
Zimný štadión Ondreja Nepelu je
zrekonštruovaný a čaká sa už len na
skolaudovanie. O jeho budúcom
fungovaní, prevádzke v nových pod-
mienkach, ale aj o predpokladaných
nákladoch na prevádzku sme sa
pozhovárali s riaditeľom STaRZ-u,
Jozefom CHYNORANSKÝM.
- Uznesením mestského zastupiteľstva
sme na vnútorné vybavenie zimného
štadióna dostali 1,85 milióna eur. Naša
organizácia vlastne buduje novú pre-
vádzku. Musíme si uvedomiť, že obno-
vený objekt má úplne iné atribúty. Je
podstatne väčší. Pribudla nám totiž
ďalšia ľadová plocha, musíme sa začať
starať aj o časť pešej zóny pred objek-
tom, staré mechanizmy vymenia nové.
Rovnako nám pribudol aj nový
dopravný okruh Kalinčiakova -
Trnavská. Medzi kúpaliskom a zim-
ným štadiónom budeme udržiavať túto
prístupovú komunikáciu a parkovisko.

Nová situácia určite prinesie aj zvý-
šenie nákladov na prevádzku. Na čo
konkrétne to bude? 
- Zatiaľ vychádzame z projektovaných
čísel, až samotná prevádzka nám
ukáže, koľko to skutočne bude. Vzhľa-
dom na to že ide o vysokoenergetický
projekt, budú vyššie náklady napríklad
aj na čistenie presklenej budovy, či
vykurovanie haly na 18 až 20 stupňov.
Ďalej na zabezpečenie ochrany objektu
bezpečnostnou službou, keďže nová
logistika na štadióne nedovolí, aby sa
do jeho priestorov dostal hocikto. Budú
v ňom vytvorené zóny a vstup bude na
základe čipových kariet.
O koľko sa teda zvýšia náklady na
prevádzku štadióna?
- V minulosti stála ročne asi 30 milió-
nov korún, teda milión eur. Predpokla-

dám, že náklady v nových podmienkach
sa zvýšia takmer na dvojnásobok, ale
bude to viacúčelová hala, ktorá by si
mala na svoju prevádzku zarobiť. 
Dokáže si štadión na seba zarobiť?
Odkiaľ chcete získať peniaze na
jeho prevádzku?
- Časť peňazí získame napríklad z pre-
nájmu ľadových plôch. Ďalej z prenáj-
mu nebytových priestorov, teda bufe-
tov a rôznych prevádzok na štadióne a
v jeho bezprostrednom okolí. Štyridsať
percent prenájmu nám pokryje hokejo-
vý klub HC Slovan. Zvyšných šesťde-
siat budeme musieť dostať od kraso-
korčuliarskych klubov, škôl, privát-
nych subjektov i verejnosti. Chceme
napríklad rozšíriť hodiny korčuľova-
nia. Peniaze budeme mať aj z prenájmu
garážových státí, i celej haly. Nebráni-
me sa byť aj spoluorganizátorom či
organizátorom rôznych akcií.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
V parčíku na Streleckej ulici, vedľa
budovy Národnej rady SR a pri bra-
tislavskom Hradnom paláci začali s
výstavbou hromadných podzemných
garáží. Dlhé roky tu bolo improvizo-
vané parkovisko plné jám a prachu,
počas dažďov aj blata.
Investor, spoločnosť IPP, nazval stavbu
Hromadná garáž - Námestie Alexandra
Dubčeka. Stavebné povolenie dostal 7.
decembra 2010, garáže by mali byť
hotové do konca tohto roka. 
Parčík počas víkendu ohradili a dodáva-
teľ stavby začal robiť prvé zemné a
zameriavačské práce. V rámci nich zre-

zali niekoľko náletových stromov a krí-
kov, demontované boli aj ťažké liatino-
vé stĺpiky s reťazami, ktoré bránili vodi-
čom parkovať na chodníku a chodcom
prebiehať cez frekventovanú cestu.
Stĺpiky po rekonštrukcii parku vrátia na
pôvodné miesto. 
Počas predchádzajúcich rokov sa mesto
sporilo s Kanceláriou Národnej rady SR
o tom, ako parčík využiť. Národná rada
nástojila na parkovisku a argumentova-
la nedostatkom parkovacích státí v
okolí. Mesto presadzovalo vybudovanie
nového parku. Napokon dohodli vytvo-
renie mestského parku nad podzemný-
mi garážami.

