. Pod-
ľa ministerstva dnes ešte nie je možné
povedať, kedy bude vydané stavebné
povolenie a následne začatie verejného
obstarávania projektu. Keďže sa pred-
pokladá, že stavebné práce na prvej
etape projektu by mali trvať asi tri a pol
roka, existuje podľa ministerstva rela-
tívne vysoké riziko, že v prípade pre-
dĺženia stavby by projekt nebol ukon-
čený v období oprávnenosti pre progra-
mové obdobie 2007-2013 s ukončením
stavebných prác do júna 2015.
Ďalším projektom, ktorý má byť spo-
lufinancovaný z Operačného progra-
mu doprava (OPD), je trať Bosákova -
Janíkov dvor. Keďže ministerstvo
nevie, kedy bude trať napojená na pri-
pravovaný tunel, bola ako jedna z
alternatív výstavby infraštruktúry inte-
grovaného systému dopravy v meste,
dohodnutá podpora napojenia infra-
štruktúry v Petržalke na električkovú
trať cez Starý most. Ministerstvo chce
preto Európskej komisii navrhnúť
znovurozdelenie peňazí určených na
podporu výstavby diaľnic a rýchlost-
ných ciest, vo výške asi 200 miliónov
eur. (rob)

DÚBRAVKA
Pri odbočovaní z Bilíkovej na Trho-
vú ulicu bráni vodičom vo výhľade
nové reklamné zariadenie. Je súčas-
žou telefónnej kabíny, ktorá sa tu
objavila nedávno. O stavebné povo-
lenie však dúbravský stavebný úrad
nikto nežiadal. Kvôli reklame pri-
tom hrozia dopravnén kolízie, keďže
zabraňuje vodičom vo výhľade.
„Na danom pozemku je na trávnatej
ploche vedľa chodníka postavená tele-
fónna kabína, kde je umiestnený verej-
ný telefónny automat. Telefónna kabí-
na je osadená do spevnenej plochy z
betónu, z dvoch strán je riešená pre-
sklenými panelmi a prestrešená skle-
nou strieškou. Z pravej strany od ulice
Bilíkova tvorí stenu telefónnej kabíny
reklamná plocha s obojstranným exte-
riérovým reklamným nosičom,“
vysvetlil hovorca mestskej časti
Dúbravka Michal Kriško. Podľa ozna-
čenia na nosiči reklamného zariadenia
je vlastníkom telefónnej kabíny spo-

ločnosť Metropol Media. Na staveb-
nom úrade táto spoločnosť, ani žiadna
iná, pritom neohlásili a nepožiadali o
súhlas s umiestnením telefónnej kabí-
ny. „Ak stavebný úrad zistí, že stavba
bola postavená bez povolenia alebo v
rozpore s  ním, začne podľa zákona z

vlastného podnetu konať. Vyzve vlast-
níka stavby, aby v určenej lehote pred-
ložil doklady, že dodatočné povolenie
nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom,“
dodal M. Kriško. (mch)

FOTO - Anna Somíková

O 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

BRATISLAVA/PETRŽALKA
Mesto chce pokračovať v plánova-
nom budovaní nosného dopravného
systému (NDS) v Petržalke zriadením
električkovej trate. V dvoch etapách
do roku 2015 chce prepojiť túto
mestskú časť aj s Hlavnou stanicou. 
Mesto sa už nespolieha na projekt pre-
pojenia železničných tratí TEN-T
meste, ktorý sa zrejme na nejaký čas
odloží. Práve z tohto projektu však
mesto očakáva prostredníctvom minis-
terstva dopravy uvoľnenie 250 miliónov
eur pre potrebu budovania duálneho
NDS. Hlavný dopravný inžinier mesta
Tibor Schlosser informoval, že prvá
etapa budovania električkovej trate
povedie zo Šafárikovho námestia cez
Bosákovu ulicu po Janíkov dvor. 
Trať sa má riešiť už pre potreby integro-
vanej dopravy so štyrmi koľajnicami.
Podľa neho pôjde o jednu koľaj s

dvoma rozchodmi. Električky tisícmili-
metrového rozchodu budú jazdiť po
každej radiále a Petržalčania sa dostanú
bez prestupovania do každej časti
mesta. Druhou etapou by mala byť trasa
zo Šafárikovho námestia na Hlavnú sta-
nicu - chce to však, okrem iného, prebu-
dovať električkový rozchod. Tibor
Schlosser dodal, že sa to môže urobiť v
rámci plánovanej rekonštrukcie trate z
Radlinského ulice po Hlavnú stanicu. 
Primátor a hlavný dopravný inžinier
prezentovali projekt budovania električ-
ky v Petržalke aj na verejnom zhromaž-
dení občanov vo štvrtok 17. februára
2011, kam prišlo viac ako sto ľudí. Via-
cerí výstavbu električkovej trate podpo-
rili, iným sa projekt nepáči. Niektorí
občania projektu vyčítali nekompatibili-
tu rozchodu v Petržalke s inými časťami
mesta. Zaznelo aj spochybnenie nákla-
dov na stavbu, ktoré majú dosiahnuť

výšku nie 250 miliónov eur, ale vraj až
590 miliónov. Mnohí obyvatelia sa pri-
hovárali za estakádny variant vedenia
trate tak, aby nerobila bariéru a mestskú
časť nerozdelila. Jeden z občanov
navrhol, aby sa počkalo na projekt spo-
jenia železničných koridorov TEN-T a
tunel pod Dunajom, ktorý by spojil
mesto s Petržalkou. 
Zaznel aj apel na potrebu budovania
ďalších mostov, pretože inak sa Petržal-
ka upchá a cestujúci uviaznu v kolónach
pri prejazde riekou aj na dva hodiny. V
tejto súvislosti niektorí odborníci na
dopravu vyzvali mesto na spracovanie
dopravného generelu. Primátor pripo-
menul, že vo verejnej diskusii o nosnom
dopravnom systéme v Petržalke chce
pokračovať aj v marci, ešte pred predlo-
žením návrhu na rokovanie mestského
zastupiteľstva, ktoré má byť koncom
marca. (rob)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?
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STARÉ MESTO
Keď spoločnosť Henbury Develop-
ment, s.r.o., v roku 2006 kupovala od
mesta Bratislava pozemky na nábre-
ží, deklarovala zámer zbúrať PKO a
postaviť tu nové administratívno-
obytné centrum Riverside City. Jeho
súčasťou mala byť aj kultúrno-spolo-
čenská hala ako náhrada za PKO.
Doteraz sa tu však nič nezbúralo, ani
nepostavilo. Prečo, o tom sme sa po-
zhovárali s konateľom spoločnosti
Henbury Development, s.r.o., Jánom
KRNÁČOM.

~     ~     ~
Prečo ste pred šiestimi rokmi kupo-
vali pozemky bez budov, ktoré na
nich stoja?
- V tom čase sme nemali záujem kupo-
vať objekty PKO, pretože od samého
začiatku boli určené na búranie. Mests-
kí poslanci, ktorí vtedy schvaľovali pre-
daj pozemkov, si boli vedomí, že PKO
sa bude búrať. Aj preto súhlasili s tým,
že náklady na búranie bude znášať
kupujúci, teda Henbury Development.
Keď sme analyzovali tento zámer,
museli sme brať do úvahy všetky súvi-
slosti. Výsledná cena, za ktorú sme
kupovali pozemky, brala do úvahy aj
pridružené investície, ako sú náklady
na búranie PKO, vysporiadanie sa s
volejbalovou halou VKP, dotiahnutie a
vybudovanie infraštruktúry, bez ktorej
nemôžu nové objekty vyrásť. Ak by
sme kupovali aj objekty PKO, výsledná
cena za pozemky by bola logicky niž-
šia. Ak zrátame všetky tie náklady, tak
k cene pozemkov musíme pripočítať
ďalších cca 10 miliónov eur nákladov.
Pozemky pod PKO ste kúpili začiat-
kom roka 2006. Prečo ste teda PKO
hneď nezbúrali a nezačali stavať?
- Vtedy sme sa s vedením mesta
dohodli, že kým nezískame všetky
potrebné súhlasy na zbúranie a mesto
nenájde adekvátnu náhradu, bude
objekty PKO využívať na kultúrne a
spoločenské účely. Pozemky pod PKO
sme ako prejav dobrej vôle prenajali
mestu za symbolickú korunu. Mesto
však náhradu za PKO nenašlo - nevyš-
la mu kúpa Istropolisu, ani prebudova-
nie Skladu č. 7, čiastočnou náhradou je
Divadlo P. O. Hviezdoslava, ktoré
získalo od štátu. Keď mesto ako vlast-
ník objektov v roku 2007 získalo búra-
cie povolenie, žiadali sme ho, aby
budovy vyprázdnilo a odpojilo od inži-
nierskych sietí. To sa nestalo a tak bolo
v apríli 2008 búracie povolenie pre-
dĺžené o rok. Keď sa v apríli 2009 blí-
žil koniec búracieho povolenia, začalo
sa búrať. Následne nás mesto požiada-
lo o zastavenie búracích prác, s tým, že
požiada o ďalšie predĺženie búracieho
povolenia. To bolo napokon predĺžené
do konca tohto roka.
Považujete za štandardné, že mesto
ako vlastník objektov splnomocnilo
na búranie PKO vašu spoločnosť?
- Jednak to bolo súčasťou zmluvy o
spolupráci a jednak všetky náklady na
búranie znáša Henbury Deveploment,
takže to splnomocnenie považujem za
úplne štandardné riešenie. Máme
záujem to vyriešiť čo najskôr, aby sme
to do konca roka stihli. Máme však
dojem, že vedenie mesta sa to snaží
účelovo odsúvať tak, aby vypršala plat-
nosť búracieho povolenia.

Sporné je, či mal primátor právo
podpísať zmluvu o búraní, keď k
tomu mestské zastupitelstvo ne-
schválilo jasné stanovisko.
- Pred pár dňami boli medializované
vyjadrenia viacerých poslancov, ktorí v
čase, keď sa odpredaj pozemov schva-
ľoval, boli poslancami v mestskom
zastupiteľstve a jasne deklarovali, že
pri hlasovaní o predaji pozemku vede-
li, že budovy PKO budú odstránené a
nahradené novými budovami na pro-
menáde.
Koncom minulého roka ste požiada-
li vedenie mesta, aby budovy PKO
vyprázdnilo a odovzdalo vám ich na
búranie. To sa aj stalo, nové vedenie
mesta však žiada budovy späť. Vy
ste deklarovali, že pokiaľ ich mesto
chce, tak mu ich odovzdáte. Ako to
rieši situáciu?
- Keď sme začali v roku s asanáciou
budov, mesto nás zastavilo a neposkyt-
lo nám potrebnú súčinnosť. Vyzvalo
nás na hľadanie náhrady za PKO. Tak
sa opäť otvorila alternatíva Skladu č. 7,
Lido Parku, tie rokovania však nikam
neviedli, tak sme prišli s návrhom, že
kultúrno-spoločenskú halu, ktorú sme
plánovali postaviť na tomto území od
samého začiatku, môžeme poskytnúť
pre potreby mesta. Mesto prišlo s
požiadavkou haly s kapacitou približne
1000 osôb, s tým, že na to má približne
400-460 tisíc eur ročne. Tak sme celý
náš projekt prepracovali a prišli sme s
riešením, ktoré sme predložili. Schváli-
lo to mestské zastupiteľstvo a dalo
zelenú podpisu zmluvy o budúcej
nájomnej zmluve. Tak vzniklo Nové
PKO. Cena za mesačný prenájom tejto

modernej haly by mala byť približne 8
eur za štvorcový meter, čo zodpovedá
kancelárskym priestorom nižšieho
štandardu. Do konca minulého roka
sme mali predstaviť mestu budúcu
podobu Nového PKO, čo sme aj urobi-
li. Mesto malo na pripomienky mesiac,
čo už bolo prakticky za nového primá-
tora. Spoločne s mestom by sme chce-
li kreovať konečnú podobu novej haly,
narážame však na to, že vedenie mesta
mení postoj. Hovorí o väčšej kapacite,
ale nevieme, koľko na to bude mesto
mať peňazí, ani ako si to predstavuje.
Podľa nás je väčšia kapacita haly v
tejto lokalite neúnosná - kapacitne aj
dopravne. Haly s väčšou kapacitou sa
nedajú stavať v takomto zúženom
území. Existujú v širšom centre Bratis-
lavy miesta, kde je možné postaviť
plnohodnotnú náhradu PKO a mesto
potrebuje dlhodobé riešenia a nie spo-
litizované kauzy. 
Prečo by si mesto malo prenajímať
novú kultúrno-spoločenskú halu,
keď môže mať vlastnú?
- Ak je pre mesto výhodnejšie vlastniť
halu, musí ju postaviť z vlastných
investičných zdrojov.
Mesto však už halu predsa má - sú-
časné PKO. Aj preto ho mesto zrej-
me žiada späť.
- PKO však stojí na pozemkoch, kde
pred šiestimi rokmi bol mestom schvá-
lený investičný zámer výstavby novej
mestskej časti, ktorej polovica je už
postavená a ktoré sme kupovali s tým,
že sa bude búrať. Týmto rozhodnutím
bolo PKO určené na asanáciu. Trváme
preto na plnení zmluvy o spolupráci
medzi nami a mestom.. Budovy vráti-