V garážach má byť 275 parkovacích
miest. Mesto prenajalo pozemky pod
parčíkom spoločnosti IPP Slovakia 5.
marca 2009 s dovetkom, že na povrchu
vybuduje park. Územný plán mesta
totiž pripúšťa v tejto oblasti len zeleň. V
správe o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie bolo k výstavbe podzem-
ných garáží kladné stanovisko s tým, že
ministerstvo životného prostredia odpo-
rúča druhý variant. Ten ráta s výsadbou
zelene na väčšej ploche. Snaha NR SR
o vybudovanie parkovania na tomto
území narazila v nedávnej minulosti aj
na odpor obyvateľov, ktorý proti záme-
ru protestovali petíciou. (rob)

Na Streleckej ulici začali stavať garáže
Parčík na Streleckej ulici sa postupne mení na väčšie stavenisko. FOTO - Robert Lattacher

Štadión bude mať drahšiu prevádzku

Mestskí poslanci

si sťažujú, že

primátor s nimi

nespolupracuje
BRATISLAVA
Väčšina mestských poslancov kritizu-
je primátora Milana Ftáčnika za to,
že s nimi nespolupracuje. Upozorňu-
jú, že primátor poslancov mestského
zastupiteľstva neinformoval o finanč-
nej situácii mesta a že Bratislava ne-
má zvolených viceprimátorov.
Tri poslanecké kluby, ktoré majú spolu
30 zo 45 mestských poslancov (SDKÚ-
DS/MOST-HÍD, SaS/OKS a KDH), aj
tri mesiace po komunálnych voľbách
čakajú na zmeny, ktoré primátor Ftáčnik
avizoval pred voľbami. Vedenie mesta
podľa nich dodnes nepredložilo žiadny
audit finančnej situácie mesta, a to
napriek tomu, že práve poslanci rozho-
dujú o prostriedkoch mesta. „Vyzývame
vedenie mesta, aby v čo najkratšom čase
poskytlo poslancom a verejnosti rele-
vantné informácie o finančnej situácií
mesta vrátane záväzkov a neuhradených
faktúr, ktoré k zodpovednému plneniu
svojich povinností potrebujú,“ uvádza
sa v ich spoločnom vyhlásení.
Mestskí poslanci upozorňujú, že Brati-
slava zostáva bez viceprimátorov, keď-
že primátor dodnes nepredstavil ani len
návrhy, ktoré by zohľadňovali výsledky
volieb do mestského zastupiteľstva.
Rovnako neboli poslancom predložené
ani nominácie do kontrolných orgánov
podnikov s účasťou mesta, čím zostáva-
jú vo funkciách nominanti minulého ve-
denia, ktoré sám primátor kritizoval. 
„Rešpektujúc výsledok volieb primáto-
ra, žiadame ho, aby rešpektoval výsle-
dok volieb poslancov mestského zastu-
piteľstva a adekvátne s nimi spolupraco-
val,“ uvádzajú poslanci za SDKÚ-DS,
MOST-HÍD, KDH, SaS a OKS. (brn)

Magistrát mení

podmienky

počas konania
BRATISLAVA
Magistrát mesta Bratislavy zmenil
podmienky výberového konania na
pozíciu hlavného architekta Bratis-
lavy počas jeho konania.
Potvrdzuje to oznam na webstránke
mesta, kde magistrát krátko pred termí-
nom podania žiadostí zmenil požiadav-
ku na vzdelanie. Pôvodne bolo pod-
mienkou vysokoškolské vzdelanie 3.
stupňa, po niekoľkých dňoch ho zmier-
nili a zmenili na vysokoškolské vzdela-
nie 2. stupňa (3. stupeň výhodou).
Postup magistrátu je sporný, pretože
ide o zmenu pravidiel počas súťaže, čo
by mohlo niektorých uchádzačov zvý-
hodňovať. Termín podania žiadostí
uchádzačov je 3. marca 2011 (brn)