me mestu, ale považujeme to z jeho
strany za porušenie zmluvy. Mesto si
musí uvedomiť, že budovy PKO sú
síce mestské, ale pozemky sú naše,
takže musí dôjsť k nejakej dohode
oboch strán.
Má pre vás vôbec význam začať s
výstavbou bez zbúrania PKO?
- Ten pozemok je natoľko úzky, že
pokiaľ by tam mali budovy PKO
zostať, nie je tam možné postaviť nič
zmysluplné. 
Pozemky ste kúpili v roku 2006,
odvtedy za ne dokonca mestu platíte
daň z nehnuteľnosti. Využívať ich
však nemôžete. Dokedy je tento stav
pre vás únosný?
- Vzhľadom na dobu, ktorá uplynula
od kúpy pozemkov, tento stav nie je
pre nás priaznivý. Keď príde investor a
chce v súčasnej dobe investovať do
takéhoto veľkého projektu v prepočte
takmer 4 miliardy korún, malo by to
mesto vítať a nehádzať mu polená pod
nohy. Toto je neštandardné a vysiela to
negatívne signály aj smerom k ďalším
zahraničným investorom. Ak niekto
kúpi pozemok s jasným cieľom, čo tam
má stáť, je neseriózne potom žiadať,
aby nebúral staré objekty a účelovo
robiť prieťahy s územným plánom.
Mestskí poslanci odsúhlasili, čo tam
má stáť - súhlasili s novou výstavbou s
tým, že pre mesto vybudujeme novú
promenádu. Vždy sa nájdu takí, ktorí
sú apriori proti. Dôležité však je, čo
chce verejnosť, nielen skupinka akti-
vistov. Fanpage Nové PKO na face-
booku dnes podporuje takmer 4000
ľudí. Chceme to podporiť aj petičnou
akciou, ktorá má dať odpoveď na to, čo
chce vlastne bratislavská verejnosť.
Sme presvedčení, že Bratislavčania nie
sú proti zbúraniu starých budov PKO,
ale že chcú novú promenádu s novou
kultúrnou a spoločenskou halou.
Našou snahou je dobudovať celú pro-
menádu, tento projekt totiž nie je
možné useknúť v polovičke. 
Aké vidíte východisko zo situácie,
ktorá vznikla okolo PKO?
- Zatiaľ nevieme, čo chce nový primá-
tor, nepoznáme ani názor nového mest-
ského zastupiteľstva. Mesto pred vyše
rokom zadefinovalo presne čo chce.
Dnes sme v stave, akoby to to isté
mesto nevedelo. Súdna cesta, o ktorej
hovoril nový primátor, vôbec nerieši
problém Bratislavčanov. My sa ne-
chceme súdiť, máme záujem na doho-
de, ale pokiaľ budeme k tomu donúte-
ní, budeme svoje záujmy brániť aj súd-
nou cestou.
Bolo by riešením, keby mesto odkú-
pilo späť pozemky na nábreží?
- Nemyslím si, že by to riešilo situáciu.
Súčasné PKO a nábrežie nutne potrebu-
jú kompletnú rekonštrukciu. Otázkou je,
či má mesto na takúto investíciu penia-
ze. My sme ponúkali isté riešenie, aj
keď je jasne, že postaviť adekvátnu
náhradu v danej lokalite nie je prirodze-
ne možné, to územie je na to príliš malé
a nemá na to ani dostatočnú infraštruk-
túru. Na druhej strane v tejto lokalite
vznikne nová polyfunkčná zóna s pro-
menádou a modernou kúlturno-spolo-
čenskou halou, ktorá bude slúžiť rodi-
nám s deťmi a všetkým Bratislavčanom. 

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - Marek Velček

Henbury Development: Chceme

dokončiť nábrežie, nie súdiť sa

Magistrát chce

regulovať zónu

v okolí PKO
STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát v utorok na
webstránke mesta zverejnil oznam o
začatí obstarávania územnoplánova-
cej dokumentácie pre Územný plán
zóny Bratislavské nábrežie. Ide o
územie medzi Mostom Lafranconi a
tunelom.
Proces obstarávania územného plánu
zóny bude mať niekoľko etáp. Prvým
sú prieskumy a rozbory. Vo finálnej
časti sa vybraný návrh dostane na ro-
kovanie mestského zastupiteľstva.
Obstarávanie územného plánu zóny
umožňuje rozhodnúť aj o stavebnej
uzávere v danom území. Schválený
plán je aj podkladom pre umiestňova-
nie a povoľovanie stavieb.
Územie je ohraničené Mostom Lafran-
coni, Nábrežím arm. gen. L. Svobodu,
Žižkovou ulicu, tunelom a Dunajom.
Záväzná časť územného plánu zóny
má riešiť najmä priestor a funkčné
využitie územia - pozemkov, stavieb,
či dopravného a technického vybave-
nia územia, nevyhnutnú vybavenosť
stavieb, ich začlenenie do okolitej
zástavby, pamiatkovej zóny a pod.
Určené majú byť aj pozemky pre verej-
noprospešné stavby a pre nevyhnutnú
asanáciu.
Do prípravy územného plánu zóny sa
okrem dotknutých inštitúcií, môže
zapojiť aj odborná a laická verejnosť.
Podklady a podnety je možné podať do
30. marca 2011 písomne do podateľne
magistrátu alebo poštou. Spracovanie
územného plánu, jeho prerokovanie a
schválenie v mestskom zastupiteľstve
môže trvať niekoľko mesiacov až
rokov. (brn)
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Na Obchodnej ulici - v pasáži na Vyso-
kú je hostel Hyde Park a rovnomenná
reštaurácia Dvor & Pub HYDE
PARK. Pri prechode cez dvor starého
vinohradníckeho domu je reštaurácia
neprehliadnuteľná - uprostred dvora
je totiž obrovská presklená terasa.
Ako sme sa presvedčili, je to zrejme
najväčšia časť Hyde Parku na
Obchodnej ulici.
Keďže bolo pod nulou, rozhodli sme sa
dať prednosť interiéru pred exteriérom.
Sledovali sme preto šípku na prvých
dverách, ktorá nás nasmerovala k tým
susedným. Tam sme narazili na minivý-
čap, odkiaľ nás nasmerovali späť po
schodoch na poschodie.
Interiér je trochu potemkinovský - na
strope je fototapeta imitujúca drevený
krov, na stenách je nalepený obklad imi-
tujúci odhalenú tehlovú stenu. Poctivá
bola drevená podlaha, stoly a stoličky.
Na stenách visia repliky starých rytín
Bratislavy, keď bola ešte Prešporkom.
Hyda Park sme navštívili dvakrát - pri
prvej návšteve sme však nepochodili.
Keď sme sa usadili a požiadali o jedálny
lístok, dostalo sa nám odpovede, že teraz
podávajú iba obedové menu a jedlá z
jedálneho lístka ponúkajú až od štrnástej
hodiny. Čakať hodinu sa nám zdalo pri-
veľa, tak sme odišli s tým, že na budúce
prídeme po štrnástej.
O niekoľko dní sme sa vybrali do Hyde
Parku opäť, tentoraz bolo krátko pred

pätnástou, keď sme opäť vyšliapali na
prvé poschodie a usadili sa k stolu. Na
otázku, čo si dáme, sme opäť požiadali o
jedálny lístok. Dostalo sa nám však od-
povede, že varia až o polhodinu, pretože
v kuchyni niečo opravujú. Tentoraz sme
sa nenechali odradiť. Na otázku, či si
môžeme objednať jedlo hneď, sme
dostali odpoveď, že radšej až o polhodi-
nu. Na otázku, prečo nás posielala hore,
keď nevaria, povedala, že ľudia sem ne-
chodia len jesť. Dali sme si preto pivo
desiatku (1,25 / 0,5 l), kofolu (1 € / 0,5 l)
a čakali sme. Keď nám čašníčka donies-
la nápoje, spýtala si, či nechceme krko-
vičku, čo zostala z obedného menu.
Slušne sme sa poďakovali a čakali ďalej.
Keď nastala hodina H, objednali sme si
slepačí vývar so zeleninou a mäsom
(1,80 €). Na vývar to bolo neskutočne
mútne. Polievka bola príliš horúca, tak
sme opäť chvíľu čakali. Bola v nej zele-
nina aj kúsky kuracieho mäsa, rezance
však boli rozvarené a bolo v nej cítiť
množstvo polievkového korenia, ktoré
dalo polievke osobitý žltozelený nádych
- trochu horšia závodná jedáleň.
Z deviatich jedál z mäsa a hydiny jedno
nemali, tak sme si vybrali vyprážanú ku-
raciu rolku plnenú bazalkou, mozzarel-
lou a cherry paradajkami (5,50 €) s duse-
nou ryžou (1,50 €) a bravčovú panenku

plnenú slivkou, obalenú v panchete s gri-
lovanou zeleninou (6,80 €). Po predchá-
dzajúcich skúsenostiach bolo jedlo na
prekvapenie v poriadku, panenka síce
nebola obalená v panchete, ale obložená
kúskami obyčajnej opečenej slaniny. 
Hyde Park má v ponuke aj po tri cesto-
viny, šaláty a bezmäsité jedlá. Z bezmä-
sitých sme si vybrali vyprážaný syr
Eidam (3,50 €) s tatárskou omáčkou
(0,50 €) a opekanými zemiakmi (1,50 €)
- spolu za 6 €. Všetky jedlá mali rovna-
kú oblohu - šalát čudnej chute, ku ktoré-
mu  kuchár prihodil aj trochu grilovanej
zeleniny. Opekané zemiaky boli pri-
mastné, nečudo, že milovníkovi vyprá-
žaného syra sa po odchode z reštaurácie
neuveriteľne zrýchlil krok. Čo bolo prí-
činou, sme nevypátrali.
Hyde Park ešte ponúka pizzu - po štrnás-
tej je dokonca každá druhá pizza len za
jedno euro. Na záver sme chceli jednu
ochutnať, nedočkali sme sa však a po 20
minútach čakania sme išli po schodoch
dole zaplatiť. Na našu poznámku, že
sme si chceli ešte niečo objednať, ale
dlhšie sa nám už nechcelo čakať, sme sa
od čašníčky dozvedeli, že sme arogantní
a drzí zákazníci. Tak sme radšej odišli a
viac sem už veru neprídeme.
Naše hodnotenie:��

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

časti teraz musia

ťahať spolu
LIST ČITATEĽA
Prosím, apelujte na správcu Hlavnej
stanice a autobusovej stanice na
Mlynských nivách, aby sme si ako
mesto a štát neurobili počas hokejo-
vých majstrovstiev sveta hanbu.
Podchod na Trnavskom myte je katas-
trofou, ale rovnako smutným obrazom
je aj personál na oboch staniciach, ktorý
nevie žiadnu cudziu reč a taktiež chýba-
júce infopanely pre zahraničných náv-
števníkov hľadajúcich cestu na zimný
štadión. Aj také „maličkosti“ si budú
fanúšikovia všímať - ako stav bufetov a
reštauračných zariadení na oboch stani-
ciach a čistota napríklad aj toaliet.
Bude mesto vyzdobené emblémami
MS? Môže si primátor sadnúť s pre-
vádzkovateľmi či správcami oboch sta-
níc a prehovoriť im do duše? Mesto a
jednotlivé mestské časti musia počas
šampionátu ťahať za jeden povraz, lebo
ide o obraz mesta ako celku.

Patrik Skala, Bratislava

Škoda, že mesto

nepripadlo

Rakúšanom
LIST ČITATEĽA
Zaujal ma článok z histórie Bratisla-
vy o zbúranej synagóge. Hľadiac na
obrázok pod článkom som si povedal:
„veď tá Bratislava bola voľakedy
krásnym mestom“. 
Na tomto, ale aj iných starých obráz-
koch mi pripomína dokonca západoeu-
rópske mestá so zachovanou historic-
kou architektúrou. Škoda, že Bratislava
svojho času pripadla nám a nie naprí-
klad Rakúšanom alebo Maďarom. Dnes
by totiž vyzerala inak. 
Som Slovák, ale nezbúral by som polo-
vicu Starého Mesta kvôli mostu, ktorý
mohol stáť inde, alebo mohol byť úplne
iný a pritom pekný - ako napríklad mos-
ty v Budapešti. Tiež by som nečmáral
po stenách historických budov, keby
som bol závislý od sprejerstva, ale na-
šiel by som si iné plochy a možno by
som ich ešte aj skrášlil. Na Slovensku
však žije veľa úbožiakov s nízkou úrov-
ňou a s takmer žiadnym estetickým  cí-
tením. Škoda a škoda Bratislavy. 

Ivan Károly, Bratislava

Neobmedzujú 

v Starom Meste

práva občanov?
LIST ČITATEĽA
Mesto ročne dáva kvantum peňazí
do opráv a rekonštrukcií komuni-
kácií v pešej zóne, ktoré následne
devastujú nákladné autá. Nikto
však nepamätá na obyvateľov pešej
zóny. 
Áno, aj oni majú možnosť využiť časo-
vé obmedzenia, platiace pre zásobova-
nie. Takisto majú možnosť vybaviť si
výnimku na vjazd. Bez ohľadu na to, či
ide o výnimku jednorazovú alebo
ročnú, je spoplatnená. A to si obyvate-
lia pešej zóny riadne odkúpili svoje
byty, pozemky pod domami, prípadne
garáže a tie sa stali ich legitímnym
osobným vlastníctvom. Za toto vlast-
níctvo poctivo odvádzajú štátu dane.
Takisto si  kúpili aj svoje autá, ale
používanie ich osobného vlastníctva
obmedzuje zákon a všeobecné záväzné
nariadenie. 
Svojho času na obyvateľov pešej zóny
pamätal zákon o cestnej premávke,
ktorý umožňoval vjazd do pešej zóny s
cieľom dojazdu do dvora, respektíve
garáže. Toto ustanovenie zo zákona
vypadlo. Nezaváňa to obmedzovaním
občianskych a vlastníckych práv? 

Daniela Štefániková, Staré Mesto

List neprišiel,

pošta nezaplatí

ani jedno euro
LIST ČITATEĽA
K napísaniu listu ma vyburcoval list
čitateľa Zásielky zmizli, poštu to
však asi nezaujíma (BN 4/2011). Aj
ja som s úplnou dôverou v novembri
2010 poslala svojmu synovcovi z
Bratislavy do Pezinka doporučene
list, za ktorý som zaplatila jedno
euro.
List však nedoručili. Hmatom, ale
najmä „odborným presvietením“ nie-
kto zistil, že okrem listu je tam aj niečo
iné. A tak sa list stratil.
Po osobnej návšteve Riaditeľstva pošty
Bratislava 29 a po odvolacom liste, že
nesúhlasím so záverom ich prešetrenia,
mi napísali konečný verdikt: žiadnu
náhradu nedostanem a pošta nezodpo-
vedá za zásielku, v ktorej boli peniaze
(to som im čestne prezradila).
Ako však vedel zlodej na pošte, že sú
tam peniaze? V liste môžem posielať
čokoľvek. Čo koho do toho, čo je v
liste! So zásielkou počas tých pár kilo-
metrov manipulovalo iba pár ľudí,
ktorí sa dajú ľahko zistiť, treba len
chcieť! Veď obyčajný človek sa k
zásielke nedostane! Pošta zistila: z Bra-
tislavy list odišiel, do Pezinka nedošiel,
náhrada mi nepatrí, ani jedno euro,
ktoré som za službu pošte zaplatila.
Pošta teda moju požiadavku nesplnila,
ale peniaze mi nevráti. Nie je to pod-
vod a zlodejstvo?
Viem, je to moja chyba, že som do
listu vložila peniaze a že mi ich
nevrátia. Za čo som však zaplatila
jedno euro? Okradol ma zlodej, aj
pošta. Ich ospravedlnenie je pre mňa
slabou útechou, ale súčasne aj stratou
dôvery, ktorú mi nikto nevráti, lebo
nesmiem zabudnúť, že pošta za nedo-
ručenie zásielky neručí ani s príplat-
kom Doporučene. E. B., Bratislava 

(meno má redakcia k dispozícii)

V Hyde Parku sa veru riadne načakáte

Váha musí byť aj na Vianočných trhoch
O tom, že prekontrolovanie hmotnos-
ti zakúpeného výrobku je právom
spotrebiteľov, sa presvedčil aj jeden
predajca na nedávnych Vianočných
trhoch. Jednoducho povedané, chý-
bala mu váha. Dostal pokutu 100 eur.
Zákon o ochrane spotrebiteľa totiž
hovorí, že predajca musí umožniť spot-
rebiteľovi prekontrolovať si dodržanie
deklarovanej hmotnosti zakúpených
výrobkov. Inšpektori SOI boli 7. de-
cembra 2010 na kontrole v stánku č.
A26 - Občerstvenie KA na Vianočných
trhoch 2010 na Hlavnom námestí. Kon-
trolu zamerali na zásady statočnosti pri
predaji. Kontrolný nákup obsahoval 4
druhy výrobkov. Išlo o bravčovú cigán-
sku, dva pagáče, varené víno a punč.
Predajca všetko vyúčtoval správne, plat-
ba bola 5,50 €. Na kontrolný nákup
vydal aj doklad o kúpe, ktorý obsahoval
zákonom predpísané náležitosti. Keď sa

však chceli inšpektori presvedčiť, či
sedí hmotnosť zakúpených výrobkov,
zistili, že v kontrolovanej prevádzke
chýba určené meradlo s platným overe-
ním orgánom metrológie. 
Pri určovaní výšky pokuty správny
orgán SOI vzal do úvahy aj následky
protiprávneho stavu. Tie sa prejavujú v
tom, že kvôli nezabezpečeniu váhy je
spotrebiteľ ukrátený na svojom práve
prekontrolovať si správnosť deklarova-
nej hmotnosti zakúpených výrobkov vo
vzťahu k účtovanej cene.
Podobný prípad s pokutou 100 eur sa
stal 19. novembra 2010 počas kontroly
SOI v prevádzke Rýchle občerstvenie -
kebab na Mlynských nivách. Po kon-
trolnom nákupe zemiakových placiek a
vydanom doklade o kúpe výrobku so

zákonom predpísanými náležitosťami,
neumožnil prevádzkovateľ inšpektorom
SOI prekontrolovať si dodržanie dekla-
rovanej hmotnosti pri predanom výrob-
ku. Dôvodom bola chýbajúce meradlo,
teda váha s platným overením orgánom
metrológie.
Dňa 5. októbra boli inšpektori SOI na
kontrole v prevádzke Reštaurácia Tri v
jednej, na Dulovom námestí. Spotrebi-
teľovi tu nebolo umožnené prekontrolo-
vať si dodržanie deklarovaného množ-
stva zakúpených výrobkov kvôli chýba-
júcej predpísanej váhe. V prevádzke sa
nachádzala len elektronická váha TEC
vyr. č. 1 T0 32486 s overením SLM r.
2005. Inšpektorom SOI taktiež nebolo
predložené rozhodnutie orgánu hygieny,
ktorým povolil prevádzkovanie kontro-
lovanej predajne. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Kľúč k vášmu bývaniu

Na predaj 4-izbový byt v modernej 

novostavbe Eden Park

- rozloha bytu 130 m2 + 13,4 m2 terasa, 

šatník

-  na 7-8./8. posch. s výťahmi, atypicky 

riešený holobyt

- možnosť parkovania v garáži, 24h 

strážna služba

- v ponuke 2 - 4 izbové byty a mezonety

Ev.č. 46598                        cena: 280.235,-€

Na prenájom nadštandardný 3-izbový 

byt v projekte Rozadol

- rozloha bytu 100 m2 + 10 m2 loggia 

- na 3./5. posch., s výťahom

- kompletne zariadený

- pivnica 10 m2

- garážové státie

- výborná lokalita

Ev. č. 46583        cena: 1000,-€ / mesiac + E

Na prenájom 4-izbový byt 

v  novostavbe Vinohradis

- rozloha bytu 115 m2 + loggia

- na 3./5. posch., výťah

- kompletne zariadený

- 2x kúpeľňa, 2x toaleta

- 2 garážové státia, pivnica

Ev.č. 46658        cena: 1300,-€ / mesiac + E

www.lexxus.sk

BA II – Ružinov – Drieňová ulica BA II – Ružinov – Trenčianska ulica BA III – Koliba – Tupého ulica 

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

Športové gymnázium v Bratislave
Ostredková 10, sekcia ATLETIKY pozýva
�� žiakov 5. roč. ZŠ na talentové skúšky, ktoré

sa uskutočnia 29. 3. 2011 do primy
�� žiakov 9. roč. ZŠ na talentové skúšky, ktoré

sa uskutočnia 11. 4. 2011 do 1. ročníka gymnázia

Záujemcovia o štúdium na ŠG podajú prihlášku
najneskôr do 28. 2. 2011.

Viac na www.sportgymba.sk

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 922 344, 0948 032 610

Pro spolupráci s významnou evropskou
energetickou společností příjmeme 
30-50 pracovníků do různých pozic.

Výdělek: cca 800-1400 €/M
Telefon: 0948 061 536, 0948 061 537
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Stále platí: 

Na západe 

nič nové...
BRATISLAVA
V dennej tlači som si 15. februára
2011 prečítal článok o tom, že mest-
ská hromadná doprava v Bratislave
má zdražieť o 20 percent. Čuduj sa
svete, takmer nikoho to nezaujíma,
iba niekoľkých poslancov dopravnej
komisie mestského zastupiteľstva
vyjadrilo 17. februára svoj nesúhlas.
Načo by niekto skúmal dôvody zvyšo-
vania ceny cestovného? Dnes je moder-
né ísť na barikády kvôli PKO, neskrý-
vať nadšenie nad konaním majstrov-
stiev sveta v hokeji a zároveň sa tváriť,
že oprava zimného štadióna ani nie je
tunelom. Veď čo je to zaplatiť za rekon-
štrukciu o „zanedbateľných“ 21 milió-
nov eur viac? Akési tri štvrtiny miliardy
niekdajších slovenských korún...
Zaoberať sa zdražením mestskej hro-
madnej dopravy asi ani nemá kto.
Vedenie mesta vraj bude kompletné až
po tom, keď primátor bude súhlasiť s
tým, že SaS bude mať pod gesciou
OLO, SDKÚ-DS Bratislavskú vodá-
renskú spoločnosť a KDH Dopravný
podnik. Čo tam po tom, že ide o tie isté
strany, dokonca v niektorých prípadoch
aj o tých istých ľudí, čo súčasný maraz-
mus spôsobili...!
Takže treba čakať, kým sa naše „štan-
dardné“ strany v bratislavskom zastupi-
teľstve „štandardne“ dohodnú? 
Alebo žeby niekto kalkuloval s tým, že
obyvateľ si zvykol na zdražovanie, už sa
nad ním nepozastavuje a zatiahne aj
tento „kšeft“? Alebo prenikli do mest-
skej politiky praktiky z tej najvyššej
straníckej, kde sa  masám podhodí neja-
ká vážna téma ako maskovací manéver
pre iné tiché, ale dôležité ciele?
Ak by to bolo tak, potom naozaj - kto by
skúmal pomery v samotnom doprav-
nom podniku? Koho by zaujímalo, že
Dopravný podnik Bratislava, a.s., pre-
vádzkuje odťahovú službu, ktorá je (len
tak mimochodom) stratová státisíce eur
ročne? Asi ako jediná, ktorú poznám. 
Alebo žeby to spôsobil nákup nových
autobusov? Ozaj, videl niekto finančné
podmienky tohto (vskutku zaujímavé-
ho) nákupu? Podľa informácií, ktoré sú
dostupné, sa už ani nečudujem zvýšeniu
ceny cestovného...Mohol by som pokra-
čovať, ale načo. „Psy štekajú a karavána
ide ďalej“ - nôti si klasik. Už ako keby
som počul reakcie... Typicky slovenské.
Nie na to, čo sa píše, ale kto to píše... Čo
už. Na západe nič nové...

Vladimír Bajan, starosta Petržalky 

Od 24. 2. 2011 pre váš rýchly a pohodlný nákup.
Tesco expres je obchod malého formátu, ur ený na každodenné nákupy. 
Ponúkame Vám sortiment na zabezpe enie chodu každej domácnosti 
alebo na rýchle, ale kvalitné ob erstvenie.

Už            Tesco Expres
   v Bratislave!

10.

                Tesco Expres v Bratislave!

dôvodov pre o nakupova  v Tesco Expres:
  chutné a erstvé pe ivo po as celého d a

  ve ký výber erstvého ovocia a zeleniny 

  lahodné údeniny, syry a šaláty pod a vašej chuti 

  kvalitné mäso do každej kuchyne 

  bohatá ponuka nápojov 

  široký sortiment tovaru pre vaše každodenné nákupy 

  výrobky rady Tesco za výhodné ceny 

  platba všetkými stravnými lístkami, platobnými kartami 

a dar ekovými poukážkami 

  otvorené od skorého rána až do neskorého ve era 

  Tesco je vždy blízko vás a tým šetríme 

nielen váš as
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Na Prievozskej

má pribudnúť

odbočovací pruh
RUŽINOV
Výstavba administratívnej budovy
Bratislava Business Centrum (BBC)
1 Plus, ktorá sa začala koncom
januára v preluke medzi Jarabinko-
vou a Plynárenskou ulicou, si vyžia-
da aj zmeny v organizácii dopravy
na Prievozskej ulici a v celej lokalite. 
Ako uviedol Ľubomír Urban z ateliéru
BOGÁR URBAN KRÁLIK, ktorý
projektoval stavbu, na Prievozskej ulici
pribudne v smere od križovatky s Baj-
kalskou ulicou jeden jazdný pruh s od-
bočením na Jarabinkovú ulicu. Po do-
budovaní susedného komplexu Trinity
a BBC1 Plus sa počíta s predĺžením
Jarabinkovej ulice na Mlynské nivy a
perspektívne až na Prístavnú ulicu.
Potom by vznikla aj možnosť zjednos-
mernenia oboch ulíc, ktoré budú spájať
Prievozskú a Mlynské nivy.
Pod administratívnou budovou BBC1
Plus budú vybudované podzemná
garáž pre 313 áut, ktorá bude prepoje-
ná s podzemnou garážou pod sused-
ným objektom BBC1, ktoré stojí na
rohu Plynárenskej, Prievozskej a Jara-
binkovej. Vjazd aj výjazd bude z oboch
strán - z Plynárenskej aj z Jarabinko-
vej. V prípade zjednosmernenia ulíc je
možné prebudovať ich tak, aby z jednej
ulice bol vjazd a z druhej výjazd.
Nový komplex rozširuje budovu BBC1
a plynulo sa na ňu napája. BBC1 Plus
bude modernou kancelárskou budovou
triedy A, ktorú tvorí 13-podlažná veža
situovaná v jednej z najdynamickejšie
sa rozvíjajúcich častí Bratislavy. „Pri
pohľade z Jarabinkovej ulice vytvára
budova silný a jedinečný architektonic-
ký akcent, nápadné poznávacie zname-
nie, ktoré je ľahko viditeľné aj z Prie-
vozskej ulice ako hlavnej komuniká-
cie,“ zdôraznil Michal Bogár z ateliéru
BOGÁR URBAN KRÁLIK.
S výstavbou BBC1 Plus sa začalo kon-
com januára 2011, dokončená má byť
v auguste 2012. (ado)