Investor chce

odovzdať PKO,

na zmluvách

však stále trvá
BRATISLAVA
Požiadavku magistrátu na odovzda-
nie budovy PKO považuje spoloč-
nosť Henbury Development za poru-
šenie platných zmlúv. Stavba PKO
bola spoločnosti odovzdaná kvôli
zabezpečeniu jej zbúrania.
Investor odovzdá budovy PKO mestu
na základe jeho žiadosti kvôli technic-
kej správe do rozhodnutia o budúcej
podobe nábrežia. Henbury oznámil
mestu podmienky prenájmu. Za užíva-
nie zastavaných pozemkov, na ktorých
stojí budova PKO a nezastavaných
pozemkov, na ktorých bude prístupová
cesta  a iné  plochy potrebné na tech-
nickú správu objektu,  požaduje spo-
ločnosť  zo strany mesta  4 eurá mesač-
ne za štvorcový meter. 
„Henbury Development chce poukázať
na úplnú absurdnosť situácie, keď
mesto svojím konaním a obštrukciami
zastavuje projekt dobudovania nábrežia,
situáciu smeruje k súdnemu sporu a
poškodzuje súčasné a budúce majetko-
vé  záujmy mesta svojou nevôľou
dohodnúť sa o budúcej podobe projek-
tu,“ uvádza v stanovisku investor. 
Spoločnosť sa verejne zaväzuje preroz-
deliť časť peňazí z nájomného za
pozemky pod súčasnou budovou PKO
na kultúrne a charitatívne projekty pre
Bratislavčanov. Trvá na platnosti uzat-
vorených zmlúv a určenia ich platnosti
sa bude domáhať súdnou cestou. Ter-
mín na podanie žalôb podľa investora
uplynie 30. apríla 2011, ktorý je koneč-
ným termínom pre vyriešenie situácie
zmierlivou cestou.
Hovorca primátora Ľubomír Andrassy
potvrdil, že spoločnosť Henbury Deve-
lopment v nadchádzajúcich dňoch odo-
vzdá PKO mestskej samospráve. Mes-
to aj investor budú rokovať najmä o
určení výšky odplaty za užívanie zasta-
vaných pozemkov a o prístupovej
ceste. Primátor na rokovaní s konate-
ľom spoločnosti Henbury Develop-
ment Jánom Krnáčom podľa hovorcu
uviedol, že mesto ma záujem dohod-
núť sa na podmienkach užívania súk-
romných pozemkov pod PKO. 
Podľa mesta právne spory nemôžu
zabrániť, aby sa občania vyjadrili ako
má byť priestor, s ktorým mnohých
Bratislavčanov spájajú spomienky, v
budúcnosti využitý. Aj preto chce
mestská samospráva vytvoriť samo-
statnú webovú podstránku, kde budú
uverejnené všetky navrhované alterna-
tívy riešenia nového PKO. „Definitív-
ne rozhodnutie však bude aj naďalej v
rukách mestských poslancov, ktorí by
o tejto dôležitej otázke mali rozhodo-
vať na prelome mesiacov jún a júl,“
uvádza magistrát. (brn)



PETRŽALKA
Zábrany v podobe stĺpikov majú
zabrániť drzým vodičom jazdiť cez
chodník a trávu na neskolaudované
parkovisko na Starohájskej ulici v
Petržalke. Opatrenie vyplynulo z
dávnejšej kontroly stavebného
úradu. Stĺpiky tam však zatiaľ na
chodníku stále nie sú.
Na  bezohľadných vodičov sa nedávno
sťažoval aj náš čitateľ Tomáš Husár.
Podľa neho jazdia mnohí vodiči po
rozmočenom trávniku priamo pred
vchody, kde bývajú. „Vôbec im nepre-
káža, že ničia prostredie okolo domu,
hlavne, že parkujú pred vchodom a
keby sa dalo, prejdú autom až do výťa-
hu,“ uviedol. Ako jeden z príkladov
spomenul miesto medzi dvoma uby-
tovňami pri dostihovej dráhe, kde
nedávno vzniklo parkovisko. 
„Ak je to parkovisko legálne, prečo k
nemu nevedie prístupová cesta? Aby sa
tam autá dostali, musia prejsť niekoľko
metrov po chodníku určeného pre
chodcov a cyklistov a cez už zničený
trávnik,“ opisuje situáciu čitateľ. Ako
dodal, chápe, že parkovacích miest je
málo, no parkovať takmer kdekoľvek
aj za cenu zničeného okolia považuje
za bezohľadnosť.
Špeciálny petržalský stavebný úrad

urobil na Starohájskej ulici ešte vlani v
júni kontrolu. Zistil, že plocha, na kto-
rej parkovali autá, nebola skolaudova-
ná ako parkovisko, že na plochu bola
položená vegetačná dlažba a vyznače-
né zvislé dopravné značenie pre vyhra-
dené parkovanie. Ekonomická univer-
zita teda dala vyznačiť vodorovné
dopravné značenie na parkovanie
motorových vozidiel na stále existujú-
com chodníku. 
Aj preto petržalský stavebný úrad
vyzval súkromnú spoločnosť, aby