Policajti striehli

v okolí krčiem

na vodičov
BRATISLAVA
Bratislavskí policajti cez víkend kon-
trolovali v okolí pohostinstiev, barov
a pubov alkohol za volantom. Roz-
dali 62 pokút a zadržali päť vodič-
ských preukazov.
„V sobotu od 20.00 h do 1.00 h sa poli-
cajti zamerali najmä na dodržiavanie
zákazu požívania alkoholických nápo-
jov a iných návykových látok vodičmi
motorových vozidiel pred a počas
vedenia motorových vozidiel. Najväč-
šiu pozornosť venovali najmä okoliu
diskoték, barov a pubov,“ informovala
hovorkyňa Krajského riaditeľstva  Po-
licajného zboru SR v Bratislave Petra
Hrášková.
Podľa policajnej hovorkyne, 54 poli-
cajtov dopravnej a poriadkovej polície
skontrolovalo niekoľko desiatok osôb.
V blokovom konaní na mieste riešili 62
osôb. „Zadržaných bolo päť vodič-
ských preukazov, jeden práve za poží-
vanie alkoholu. Najviac priestupkov
bolo zistených na úseku dodržiavania
najvyššej povolenej rýchlosti,“ dodala
Petra Hrášková. (mm)
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Mesto obstaráva

označovače

lístkov
BRATISLAVA
Hlavné mesto vyhlásilo verejnú
súťaž na modernizáciu tarifného
systému pre mestskú i integrovanú
dopravu. Cestujúcim má umožniť
využívať bezkontaktné čipové karty
tarifného systému pre dopravcov
zapojených v Bratislavskej integro-
vanej doprave.
Mesto chce prostredníctvom súťaže
získať palubné počítače v celkovom
počte 703 kusov, ako aj tzv. označova-
če jednorazových cestovných lístkov s
čítačkou bezkontaktných čipových
kariet. Tých má byť celkovo 2692
kusov. Predpokladaná hodnota zákaz-
ky je 5 192 088 eur bez DPH. 
Zákazka sa má hradiť z nenávratného
finančného príspevku poskytnutého z
ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka. Lehota na predklada-
nie žiadostí alebo ponúk o účasť je 4.
apríl 2011. (rob)

DPB skúša nový

trolejbus, nie

však pre seba
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
skúša v týchto dňoch na bratislav-
ských cestách nový trolejbus Škoda
30 Tr. Vozidlo však nebude určené
pre MHD v hlavnom meste, ale pre
cestujúcich v Banskej Bystrici.
Ako potvrdil riaditeľ DPB Pavel Der-
kay o odskúšanie nového vozidla
požiadali kolegovia z Banskej Bystri-
ce. Ako dodal, samotné hlavné mesto
by nové trolejbusy potrebovalo. V
súčasnosti ale nemajú mesto ani
dopravný podnik schválený rozpočet.
Vyhlásenie verejnej súťaže na nové
trolejbusy teda podľa neho nie je na
programe dňa.
V Bratislave jazdí 122 trolejbusov, z
toho len sedem nízkopodlažných. Prie-
merný vek vozidiel je 17 rokov. Naj-
starším vozidlom má byť Škoda Sanos
S 200 Tr z roku 1985. (rob)

Arcibiskupský

palác je aj 

pre verejnosť
STARÉ MESTO
Na článok Arcibiskupský palác bol
až na vidieku (BN 5/2011) zareago-
vala riaditeľka Tlačového a infor-
mačného odboru Úradu vlády SR
Ľubica Pilzová. Podľa nej neplatí
tvrdenie, že: „verejnosť dobre strá-
žený palác zvnútra vôbec nepozná.
Park je šesťdesiat rokov hermeticky
zatvorený, o dni otvorených dverí
(aspoň raz do roka) možno len sní-
vať...“ 
Podľa Ľubice Pilzovej je skutočnosť
iná: „Deň otvorených dverí na úrade
vlády totiž existoval už za bývalej
vlády a kabinet Ivety Radičovej v tejto
tradícii pokračuje. Zámerom je postup-
ne otvárať areál úradu vlády širokej
verejnosti a niektoré kroky sa už stali
realitou. Úrad vlády sprístupnil verej-
nosti už vlani na jeseň kaplnku, ktorá je
súčasťou objektu Úradu vlády SR.
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Pan-
ny Márie je pre verejnosť otvorená
každú stredu o 16.00 h. Týždeň čo týž-
deň sa tam striedajú rímskokatolícka,
evanjelická, gréckokatolícka a menši-
nová bohoslužba.“
Vo vstupnom foyer úradu sa navyše od
decembra 2010 usporadúvajú rôzne
výstavy. „Historicky prvou bola Kari-
katúra a džez - výstava 52 karikatúr
deviatich autorov zo Slovenska, z
Česka, Nemecka a z Bulharska. V sú-
časnosti sa vo foyer v spolupráci s
ÚĽUV-om pod názvom Kruhy na vode
prezentujú diela slovenského dizajnu
vychádzajúce zo slovenskej ľudovej
tradície. Momentálne pracujeme na
tom, aby sa v blízkej budúcnosti sprí-
stupnili verejnosti ďalšie časti objek-
tu,“ dodala riaditeľka Tlačového a
informačného odboru Úradu vlády SR
Ľubica Pilzová. (brn)

O výstavbu štadióna na Tehelnom poli

sa zaslúžili jeho vtedajší funkcionári
BRATISLAVA
Chcel by som reagovať na niektoré
články uverejnené v seriáli o futbalo-
vom ŠK Slovan. Ide o doplňujúce a
pozmeňujúce skutočnosti na udalos-
ti, o ktorých sa píše v publikácii
Belasá deväťdesiatka.
Na rozhraní rokov 1938/39 prežíval I.
ČSŠK Bratislava najťažšie chvíle  od
svojho založenia. Mníchovský diktát a
Viedenská arbitráž, ktoré mali za násle-
dok najskôr okýptenie a napokon roz-
bitie republiky, hlboko zasiahli do jeho
ďalšieho života, ba dokonca ohrozili aj
jeho existenciu. Klub najskôr stratil
svoje tradičné a s veľkými obeťami
vybudované ihrisko na pravom brehu
Dunaja v Petržalke a potom nasledova-
li ďalšie údery, takže v krátkom čase sa
ocitol nielen bez ihriska, ale aj bez
riadneho vedenia, najnevyhnutnejšieho
výstroja a, pravdaže, aj bez finančných
prostriedkov.
Aj preto ma trochu prekvapilo, s akou
samozrejmosťou a ľahkosťou autori
napísali, že bol vybudovaný veľkolepý
štadión (čo v skutočnosti bola pravda a
štadión bol dlhé roky pýchou mesta),
hoci ŠK Bratislava bol v tom čase v
katastrofálnej a takmer beznádejnej
situácii. Ako sa teda mohol taký nád-
herný štadión na tú dobu a v danej
situácii vybudovať? 
Čoskoro po vzniku Slovenskej republi-
ky (14. marca 1939) sa 25. apríla 1939
konalo I. valné zhromaždenie ŠK Bra-
tislava, na ktorom bolo zvolených za
protektorov klubu 14 členov. Na čele
bol Dr. Jozef Tiso, vtedy ešte predseda
novozvolenej slovenskej vlády, ďalej
tam bolo sedem ministrov z novej
vlády a šesť známych osobností z
verejného života. Za predsedu klubu
bol zvolený akademický sochár Voj-
tech Ihrisky, za troch podpredsedov
Julius Nemešany, Ján Ďurčanský a
Jozef Černák.
Menovaní a neskôr aj veľa ďalších
funkcionárov začali veľkolepý projekt
výstavby štadióna a zabezpečili klub
po technickej a finančnej stránke tak,
že už o osem mesiacov sa začali zemné
práce na stavbe.

Mesto Bratislava darovalo pre celý
areál štadióna pozemky, vrátane
finančnej pomoci. Projektantom bol
Kamil Gross, ktorý koncom októbra
1939 vyhotovil generálny náčrt štadió-
na a už 10. decembra 1939 sa začali
zemné práce. Spočiatku tam denne pra-
covalo 600 až 700 robotníkov a 27.
októbra 1940 sa odohral aj prvý zápas
s Herthou Berlín. Dostavba pokračova-
la až do kompletného dokončenia a 26.
septembra 1942 bol štadión na Tehel-
nom poli definitívne odovzdaný.
Rád by som spresnil aj okolnosti
okolo trénera Leopolda Šťastného.
Keď sa stal trénerom OAP Bratislava,
minister národnej obrany Čatloš mu
prepožičal hodnosť poručíka. Vznikol
pritom problém, lebo nemeckí vojaci

nižšej hodnosti ho museli zdraviť, pri-
čom Šťastný mal židovský pôvod.
Výnimka chránenca, ktorú mal od
prezidenta Jozefa Tisa, po vypuknutí
povstania v auguste 1944 stratila plat-
nosť, a preto sa do apríla 1945 skrýval
v Bratislave. 
Nie je celkom ani pravda o neskoršom
presťahovaní F. Daučíka do Španiel-
ska. Ferdinand Daučík ušiel z Česko-
slovenska za dramatických okolností
spolu s manželkou a štyrmi deťmi (pre
zaujímavosť, v Španielsku sa im naro-
dili ešte ďalšie štyri deti). Jeho útek do
zahraničia nezostal, bohužiaľ, bez
následkov. Za pomoc pri jeho úteku
skončil vo väzení minimálne jeden člo-
vek. Michal Moncman, Bratislava

FOTO - 50 rokov futbalu Slovana

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO V BRATISLAVE

210 cm

210,-210,- €€
NELA dub tmavý/jase  coimbra

cena za blok 210 cm

NAKUPUJTE PRIAMO OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU

www.decodom.sk

kuchynské štúdio OC Galéria Lama   |  kuchynské štúdio OC POLUS CITY CENTER
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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
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DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO prepadli herňu. Dva-
ja neznámi približne tridsaťroční pá-
chatelia vošli ráno do priestorov herne
a pod hrozbou použitia zbrane žiadali
od zamestnankyne peniaze. Žena im v
obave o svoj život a zdravie vydala pri-
bližne 4000 eur. Počas prepadnutia sa v
herni nachádzali dvaja klienti, k zrane-
niu osôb nedošlo. Páchatelia vzápätí
ušli na neznáme miesto.

RUŽINOV
NA RUŽINOVSKEJ ULICI zadržali
38-ročnú ženu a 30-ročného muža z
Bratislavy, ktorí vnikli do jednej
záhradnej chatky. Obvinili ich z ne-
oprávneného zásahu do práva k domu,
bytu alebo nebytového priestoru a
eskortovali na obvodné oddelenie Ru-
žinov východ. Muža neskôr predviedli
na obvodné oddelenie do Vrakune, kde
večer spáchal samovraždu.

STARÉ MESTO
NA RÁZUSOVOM NÁBREŽÍ pod-
večer ukradli vozidlo Škoda Octavia
2.0 TDI. Krádež sa stala na parkovisku
pred botelom Gracia. Vo vozidle sa
navyše nachádzali slnečné a dioptrické
okuliare, rôzne písomnosti, tepláková
súprava, tenisky, CD nosiče a servisná
knižka od vozidla. Majiteľovi vozidla
zo Švajčiarska páchateľ spôsobil škodu
20 000 eur.
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI sa
v noci neznámy páchateľ  v podzem-
ných garážach  vlámal do dvoch vozi-
diel Škoda Fabia. Rozbil okno na ľa-
vých predných dverách a z vozidiel od-
cudzil airbagy vodiča z volantu. Na
každom z vozidiel pôsobil škodu 500
eur.
NA NÁMESTÍ SLOBODY v noci
neznámy páchateľ vypáčil vchodové
dvere do predajne očnej optiky, vnikol
do miestnosti a odcudzil z predajnej
vitríny dvoje dioptrické okuliare, vyší-
vaciu lupu, šestnásť kusov slnečných
okuliarov známej značky, 28 kusov
slnečných okuliarov ďalších rôznych
značiek a 200,73 eura. Krádežou spô-
sobil celkovú škodu 6240,73, eura,
škoda poškodením zámku dverí bola
80 eur.
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁ-
MESTÍ chcel zadarmo bývať dvad-
saťdvaročný muž z Kvetoslavova,. V
ranných hodinách sa ubytoval v hoteli,
na recepcii predložil svoj občiansky
preukaz a prenajal si izbu. Po ukončení
pobytu ho vyzvali, aby za služby zapla-
til, čo však neurobil. Vyšetrovaním sa
zistilo, že už v čase ubytovania vedel,
že za poskytnuté služby nezaplatí.
Poškodenej spoločnosti tak svojím
konaním spôsobil škodu 335,40 eura.
NA ŠAFÁRIKOVOM NÁMESTÍ
dve neznáme ženy využili dôverčivosť
a zároveň aj nepozornosť 81-ročného
muža. Predstavili sa mu priezviskami a
uviedli, že sú poverené vykonávaním
sčítania obyvateľov. Keď ich muž
vpustil do bytu, vypýtali si od neho
občiansky preukaz a bankovku na pre-
fotenie a popri tom sa pohybovali po
všetkých miestnostiach v byte. Vytiah-
nutím kábla zo slúchadla telefónu mu
znefunkčnili telefónny prístroj a z bytu
ukradli 1300 eur. 
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že
sčítací komisári musia mať osobitné
povolenie vydané starostom obce
alebo príslušným orgánom štátnej sprá-
vy. Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov sa vykoná od 13. mája do 6. júna
2011. (mm, sb)

Úspechmi 

boli  aj dve 

druhé miesta
Po zisku troch titulov majstra republi-
ky sa mužstvám stáva, že bývajú
vyčerpané, obohrané a stratia potreb-
nú iskru naháňať sa za prvým mies-
tom. V prípade Slovana sa to nepotvr-
dilo, hoci nejaké starosti nastali. 
J. Jajcaj prestúpil do Teplíc, A. Malatin-
ský sa vracal späť do Trnavy, J. Steiner a
V. Skyva rukovali do ATK Praha, V.
Pokorný sa zo základnej služby do Bra-
tislavy už nevrátil, zostal v Česku. Mla-
díci v mužstve už pod vedením K.
Bučku, s ktorým spolupracoval aj A.
Bulla, dozrievali a boli čoraz viac použi-
teľný. Navyše zo Žiliny sa vrátil, po jej
záchrane v lige, E. Pažický a v šiestich
zápasoch hneď prispel deviatimi gólmi.
Mužstvo sa síce ani raz v tomto období
nedostalo na prvé miesto tabuľky, ale
stále ho malo na dosah. 
Sparta Praha, ako najväčší konkurent
pod menom ČKD Sokolovo, však ne-
urobila chybný krok. Nedovolila už, aby
rozhodovalo skóre, získala titul s bodo-
vým náskokom a aj skóre mala lepšie.
Čože je to však bodík v dlhodobej súťa-
ži? Preto sa rok 1952 považoval pre Slo-
van za veľmi  úspešný. Pri troche šťastia,
mohol mať náš klub aj ďalší titul. Obja-
vili sa však aj zbytočné chyby. 
Horliví funkcionári v rámci očisťovania
futbalu od nešvárov súhlasili s vyrade-
ním A. Malatinského z kádra a prišili mu
nedovolené obohacovanie pri vedľajšej
činnosti, fingované zamestnanie a branie
peňazí za bočné trénovanie. Sekcia ho
vylúčila z radov reprezentantov a rok
mal zastavenú činnosť. Keby bol hral...
Bilancia roka 1952 bola takáto: 26 zápa-
sov, 18 víťazstiev, 4 remízy, 4 prehry,
skóre 59:25 a 40 bodov. Najlepší strelec
bol Pažický s 10 gólmi a káder vyzeral
takto: Reimann, Venglár, Kadlec, Hlo-
žek, J. Gögh, Benedikovič, F. Skyva,
Cimra, Tegelhoff, Baláži, Vičan, Hlava-
tý, Ujváry, Greššo, Pažický, Laskov, J.
Steiner, Ivan, E. Arpáš, F. Skyva. 
Ešte raz v tomto desaťročí sa už Slovan
ÚNV Bratislava priblížil k ligovému
vrcholu. Bolo to v roku 1956, hneď po
získaní štvrtého titulu, o ktorom ešte bu-
de reč. V mužstve bol už A. Moravčík zo
Žiliny i J. Obert z Nitry. Opäť hral aj
omilostený E. Pažický. Zvýšila sa však
konkurencia, keď k Sparte a Slavii
(Dynamu) prišla silná Dukla Praha,
ktorá si vyberala hráčov z celej republi-
ky. To už bolo nad sily Slovana, hoci ho
stále viedol tréner Ľ. Šťastný a praktizo-
val naďalej moderný útočný štýl hry.
Najvyšší výsledok bol 6:3 v súboji s
Ostravou a potom trikrát 3:0 so Spartou,
Hr. Králové, Trnavou a Žilinou. Výrazne
však klesla strelecká bilancia. Moravčík
dal 20 gólov, ale Bíly a Hlavatý len po 6
a Pažický 4 - hoci hral iba pol ročníka. V
roku 1956 to teda nevyšlo naplno, a to
ešte hrali Jajcaj, Vičan, Pažický, Benedi-
kovič, Beňa, Čirka, Vengloš, dokonca aj
Tegelhoff. Bilancia 1956 bola  22 zápa-
sov, 10 víťazstiev, 7 remíz, 5 prehier,
skóre 37:23 a 27 bodov. Druhé miesto
potvrdzovalo, že belasí stále patria do čs.
špičky, veď iba rok predtým získali v
krátkom čase už štvrtý titul majstra repu-
bliky. Jozef Kšiňan, Igor Mráz  

Z pripravovanej publikácie
Belasá deväťdesiatka

(Pokračovanie nabudúce)

Stock-im-Eisen bol stĺpom pre tovarišov
Je až neuveriteľné, čomu všetkému
ľudia v 21. storočí ešte veria, ako
húževnate sa udržiavajú nezmyselné
povery. Milióny ešte stále dávajú ako
prvú otázku novému známemu: „V
akom znamení si sa narodil?“ Akoby
naozaj mohli konštelácie hviezd a
znamenia zverokruhu vplývať na
život človeka. 
Veľmi rozšírená je aj povera, že ak člo-
vek vhodí do vody mincu, ešte sa na to
isté miesto vráti. A tak sú nádrže fontán,
pobrežia zálivov, toky riek plné mincí.
Kedy, kto a prečo túto poveru vymyslel,
nie je známe.  Zdá sa, že súvisí s vierou
antického človeka, že dušu mŕtveho
prevezie legendárny Cháron cez rieku
Styx do podsvetia, len ak mŕtvy zaplatí
mincou-obolusom.   
V strednej a juhozápadnej Európe je od
15. storočia známy zvyk zatĺkať do pňa
či kmeňa stromu pred mestskou bránou
železné klince. Tovariši kováčov a
zámočníkov pri odchode z mesta
zatĺkali klince do stromu vo viere, že sa
raz vrátia späť. 
Pred mestskými bránami bývali hlboké
priekopy, obyčajne napustené vodou.
Teoreticky tam mohli tovariši hádzať
mince. Nie každý tovariš však mal
mincu, navyše hodnota mince v tých
časoch bola taká vysoká, že si obyčajný
vandrujúci tovariš sotva mohol dovoliť
len tak pre nič za nič odhodiť (akúkoľ-
vek) mincu do vody. Železný klinec
nebol taký zanedbateľne hodnotný ako
dnes. V stredoveku predstavoval hod-
notu. Kováčsky či zámočnícky tovariš
ho vedel sám ukuť. 
A tak asi vznikol zvyk vlastnoručne
ukutý klinec (s čo možno najväčšou
hlavičkou) zatĺcť „na pamiatku“ do
kmeňa stromu, stojaceho pred mest-
skou bránou, ktorou opúšťal mesto. 
Spomínaný kúsok železa ho mal ochra-
ňovať pred nešťastím, chorobami, lú-
pežníkmi, nepriaznivým počasím (to-
variši napríklad vandrovali často pešo,
takže viacerí zahynuli zasiahnutí ble-
skom). Klince sa zatĺkali pravdepodob-
ne spočiatku do ešte „živého“ stromu.
Neskôr na vhodné miesta osádzali
kmene vyťatých stromov, často ich
upevňovali železnou obručou zamknu-
tou „neodomknuteľným“ visiacim
zámkom.
V Prešporku stál taký stromový kmeň
pred Laurinskou bránou. Nezachovala
sa správa, kedy ho tam postavili.
Podobné stromy stáli pred bránami v
mnohých uhorských a rakúskych mes-

tách (Viedeň, Ostrihom, Raab-Györ,
Oedenburg-Sopron, nemecké mestá v
Sedmohradsku). Vo Viedni stoja dote-
raz dve také pamiatky. Jedna z nich dala
už v 16. storočí meno priestranstvu.
Neďaleko Chrámu svätého Štefana je
námestie Stock-im-Eisen Platz, a vo
výklenku na nároží objektu z druhej
polovice 19. storočia je zachovaný pô-
vodný kmeň stromu s množstvom
zatlčených klincov. Modernými dato-
vacími metódami sa podarilo zistiť, že
strom začal rásť okolo roku 1400 a sťali
ho okolo roku 1440. Iný stojí na malom
námestí pri sídle cechu zámočníkov v
štvrti Josefstadt.
Po roku 1774 začali búrať prešporské
mestské hradby. Zbúrali aj Laurinskú
bránu. Do priekopy pred ňou postavili
niekoľko domov. Ten, ktorý stál na
nároží novovznikmutej východnej časti
Laurinskej ulice, na mieste terajšej
lekárne, musel prijať „peň so železnými
klincami“, ktorý tam stál už prv. Vyrie-
šili to tak, že na nároží domu vybudova-
li úzky vysoký výklenok a „Stock-im-
Eisen“ (lebo väčšina obyvateľov Pre-
šporka vtedy hovorila nemecky) do
neho umiestnili. Stál tam až do konca
tridsiatych rokov dvadsiateho storočia,
keď dom zbúrali. Zaujímavú pamiatku
uložili do zbierok mestského múzea. 
V minulosti neboli domy na uliciach
číslované, ale niesli znamenia, ktoré
umožňovali jednoznačnú orientáciu.

Ak dom nestál práve vedľa arcibiskup-
ského paláca, vedľa kaplnky svätej
Kataríny alebo naproti Uhorskej krá-
ľovskej komory a nebol známy ako
„stará mincovňa“ („Münzhaus“) alebo
„široký dvor“ („Weitenhof“) alebo
podľa mena majiteľa („Armprusterov
dom“, „Segnerov dvor“, „Gmaitlov
dom“, „Prepoštský dvor - Probsthof“),
našli ho asi podľa toho, že mal nad brá-
nou namaľovaný obraz Najsvätejšej
Trojice alebo elefanta, alebo zlatého či
čierneho orla alebo modrú (nebeskú)
guľu alebo zlatú ružu, bielu labuť, čier-
neho psa, zelenú žabu či červeného
raka. 
Dom, v ktorého výklenku stál klincami
obitý kmeň, dostal automaticky názov
„Stock-im-Eisen“. Podľa toho ho našiel
každý. Nebolo to ani označenie nejaké-
ho konkrétneho obchodu, ani krčmy,
ani označenie lekárne, ktorá v tom
dome od 19. storočia bola (tá niesla
meno „St. Stefan“, ale obyvatelia blíz-
keho okolia ju volali podľa mena maji-
teľa „Heim-patika“). V širšom slova
zmysle rozumeli občania mesta (nielen
v Prešporku, ale aj vo Viedni či v Ostri-
home) pod pojmom „Stock-im-Eisen“
obyčajne aj priestranstvo blízko domu,
hoci mohlo byť súčasťou inej ulice,
trhoviska či námestia. 
Stock-im-Eisen (dalo by sa to preložiť
aj ako „kôl v železe“) stál vždy mimo
jadra stredovekého mesta, pri mestskej
bráne, pri ceste, ktorá viedla tovariša
mnohokrát „do neznáma“. 
Zvyk zatĺkať železné klince do stromov
zanikol na konci 19. storočia, keď tova-
riši prestali chodiť na vandrovky. Na
chvíľu ho obnovili v rokoch prvej sve-
tovej vojny vojaci rakúsko-uhorskej
armády, ktorí odchádzali na front. Tí v
Prešporku zatĺkali klince do drevenej
sochy honvéda od sochára Alojza Rige-
leho blízko Reduty. 
Darmo zatĺkali, väčšina z nich sa
domov už nikdy nevrátila. Sochu hon-
véda po vojne víťazní československí
vojaci zničili. Mestské múzeum prišlo o
potenciálny vynikajúci exponát. Pad-
lým postavili Bratislavčania pomník na
Murmanovom vrchu. 
Socialistickými machináciami prišlo
mesto o pozemok, na ktorom pomník
stojí. Dnes ho „drží“ Fond národného
majetku SR. Treba len dúfať, že ho
znova nedaruje nejakému neuspokoje-
nému „reštituentovi“, ako sa to už raz
stalo.  Štefan Holčík

FOTO - autor

Volajte zadarmo

0800 101 411
www.provident.sk

•  výška splátok sa 
v priebehu splácania 
nemení

•  žiadne ďalšie poplatky 
v prípade, že sa 
dostanete do 
objektívnych ťažkostí 
so splácaním

• žiadne skryté poplatky

Nájdeme ústretové 
riešenie bez navýšenia.

V Providente vždy vopred viete,
koľko za pôžičku zaplatíte.

Pôži ka
s jasnými 
pravidlami...
Jednoducho
z domova.
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Ragbisti budú

mať v marci 

tréningovú stáž
RAGBY
Bratislavskí ragbisti v spolupráci so
Slovenskou ragbyovou úniou uspo-
riadajú v sobotu 5. marca 2011 na
svojom ihrisku na Základnej škole
Kalinčiakova 12 otvorenú tréningo-
vú stáž pred začiatkom odvetnej
časti Slovenskej 7s ligy.
Po jesennej časti v nej vedie bratislav-
sky Slovan, RK Bratislava je na dru-
hom mieste, o skóre pred trnavským
Spartakom. Stáž povedie prezident
Slovenskej únie a zároveň vyškolený
tréner medzinárodnej ragbyovej fede-
rácie Eduard Krutzner, spoločne s tré-
nerom Slovenského reprezentačného
mužstva Jurajom Jíšom.
Na stáži sa zúčastnia okrem všetkých
slovenských mužstiev aj ženy a juniori
bratislavského Slovana. Podujatie je,
samozrejme, otvorené pre širokú brati-
slavskú verejnosť, ktorá má záujem
vyskúšať si tento olympijsky šport na
vlastnej koži, či už v mužskej, ženskej
alebo v mládežníckej kategórii.
Začiatok je plánovaný na 12.00 h,
akcia potrvá až do 17.30 h. O 18.00 h
sa začne promozápas v klasickom 15-
kovom rugby, kde sa proti sebe vôbec
prvý raz v histórii postavia dve čisto
slovenské mužstvá, a to Slovan Brati-
slava a výber 7s ligy. (mm)

Zimný štadión

privíta v júni

MS v hokejbale
HOKEJBAL
Od 19. do 26. júna bude Bratislava
dejiskom ďalšieho svetového šam-
pionátu - tentoraz v hokejbale. Maj-
strovstvá sveta budú na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu a Slováci
už poznajú aj svoju skupinu. 
Slovensko bude hrať v B-skupine spo-
ločne s Američanmi, Gréckom, Rakú-
skom a Švajčiarskom (v A-skupine to
budú Česko, Kanada, Portugalsko,
Fínsko a Nemecko). Ženský turnaj ešte
nepozná svojich účastníkov, jednotlivé
krajiny majú čas na podanie prihlášok
do 28. februára.
Predaj vstupeniek sa začne 1. marca
2011, lístok na všetky zápasy v hlavnej
hale do 17.00 h bude stáť 7 eur, na slo-
venské stretnutia 11 eur. Celodenný lís-
tok do vedľajšej haly vyjde na 5 eur.
Vstupenky na semifinálové a finálové
zápasy budú za 15 eur. (mm)

Jeden vyhratý

set nestačil 

na zisk pohára  
VOLEJBAL
Volejbalistky Doprastavu Bratislava
nevyhrali Česko-Slovenský pohár.
Vo finále v Tepliciach podľahli Pro-
stějovu 1:3.
Bratislavčanky po prehratom prvom
sete síce druhý vyhrali, ale v ďalších
dvoch sa už presadili favorizované
Češky, ktoré vyhrali Česko-Slovenský
pohár tretí raz za sebou. Doprastav tak
nenadviazal na víťazstvo v súťaži,
ktoré získal v roku 2008 (v roku 2004
sa z triumfu tešili aj hráčky Slávie UK
Bratislava). (mm)

Slovanisti veria,

že jar bude 

lepšia ako jeseň
FUTBAL
Dve futbalové prestávky majú
veľkú výhodu v tom, že fanúšikovia
si dvakrát ročne predstavujú, ako
sa počas pár týždňov zmení ich
klub k lepšiemu. To je jedna z mála
výhod slovenského fanúšika oproti
anglickým, talianskym, nemeckým
či španielskym priaznivcov, kde
majú len jednu prestávku a snívať
tak môžu iba raz ročne.
Celkom nádejnú prestávku, či skôr
zimnú prípravu, majú za sebou aj slo-
vanisti. Po nešťastnej ligovej aj pohá-
rovej jeseni, keď sa podľa Murphyho
zákona pokazilo všetko, čo sa pokaziť
dalo, prišli dva zimné mesiace a situá-
cia v klube, no najmä mimo neho sa
začína normalizovať.
Úvod bol síce nešťastný, na turnaji v
Prahe sa zranil očakávaný ťahúň muž-
stva Filip Šebo, no nasledujúce dni už
vniesli medzi priaznivcov belasých aj
kúsky optimizmu. Mužstvo síce opustil
reprezentant Kornel Saláta, podarilo sa
však získať niekoľko opôr, spomedzi
ktorých by mal vyčnievať najmä Exko-
šičan Milinkovič. Svoje prednosti uká-
zal nielen na východe, ale upútal už aj
v samotnom Slovane a je viac ako isté,
že na jar bude osviežením a že vnesie
do hry belasých potrebnú ľahkosť. 
Optimizmus zdvihlo aj sústredenie v
Turecku. Víťazstvá v príprave netreba
preceňovať, tak ako robiť koniec sveta
z prehier, no tí, ktorí videli Slovan pria-
mo v akcii, vedia, že je to iný Slovan,
ako bol na jeseň. Je to aj logické, dobrá
hra sa odvíja od pohody v mužstve, po
zimných dovolenkách sa hráči mohli
vrátiť s prečistenými hlavami a tréner
Karel Jarolím mal konečne čas na pre-
sadenie svojich myšlienok.
Vari najvýznamnejšia zmena sa udiala
vo vzťahu klubu s fanúšikmi. Po vstu-
pe jedného z členov fanúšikovského
tábora do štruktúr klubu a po vyjasnení
si vzájomných postojov sa priaznivci
belasých vracajú na tribúny. Obe strany
jednoducho pochopili, že nemôžu exis-
tovať jeden bez druhého a že sa vzá-
jomne potrebujú. 
Vedenie klubu však má ešte jednu
veľkú úlohu - vrátiť na Pasienky aj tzv.
obyčajného fanúšika, ktorý sa postup-
ne vytratil. A tu bude úloha pre funk-
cionárov možno ešte ťažšia, pretože on
príde, len keď sa bude cítiť na tribúne
príjemne, keď nebude stáť rady v stán-
ku na klobásu, keď bude môcť zobrať
syna bez toho, aby mu zapchával uši,
keď sa mu pripraví taký program, aby
sa tešil na futbal aj o dva týždne. Jed-
noducho treba to robiť tak, aby to
nedopadlo, ako to opísal jeden z fanú-
šikov na internete, že v Trnave bude
tisíc fanúšikov Slovana a doma na Pre-
šov ich príde päťsto...
A dobrá správa na záver. Robert Vittek
sa pomaly približuje k Bratislave. Z
Turecka sa odchovanec belasých pre-
súva do Rakúska (ak mu UEFA schvá-
li prestup), odtiaľ je to len skok na
Pasienky, takže možno už čoskoro
bude mať Slovan vítanú posilu, o akej
dnes iba sníva! (mm)

Hokejisti Slovana skončili po základnej 

časti štvrtí, v play-off  ich čaká Trenčín
HOKEJ
Tak trochu symbolicky sa skončili
posledné tri stretnutia Slovana v
základnej časti hokejovej Extraligy.
Po prehre v Skalici prišlo víťazstvo
nad Banskou Bystricou a v úplnej
rozlúčke aj prehra v Poprade. Brati-
slavčania si však v pohode ustrážili
4. priečku a štvrťfinále play-off proti
Trenčínu začnú doma.
Duel v Skalici priniesol štrnásť vylúče-
ných, ale len dva góly a obidva strelili
domáci. Zhodou okolností, obidva
orámcovali celý zápas, keďže prvý
padol v 2. minúte a druhý v poslednej.
„Zápas mal slušné nasadenie a napriek
tomu, že padli len dva góly, bol aj cel-
kom zaujímavý. Dokázali sme sa
dostať do viacerých šancí, ktoré sme
však nepremenili. Keby sa nám to
podarilo, stretnutie by určite vyzeralo
inak. Škoda, že sme ešte viac nepreve-
rili domáceho brankára, na oboch stra-
nách však chýbalo viac pokusov o
streľbu,“ zdôraznil tréner Slovana
Zdeno Cíger.
Duel s Banskou Bystricou bol dôležitý,
pretože ak by Slovan vyhral, mal by už
istú štvrtú priečku. To sa mu nakoniec
po víťazstve 3:2 aj podarilo, keď doká-
zal využiť dve presilovky (v dvoch
oslabeniach však aj inkasoval). Zaují-
mavý a rušný zápas sa páčil divákom aj
trénerom. „Stretnutie sa hralo v dob-
rom nasadení aj tempe, nechýbala mu
ani agresivita a kvalitná obrana. Dnes
bolo dôležité víťazstvo, čo nám nako-
niec aj vyšlo, hoci sme mohli vyhrať aj

vyšším rozdielom, ale nepremenili sme
niekoľko vyložených príležitostí,“ pre-
zradil Zdeno Cíger. 
Slovanistická rozlúčka so základnou
časťou pripadla na Poprad a v zaujíma-
vom zápase boli nakoniec spokojnejší
domáci. Po dvoch góloch na oboch
stranách v prvej tretine sa rozhodovalo
až v záverečnej desaťminútovke. Na
dva zásahy domáceho Lapšanského
odpovedal len Hájek a Podtatranci si
pripísali víťazstvo, ktoré by malo byť
pre nich skôr morálnou vzpruhou pred
play-off. „Duel mal vysoké nasadenie a
potešilo ma, že hráči hrali zodpovedne

a  s chuťou. Pred play-off sa však našli
aj nejaké chyby a mrzia ma aj zbytoč-
né vylúčenia. Vo vyraďovacej fáze by
sa nám to už nemalo stavať,“ dodal
Zdeno Cíger.
Jeho zverenci nastúpia vo štvrťfinále
play-off proti Trenčínu, prvé dva zápa-
sy sa hrajú v Bratislave v sobotu a
nedeľu, 26. a 27. februára 2011. V
Trenčíne sa bude hrať 2. a 3. marca,
prípadné ďalšie stretnutia budú na pro-
grame 5. (Bratislava), 7. (Trenčín) a 9.
marca (Bratislava).
Play-off sa  hrá na štyri víťazné zápasy,
všetky sa začínajú o 18.00 h. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Útočník bratislavského Slovana Ján Lipiansky  pred popradským branká-
rom Melicherčíkom. FOTO - SITA

Bratislavský župan Pavol Frešo sa s
ministrom pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Zsoltom Simonom dohodol
na možnom urýchlení čerpania peňa-
zí na projekt Bratislavskej integrova-
nej dopravy (BID).
Ministerstvo pôdohospodárstva ako
riadiaci orgán pre Operačný program
Bratislavský kraj vyhlásilo 14. februára
otvorenú výzvu pre mestskú hromadnú
dopravu s celkovou sumou 3,25 milió-
na eur. Jej cieľom je zvýšenie počtu
prepravovaných osôb prostredníctvom
vylepšenej hromadnej dopravy.
„Minister Simon ma informoval o
vyhlásení výzvy, ktorá výrazným spô-
sobom pomôže hromadnej doprave v
rámci Bratislavskej župy, ale aj v rámci
mesta ako takého,“ povedal Frešo. Z
eurofondov sa bude financovať zriade-
nie jednotného tarifného systému,

vybudovanie prestupných terminálov,
podpora mestskej hromadnej dopravy a
informačné zabezpečenie celého systé-
mu.
Podľa Freša je úmyslom kraja využiť
možnosť čerpať finančné prostriedky
na dopravu tak, aby sa nezdržiaval
byrokratickými prekážkami. V rámci
budúcej integrovanej dopravy kraj
počíta s tromi prestupnými terminálmi
v Pezinku, Senci a v Malackách. Župa
má už jednu súťaž v rámci prímestskej
dopravy schválenú Úradom pre verejné
obstarávanie a v týchto dňoch by sa
mala podpísať zmluva. Takú istú súťaž
musí podľa Freša urobiť mesto i Želez-
nice SR. V priebehu niekoľkých týžd-
ňov sa chce župa prihlásiť s ďalším
projektom, ktorý súvisí s dispečerským
centrom. Otázkou ďalších mesiacov sú
podľa Freša rokovania o troch prestup-

ných termináloch, ale aj rokovania s
mestom o račianskej a vajnorskej radiá-
le. „Je treba, aby sa aj hlavné mesto a
ostatné mestá zapojili do tohto proce-
su,“ doplnil Simon. 
Návrh nového systému Bratislavskej
integrovanej dopravy už v minulom
roku schválilo krajské zastupiteľstvo.
Ide konkrétne o ceny cestovných líst-
kov BID, návrh zastávok a železnič-
ných staníc do tarifných zón BID a
zmeny v označovaní vlakových liniek.
„Jednoducho povedané ide o to, aby sa
človek vedel dostať napríklad zo Senca
do Petržalky plynule a na jeden cestov-
ný lístok, ktorý bude lacnejší, ako je
dnes kombinácia lístkov. Keď bude
tento systém fungovať, odľahčí to aj
nápor na celkovú dopravnú situáciu a
zlepší sa aj životné prostredie, najmä v
meste,“ uviedol Frešo.

Eurofondy pomôžu zlepšiť verejnú
dopravu v Bratislavskom kraji

Vizualizácia jedného z prestupných terminálov integrovanej dopravy, ktorý bude v Ružinove. Zdroj: MDVaRR SR



Menší priestor,

ale rovnaká

ponuka tovaru
BRATISLAVA
V hlavnom meste pribudli dva nové
predajne Tesco - hypermarket na
Eisnerovej ulici v Devínskej Novej
Vsi a menší Tesco Expres Svoradova
na Palisádach v Starom Meste.
V Devínskej Novej Vsi prvý raz testu-
jú nový formát s predajnou plochou
2000 štvorcových metrov, ktorý má
ponúknuť šírku sortimentu ako väčší
obchod a pritom efektívne využiť pre-
dajný priestor. Hypermarket je nevšed-
ný aj svojou stavbou. Ide o trojpodlaž-
nú budovu, kde sa Tesco nachádza na
1. poschodí. Pod ním je parkovisko a
nad nim nájomná zóna. 
Tesco Expres Svoradova sa nachádza na
Palisádach na mieste bývalých potravín
a je najvyššie položeným Tesco obcho-
dom v hlavnom meste. (brn)

Rača začína 

obnovovať 

detské ihriská
RAČA
Mestská časť Rača postupne rekon-
štruuje detské ihriská na svojom
území. Od roku 2008 tak plní normu
Európskej únie, ktorá sa zameriava
najmä na ich bezpečnosť. V súčas-
nosti obnovuje detské ihrisko na
Malokarpatskom námestí.
Detské ihrisko rekonštruuje mestská
časť od 14. februára a obnova potrvá
do 30. apríla 2011. Ihrisko dostane
napríklad nové preliezačky, hojdačky,
dôležitá je aj výmena povrchu pod ihri-
skom a hracími prvkami, ktorý má byť
bezpečnejší a mäkší ako doteraz. Rača
od roku 2008 rekonštruovala  detské
ihriská na Sklabinskej či Kadnárovej, v
roku 2010 začala s obnovou aj na
Kubačovej ulici, kde sa bude pokračo-
vať v tomto roku.
Detské ihriská na Slovensku mali byť
zosúladené s s prísnymi normami
Európskej únie už v polovici roka
2008. Mnohé mestské časti však s ich
obnovou meškajú, pričom často kvôli
nedostatku financií. Podstatou zmeny
je výmena kovových prvkov, ktoré
majú nahradiť plastové, alebo prírodné
materiály. Piesok v pieskoviskách sa
má meniť začiatkom sezóny, alebo
podľa toho ako je znečistený. Zmeniť
sa má aj povrch pod hracími prvkami,
ktorý má byť bezpečnejší. (rob)

Vinníka vždy

netreba chytať

pri vylepovaní
AD: Z OBCHODNEJ JE VEĽKÁ
INZERTNÁ... (BN 3/2011)
Článok o tom, že Obchodná ulica pri-
pomína skôr veľkú inzertnú kancelá-
riu, vyvolal medzi čitateľmi veľký
ohlas. Drvivá väčšina súhlasí s tým, že
vylepené plagáty či oznamy mesto
nekrášlia.

~     ~     ~
Treba obmedziť outdoorovú reklamu!
Mesto a Mestská polícia sa vyhovára-
jú, že musia chytiť vinníka-lepiča. A
čo tak konečne lobovať za zmenu
legislatívy a finančne postihovať inze-
renta a tiež zaviesť do legislatívy, aby
muselo byť každé reklamné médium
označené názvom spoločnosti, ktorá
zabezpečuje jeho vylepenie. A pekne
im napariť vysoké pokuty! Je najvyšší
čas pristúpiť k výraznému zredukova-
niu reklamných nosičov, Bratislava
pôsobí ako lacný bazár a bordel,
takýmto štýlom turistov len znechutí-
me! Máme najvyšší čas urobiť poria-
dok v tomto meste! Treba začať prefe-
rovať budovanie turisticky atraktívnej
lokality pred okamžitým príjmom z
reklamy. To sa však nedá v takomto
zúfalom stave!

~     ~     ~
Nie sú to len letáky, ale aj rozbité chod-
níky, vyváľané obrubníky, diery a
nekvalitné záplaty, pri daždi samá
mláka... Stačí sa prejsť po centre,
napríklad za Tescom v centre smerom k
trolejbusu na Cintorínskej popri Kyjeve.
Periféria a prostredie ako na Haiti. Han-
bím sa za mesto pred každou návštevou.

~     ~     ~
Načo by mali chytať vinníka pri čine -
vinníkom je predsa zadávateľ, a tým je
firma, na ktorú je na letáku reklama.
Alebo si niekto myslí, že z lásky k blíž-
nemu niekto vylepuje po meste reklamu
niekomu bez zadania?

~     ~     ~
Bývam v blízkom susedstve zimného
štadióna. Za posledných 20 rokov sa
situácia stále len zhoršuje. Problémy sú
s vylepovaním plagátov, reklám, spreje-
ri popíšu fasádu skôr, ako na nej uschne
čerstvá maľba, chýbajú odpadkové
koše, ľudia okolo seba hádžu pet fľaše,
ráno pokojne položia na chodník igeli-
tové vrece s odpadkami z bytu. Mám
pocit, že je to ako rakovina - neliečiteľ-
né a nikto to už ani liečiť nechce.

~     ~     ~
Mestská polícia sa vyhovára, že nemá
kompetencie, ale je zaujímavé, že v
niektorých iných mestách nemajú pro-
blémy so znečisťovaním ilegálnou
reklamou. Podľa mňa by stačilo, keby
príslušníci Mestskej polície zavolali na
telefónne čísla na plagátoch a upozorňo-
vali na porušenie všeobecného záväzné-
ho nariadenia. Pri ostatných stovkách
bilbordov by pomohlo zvýšenie dane za
umiestnenie reklamných zariadení,
aspoň 5-násobne. Pri záplave reklam-
ných plôch je evidentné, že dokážu na
seba bohato zarobiť. 

~     ~     ~
Sú tam už od jej veľkej rekonštrukcie.
Dovtedy viselo trakčné vedenie na
domoch. Bez ohľadu na to, či sú stĺpy
polepené alebo nie, pôsobia ako päsť na
oko. V prvom rade sa vôbec nemalo do-
pustiť, aby ich tam osadili. Lenže maji-
telia domov asi ryčali, ako im prekážajú
kotvy a ako im laná ničia statiku. 

(z diskusie na www. banoviny.sk)
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www.villarustica.sk  Tel: 0911-333 306, 0911-333 304,
0911-333 472, 02 546 303 61

Otvorené každý štvrtok 14-18 hod.
a sobotu 10-15 hod.,

v pracovné dni na požiadanie.
MESTSKÁ VILA 1 - C. 3451

NAVŠTÍVTE NÁŠ 
VZOROVÝ BYT

©VAVRICA ARCHITEKTI

UŽ NIE JE DÔVOD VÁHAŤ! POSLEDNÉ VOĽNÉ BYTY
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Posledné mesiace v žití - hra súčasného 

talianskeho autora na Malej scéne STU

Festival Akiru Kurosawu v Mladosti

Poradňa krásy v Divadle v podpalubí

FILM
Od 28. februára 2011 do 2. marca
2011 sa v kine Mladosť na Hviezdo-
slavovom námestí uskutoční festival k
stému výročiu narodenia japonského
režiséra Akiru Kurosawu. Počas
týchto dní môžete vidieť sedem fil-
mov režiséra.
Festival sa začne 28. februára o 17.00 h
filmom Túlavý pes (Nora inu). Priblíži
Tokio po druhej svetovej vojne. Mladé-
mu detektívovi kriminálnej polície
Murakamimu v autobuse odcudzia slu-
žobnú zbraň. Pomocnú ruku mu ponúk-
ne starší a skúsenejší detektív Sato. V
ten istý deň o 19.30 h premietnu Zlý
chlap spí dobre (Warui yatsu hodo yoku
nemuru). V hamletovskom príbehu spo-

ločenského škandálu z povojnového
Japonska sa mladý muž Nishi pokúsi
využiť svoju pozíciu v skorumpovanej
firme na to, aby demaskoval mužov
zodpovedných za smrť svojho otca.
V utorok 1. marca 2011 o 16.45 h to
bude film Žiť (Ikiru). Pán Watanabe
celý život pracoval ako úradník na tokij-
skej radnici. Jedného dňa sa dozvie
informáciu, ktorá mu zmení život. V ten
istý deň o 19.30 môžete vidieť Nebo a
peklo (Tengoku to jigoku) z povojnovej
hospodárskej revolúcie v Japonsku. 
V stredu 2. marca premietnu o 15.15 h
film Opitý anjel (Yoidore tenshi) z
obdobia povojnového Japonska. O
17.10 môžete vidieť film  Rašómon
(Rashomon). Príbeh sa odohráva v stre-

dovekom Japonsku. Pod strechou polo-
rozpadnutej brány démonov sa stretáva-
jú mních, drevorubač a pocestný a
dozvieme sa, že v lese bola zneuctená
žena a zavraždený jej manžel. 
Festival zavŕši 2. marca 2011 o 19.00 h
Červenofúz. V druhej polovici 19. sto-
ročia prichádza na kliniku Koshikawa
mladý lekár Noboru Yasumoto. Naráža
tu na množstvo nariadení svojrázneho,
despotického, neústupčivého a navonok
odmeraného šéflekára, ktorého každý
podľa farby jeho brady volá Červeno-
fúz. Film je o živote a umieraní, o nemi-
losrdnej pravde a milosrdnej lži, o chu-
dobe a bohatstve a o pravej láske. Filmy
premietnu v japonskom jazyku s anglic-
kými titulkami, vstup je voľný. (mb)

R. Sedlačík 

vystavuje

v Galérii GUBA
VÝSTAVA
V Galérii GUBA na Galvaniho 15 A
sprístupnili výstavu obrazov Rastisla-
va Sedlačíka city&periphery. 
Doktorand na katedre Maľby a iných
médií na VŠVU v Bratislave v galérii
GUBA predstavuje obrazy z posled-
ných štyroch rokov. Dominantným zna-
kom jeho malieb je priestor, konkrétny,
ale aj fiktívny, ohraničený, ale aj otvore-
ný, ale predovšetkým inšpirovaný kaž-
dodennou realitou a civilným prostre-
dím. Výstava Rastislava Sedlačíka zaz-
namenáva rôzne obdobia autorovej
tvorby po skončení štúdií na VŠVU. 
V neskorších maľbách prostredí, krajín
a architektúry využíva Sedlačík skratko-
vitosť, ktorá prechádza od znakovosti až
k abstrahovaniu motívov. Ďalší spôsob,
akým Sedlačík zachytáva mestský
motív dokumentuje novší cyklus Petr-
žalka. V ňom používa čiernobiele repro-
dukcie sídliskovej zástavby, ktoré pre-
tláča na drevený podklad a dopĺňa
výraznými maliarskymi intervenciami.
Tento kontrast na jednej strane zvýraz-
ňuje šedivosť sídliska, na druhej strane
prekvapuje iným pohľadom na brati-
slavské betónové mesto. Výstava potrvá
do 25. marca 2011. (dš)

Zaujímavý

Metlový tanec

na Školskej
DIVADLO
V CDLaV na Školskej 14 uvedie
umelecké zoskupenie Ticho&spol.
28. februára 2011 o 19.00 h hru
súčasnej autorky Kataríny Lesayo-
vej Metlový tanec. 
Inscenácia patrí k dramaturgickej línii,
v ktorej divadelníci poskytujú priestor
pôvodným slovenským divadelným
hrám. „Detektívna romanca o dvoch
ľuďoch stratených vo vlastnej pamäti,
ktorí sa snažia nájsť cestu zo sveta, kde
nemožno veriť ani sebe samému. P. S.
Príde aj Posol Boží,“ píše autorka a
režisérka inscenácie, študentka VŠMU
Katarína Lesayová. Hru naštudovala so
svojimi rovesníkmi. Scéna a kostýmy
Ema Matušová, hudba Matúš Uhliarik,
účinkujú Ema Matušová, Michal
Jánoš, Michal Rosík, Anna Nováková,
Tomáš Friedrich. (dš) 

Narodeniny 

v Centre pre

súčasnú kultúru
DIVADLO
Narodeniny je názov predstavenia,
ktoré ponúka Centrum pre súčasnú
kultúru, divadlo Skrat v A4 Nultom
priestore na Námestí SNP12 v ponde-
lok 28. februára 2011 o 19.00 h.
Narodeninový večierok, na ktorý by
bolo bývalo lepšie neprísť. Kto unesie
toľko právd, poloprávd a klamstva o
sebe, o svojej minulosti a budúcnosti?
Hudba, spev, absurdné aj realistické
divadelné skice a „všetko, čo majú a
nemajú radi“ ľudia, ktorí sa ocitli v stre-
de. Autorom hry je Ch. McKey. (dš)

V GMB uvádzajú

francúzsku

modernu  
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy v Pálffy-
ho paláci otvorili výstavu francúz-
skej klasickej moderny. 
Výstava prezentuje jedinečnú kolekciu
komorných diel francúzskych umelcov
19. a 20. storočia zo súkromnej zbier-
ky. Prvý raz na Slovensku širokej ve-
rejnosti sprístupní tvorbu autorov fran-
cúzskeho klasického moderného ume-
nia, ako sú Auguste Renoir, Henri Ma-
tisse, André Derain, Georges Braque...
Výstava potrvá do 27. marca. (dš)

Pálffyho palác

uvádza výber

grafík
VÝSTAVA
Päťdesiat grafík zo zbierky GMB
vystavujú v Pálffyho paláci na Pan-
skej 19 do 27. marca 2011. 
Chef d´oeuvre de la collection je výsta-
va skvostov zo zbierky starej grafiky
Galérie mesta Bratislavy pri príležitos-
ti 50. výročia založenia galérie. Výber
výnimočných tlačí pokrýva obdobie od
konca šestnásteho až po devätnáste sto-
ročie. Diela sú spojené s menami ako
Dürer, Rembrandt, Rubens a iní. (dš)

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

DIVADLO
O posledných mesiacoch života člove-
ka je hra súčasného talianskeho auto-
ra Furia Bordona Posledné mesiace,
ktorú premiérovo uviedlo divadlo
Malá scéna STU.
Keď zomierala stará mama, s účasťou
som pozorovala jej bezmocnosť a záro-
veň chuť bojovať. Preč bola jej vitalita,
humor, chuť do života, i keď zašpásovať
nezabudla ani vtedy. Napriek fyzickej
neschopnosti, pokúšala sa zájsť sama na
záchod, vždy nerada obťažovala iných. 
Zakaždým spadla, museli ju dvíhať a
ona nechápala, prečo ju tak dlho Boh
necháva na zemi. Mala to šťastie, že sa
o ňu doma starali synovia aj dcéra. Bor-
donov hrdina, starnúci profesor literatú-
ry, také šťastie nemá. So synom si nero-

zumie a posledné mesiace má stráviť v
penzióne s podobným názvom ako
Potešenie či Pôžitok. Rozpráva sa so
svojou mŕtvou manželkou a spomína na
to, čo bolo. Pretože podľa autora je star-
nutie aj schopnosť prijať fakt, že šťastie
je v minulosti. Aj keď všetci pripúšťa-
me, že starnutie a smrť sú prirodzenou
súčasťou života, nikto sa s tým nedoká-
že bezbolestne zmieriť. 
František Kovár je vynikajúci pre rolu
človeka, ktorý má briskný humor, snaží
sa zachovať si svoju dôstojnosť a hrdosť
a napriek tomu, že trpí, hľadá vo svojom
súžení nádej a vieru, že aj tieto roky
môžu priniesť potešenie. Z Bordonovej
hry neodídete smutní. Skôr posmelení
do nových dní, posilnení v starnutí. A tí
mladší možno viac pochopia svoje

mamy a otcov, keď majú úzkosti, alebo
premýšľajú nad tým čo bude ďalej bez
príznačného rozmachu mladosti. Hra
Posledné mesiace určite nie je o umiera-
ní. Je o nádeji, túžbe, viere, je o tom, čo
si želá autor: „Aby starší ľudia boli po-
svätní.“ 
Tak nejako by to malo byť. Aby potom
slzy smútku netiekli naprázdno, keď
možno ešte pred pár dňami mohli v
spoločnom objatí spadnúť na zvráska-
venú ruku milovaného človeka. Okrem
Františka Kovára v hlavnej úlohe
účinkujú Lucia Lapišáková a Přemysl
Boublík, v réžii Miroslava Košického,
ktorý je aj autorom scény. Preklad
Oľga Pažítková, kostýmy Ľudmila
Várossová, úprava a dramaturgia Jana
Liptáková. Dáša Šebanová

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

DIVADLO
Poradňa krásy Šereď je názov zábav-
ného podujatia, v ktorom sa na pódiu
predstavia dve ženy - komičky, Oľga
Belešová a Lucia Kollárová. Môžete
ich vidieť 27. februára 2011 o 19.00 h
v Divadle v podpalubí na Tyršovom
nábreží.
Divadlo Oľgy Belešovej a Lucie Kollá-

rovej ponúka zábavu s Pani Erikou
(Belešová) a Pani Luciou (Kollárová).
Dvojica majiteliek exkluzívneho zaria-
denia Poradňa krásy Šereď vždy raz do
mesiaca opúšťa svoju luxusnú ambulan-
ciu a vyráža so svojou prezentáciou
medzi ľudí.  
V rámci informáciami a príkladmi z
praxe nabitého programu odprezentujú

obe dámy klientom-divákom celú škálu
svojej činnosti a to špičkovo-profesio-
nálnou formou. Ich poradenstvo v
oblasti krásy, štýlu, sexepílu, noblesné-
ho správania, ľúbostných vzťahov,
mediálnej komunikácie a  gastronomic-
kej kultúry je fascinujúcou informačnou
smršťou .Hrajú: Oľga Belešová, Lucia
Kollárová. (dš)

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU
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Areál centra voľného času a Hrobákovu

ulicu už polícia pravidelne kontroluje

Podvodníci

mámia peniaze 

a vykrádajú byty
BRATISLAVA
Polícia upozorňuje na nedávne prí-
pady, keď sa podvodníci snažili okla-
mať starších ľudí. Počas podvodu sa
vydávali za osoby, ktorí potrebujú
pomoc, či už pre seba alebo pre zná-
mych, a od dôverčivých ľudí mámili
peniaze, prípadne im ešte vykrádali
byty, pričom zrejme použili aj
nastrčených komplicov.
V Ružovej doline napríklad oslovil
neznámy muž 91-Bratislavčana s
tým, či by ho mohol navigovať k
nemocnici Ružinov v Bratislave, kde
sa mal podľa jeho slov nachádzať
jeho kamarát so šesťročným chlap-
com po vážnej nehode s kamiónom.
Bratislavčan nastúpil s neznámym
mužom do jeho vozidla.
Cestou v aute neznámy začal presvied-
čať poškodeného muža aj s jeho man-
želkou, že potrebujú súrne finančné
prostriedky pre chirurga, ktorý ma ope-
rovať ich kamaráta aj malého chlapca.
Aby vymyslená udalosť pôsobila na
dôchodcov dôveryhodnejšie, neznámy
muž aj žena odovzdali poškodenému
manželskému páru do rúk telefón, v
ktorom sa im ozval mužský hlas vydá-
vajúci sa za chirurga. Ten dôchodcom
do telefónu potvrdil, že skutočne potre-
bujú peniaze na operáciu. 
Po tomto telefonáte dôchodcovia ne-
známym páchateľom (mužovi a žene)
uverili, páchateľov následne pozvali k
sebe do bytu a odovzdali im finančnú
hotovosť vo výške 2800 eur, aby nimi
zaplatili operácie. Za poskytnutú fi-
nančnú hotovosť podvedený manžel-
ský pár dôchodcov dostal ako zálohu
uzamknutú kapsičku, v ktorej sa malo
nachádzať 10 000 amerických dolárov,
po ktorú sa mali neznámi páchatelia
vrátiť vo večerných hodinách. 
Po odchode páchateľov následne dô-
chodcovia zistili, že im boli z bytu
odcudzené dámske hodinky a prstene
z bieleho a zo žltého kovu. Podvod-
ným konaním neznámych páchateľov
vznikla dôchodcom škoda vo výške
2800 plus krádežou približne päťsto
eur.
Na križovatke ulíc Krížna - Karadžičo-
va zase oslovili 69-ročnú ženu  so slo-
vami, či im neukáže jednu z bratislav-
ských nemocníc, kde mal podľa ich
slov ležať ich kamarát po vážnej
dopravnej nehode. Žena týmto ľudom
uverila, nastúpila  do vozidla a ochotne
ich navigovala. 
Cestou vo vozidle páchatelia podali
šesťdesiatdeväťročnej žene do ruky
telefón, v ktorom sa poškodenej ozval
mužský hlas, predstavil sa ako lekár a
povedal, že predtým ako bude opero-
vať, potrebuje finančnú hotovosť.
Žena, mysliac si, že pomôže, zavolala
ľudí k sebe do bytu, kde im odovzdala
100 eur. Následne páchatelia využili jej
nepozornosť a z bytu jej navyše odcu-
dzili 1300 eur.
Polícia preto vyzýva občanov, predo-
všetkým starších ľudí, na zvýšenú
ostražitosť. (pl)

PETRŽALKA
Situácia na Hrobákovej ulici, najmä v
areáli centra voľného času, kde sú
problémy s bezdomovcami, sa začína
riešiť. Minulý týždeň o problémovej
oblasti rokovali zástupcovia mesta,
mestskej časti a mestskej polície.
„Výsledkom rokovania sú pravidelné
hliadky mestskej polície na dennej báze,
vypratanie a vyčistenie celého areálu či
uzamknutie vstupnej brány,“ informo-
vala hovorkyňa petržalskej samosprávy
Mária Grebeňová-Laczová.
„Našťastie sa nepotvrdilo, že by sa tu
zdržiavali díleri drog a nachádzali
injekčné striekačky,“ povedala náčelníč-

ka Mestskej polície Bratislava Zuzana
Zajacová. Ako ju doplnil veliteľ petržal-
ských policajtov Ján Hanidžiar, keď
lokalitu monitorovali niekoľkokrát
denne v dennom i v nočnom čase, za-
znamenali pohyb jedného až dvoch bez-
domovcov, ktorí si tu stavali prístrešok z
matracov, škatúľ a iného materiálu.
„Agresívni neboli, aj keď boli podgurá-
žení a na požiadanie z areálu odišli,
vieme však, že po našom odchode sa
opäť vrátili,“ dodáva Ján Hanidžiar.
Problém sa teda opakoval.
„Mesto i mestská časť sa preto dohodli,
že spoločne v najbližších dňoch vyčistia
celý areál, následné udržiavanie poriad-

ku však bude musieť zabezpečiť mesto
v spolupráci s centrom voľného času.
Mesto zabezpečí uzamknutie vstupnej
brány, aby sťažilo prístup nepovolaným
osobám. Pokračovať budú aj zhustené
hliadky policajtov,“ pokračovala Mária
Grebeňová-Laczová.
Mestská časť privítala snahu mesta
dostať celý areál do svojho majetku -
časť budovy totiž patrí krajskému škol-
skému úradu. Mesto zanalyzuje aj roz-
sah činnosti centra voľného času, aby
zistilo, či využívajú celý objekt, alebo je
možné využiť ho aj na ďalšie aktivity,
ktoré by mohli pomôcť k stabilizácii
situácie aj v priľahlej záhrade. (brn)

Aj umelci chcú

pomôcť boju

proti rakovine
LAMAČ
V Obchodnom centre Galéria Brati-
slava - Lamač 4. marca 2011 od 15.00
do 18.00 h vystúpia umelci na podpo-
ru výskumu rakoviny. 
Na podujatí Výskum pre život vystúpia
na ňom  Pavol Hammel, Janko Kuric,
kúzelník Peter Šesták, Jan Kryl, zbor
Cantus, Maroš Bango, Juliana Jamri-
šková - Knopp, Martin Babjak.
Počas celého podujatia budú k dispozí-
cii odborníci na dôverné rozhovory o
rakovine a jej liečbe a o starostlivosti o
onkologických pacientov počas terapie i
po nej. (dš)

- zastavaná plocha 150 m2, obytná plocha 136 m2,
pozemok 549 m2, dom má 4 izby, obývacia izba
s kuchyňou, v obývacej izbe je krb s rozvodmi

do všetkých miestností, samostatná špajza, 
technická miestnosť, samostatné WC, kúpeľňa
so sprchovacím kútom aj vaňou, WC s bidetom

PREDÁM 5-izb. RD - BUNGALOV
V PIEŠŤANOCH, LIKAVSKÁ UL., NOVOSTAVBA

CENA: 170 000 €    KONTAKT: 0903 109 785
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SOBOTA 26. februára
� 14.30 - Kráľovský detektív, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vy-počúvanie, hudba Trio Ju-
raja Bielika, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7, vstup voľný
� 16.00 - Dúbravský detský karneval,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 17.00 - Prípad čiernej vdovy, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 17.00 - Čaj o piatej, hrá Roland Live,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.45 - Iphigénie en Tauride (Ifigé-
nia na Tauride), priamy prenos z Metro-
politnej opery v New Yorku, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Na verande je dobre, divadlo
Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Caffe RozKOkoš, kabaret,
premiéra, Medzinárodné divadlo Meteo-
rit, Čulenova 3
�19.00 - Piotr Rubik - The Best Of, Si-
bamac Aréna NTC, Príkopova 6
� 20.00 - Longital, koncert, U Očka,
Karpatská 3
� 20.00 - Steven Severin/Jean Coc-
teau: Krv básnika, koncert s projek-
ciou, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
� 20.00 - BB Band Karvaš, Abadona,
Žilinská 4
� 20.00 - Dvere, Prešporské divadlo,
Dom T&D, divadlo elledanse, Miletičo-
va 17/B

NEDEĽA 27. februára
� 10.00,14.30 - Kráľovský detektív, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, J. Pehal, bas,
B. Malatinský, klavír, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Koza rohatá, divadielko
Happy, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Príroda v zime, rozprávka,
Klub Ponteo, Starorímska 1/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Charlies Duo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Snehová kráľovná, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Zimná rozprávka, divadlo
Pod hríbikom, Chipicao Rozprávky,
hotel Devín, Riečna 4
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
�16.00 - Palculienka, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Momentum musicum, mladí
kontrabasisti hrajú starých majstrov, CC
centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 17.00 - Piotr Rubik - The Best Of,
Sibamac Aréna NTC, Príkopova 6
� 19.00 - Lesné cestovateľské kino, ob-
rázky a rozprávanie Márie Puškelovej a
Martina Vašinu z cesty stopom po Ar-
ménsku, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Caffe RozKOkoš, kabaret,
premiéra, Medzinárodné divadlo Meteo-
rit, Čulenova 3
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, divad-
lo O. Belešovej a Lucie Kollárovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 28. februára
� 17.00 - Paličkovaná čipka, M klub,
Rovniankova 3
� 19.00 - Metlový tanec, divadelné
predstavenie, Ticho& spol., CDLaV,
Školská 14
� 19.00 - Fantázia, tragifraška o slabos-
tiach „veľkých“, divadlo Ludus, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova 25

� 19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Dom Bernardy Alby, Arteat-
ro, Biela 6
� 19.00 - Všetko o ženách, divadlo
Apollo Bratislava, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Bez předsudků, komédia z
Prahy, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.09 - Milka Zimková: Do lesíčka
na čekanou, monodráma, Art Club
Scherz, Partizánska 2
� 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 1. marca
�7.30 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie ma-
tiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
�10.00 - Ježko a líška, Klub detí Slnieč-
ko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Kráľovský detektív, Bratis-
lavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Karnevalové masky, kreslíme
s deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, zvierat-
ká z ponožky, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - Frivolitky, M klub, Rovnian-
kova 3
� 18.00 - Sahadža joga, ako sa zbaviť

stresu a napätia, začiatočníci, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Víš přece, že neslyším, když
teče voda, divadelná komédia, DK Dúb-
ravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Shirley Valentine, divadlo
Černá labuť, one-woman show Zuzany
Kronerovej, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - Médea, divadlo LAB, Svora-
dova 4

STREDA 2. marca
� 9.00 - Hviezdoslavov Kubín - okres-
né kolá, DK Kramáre, Stromová 18
� 9.00 - Čarbaničky, snežienky, Klub
22, Jiráskova 3
� 10.00 - Kráľovský detektív, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Ako Jurko šťastie hľadal,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 14.00 - Na Gregora do školy, pre deti
ZŠ, M klub, Rovniankova 3
�17.00 - Velká pamětní medaile města
Příbrami pro císaře Karla VI. z roku
1728, prednáška, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.30 - Cesta za poznaním, klubové
stretnutie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, Caroin, Kosatcova 24/A, DNV
� 19.00 - Komorný koncert - klavírny
recitál, Malé koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna 1, vstup voľný
� 19.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
pokročilí, CDLaV, Gaštanová 19
�19.00 - Flamenco - Bajani Flamenca,
hudobný flamenco večer, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Viktor alebo vláda detí,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 20.00 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň
Horský park, Lesná 1

ŠTVRTOK 3. marca
� 9.00 - Hviezdoslavov Kubín - okres-
né kolá, DK Kramáre, Stromová 18
� 9.30 - Joga v dennom živote, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 - Rozprávky babky bylinkárky,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Za tajomstvami obrázkov,
cyklus kreatívnych čítaní, Úsek litera-
túry pre deti a mládež, Kapucínska 3
� 10.00 - Kráska a zviera, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Klavír, hudobná teória, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21 
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 15.00 - S nami to zvládneš, hra so sad-
rovými kockami, M klub, Rovniankova 3

� 16.00 - Vozenie detí na poníkovi,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 16.10 - Astro krúžok, SNM, Prírodo-
vedné múzeum, Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - Mníšsky rád a mesto, objed-
návatelia a diela maliara Johanna Lucasa
Krackera, prednáška, SNG, Esterházyho
palace, Námestie Ľ. Štúra 4
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
mierne pokročilí, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Hovory o zdraví, zdravotná
prednáška, Emócie a ich súvis so zdra-
vím, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Music Club, Axis Drive
(rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Milenec, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 20.00 - Nuclear trio, Klub Za Zrkad-
lom, Rovniankova 3

PIATOK 4. marca
� 10.00 - Kráska a zviera, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Výskum pre život, program
Nadácie Výskum rakoviny, OC Galéria,
Bratislava - Lamač, Lamačská cesta 
� 17.00 - Vernisáž výstavy Dúbravka -
Veľká lúka, Urbanistická štúdia zóny a
výstava prác študentov FA STU, DK
Dúbravka Saratovská 2/A
� 18.30 - Zdenko Hanout: Jazz & Blues
- vernisáž výstavy fotografií, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Slučka pre dvoch alebo
domáca šibenica, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Folkovanie v Prešporku, hosť
Zuzana Homolová, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.00 - Folklórne zrkadlenie, fašian-
gové posedenie, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Trik Trejsy, muzikálová kri-
mishow, divadlo Ludus, Heineken Tower
Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Živá mŕtvola, divadlo LAB,
Svoradova 4

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

vyjdú opäť o týždeň

3. marca 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