odstránila vegetačnú dlažbu a zvislé
dopravné značenie, a Ekonomickú uni-
verzitu, aby odstránila vodorovné
dopravné značenie. „Keďže motoristi
nerešpektujú pravidlá, ničia trávnik a
znečisťujú chodník, starosta Vladimír
Bajan rozhodol, že nariadi osadiť
zábrany tak, aby sa autá cez chodník na
parkovisko nedostali,“ uviedla v stano-
visku petržalská samospráva. V utorok
1. marca však bolo na Starohájskej ešte
všetko po starom. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Len aby sme
opäť v hanbe
nezostali...
Spôsob, akým sa bratislavská samo-
správa pripravuje na majstrovstvá sve-
ta v ľadovom hokeji, musí urážať kaž-
dého slušného obyvateľa tohto mesta.
Kvôli hokejovým fanúšikom nechá na
dva týždne upratať okolie hlavnej sta-
nice, vyčistiť podchod na Trnavskom
mýte a niektoré ďalšie ulice, akoby si
Bratislavčania nezaslúžili poriadok a
čistotu v meste po celý rok.
Keď gubernátor Grigorij Potemkin v
roku 1787 pripravoval Krym na inšpek-
čnú cestu ruskej cárovnej Kataríny II. a
rakúskeho cisára Jozefa II., iste netušil,
že sa v nasledujúcich storočiach stane
inšpiráciou pre nespočetné množstvo
podvodníkov, ktorí budú pod jeho vzore
falošne prikrášľovať skutočnosť a
zastierať pravdivý stav vecí.
Potemkinové dediny s obľubou budova-
li aj komunisti - Bratislavčania si ešte
pamätajú, ako sa mesto upratovalo a
provizórne opravovalo, keď mal prices-
tovať Leonid Brežnev či neskôr Michail
Gorbačov, alebo keď mali prísť nejaký
pamätník odhaliť súdruhovia z Prahy.
Opadávajúce omietky premaľovali, na-
rýchlo nasadili stromčeky a kvetiny,
cesty, kadiaľ mala ísť kolóna, poplátali,
pozametali a vystriekali vodou. Len aby
v hanbe nezostali...
Na niečo podobné sa chystá aj súčasná
bratislavská samospráva. Chce znížiť
prítomnosť bezdomovcov na železnič-
ných staniciach, autobusovej stanici a
na miestach, kde sa budú zdržiavať
fanúšikovia. Podchod pod Trnavským
mýtom sa mesto chystá oblepiť, ulice a
verejné priestranstvá, kde sa budú
pohybovať turisti, upratať a vyčistiť.
Ako za komunistov či Potemkina. Na-
miesto systémového riešenia prijíma
len provizórne opatrenia. Len aby sme
opäť v hanbe nezostali...
Svoj podiel viny na stave, v akom sa
mesto nachádza, nesú aj predchádzajú-
ce samosprávy. Veď o potrebe rekon-
štrukcie Trnavského mýta sa hovorí
najmenej 10 rokov. Jednoduchšie a lac-
nejšie je však postaviť Potemkinovú de-
dinu a tváriť sa, že všetko je v poriadku.
Veď majstrovstvá sveta potrvajú iba
dva týždne. Radoslav Števčík

Vodiči jazdia na parkovisko cez chodník 

a trávnik, zábrany tam zatiaľ chýbajú

Zrekonštruovaný štadión potrebuje

ročne asi sto akcií, aby nebol stratový

Mesto kvôli

majstrovstvám

minie 231 765 €
BRATISLAVA
Mesto plánuje podporiť propagáciu
MS v ľadovom hokeji marketingo-
vými a komunikačnými aktivitami,
ale aj ďalšími službami a prácami.
Potrebuje na to 231 765 eur z mest-
skej pokladnice.
Na marketingové a komunikačné akti-
vity podporujúce MS chce mesto
96 000 eur, na služby pre Bratislavské
kultúrne a informačné stredisko 16 000
eur. Náklady na úpravu podchodu na
Trnavskom mýte majú stáť 15 659,
úprava niektorých ciest a chodníkov
73 000 eur. Na informačné a orientač-
né tabule chce dať mesto 6000 a na
vodorovné dopravné značenie 25 000
eur.
Zvýšené náklady sa majú týkať aj
mestskej polície, ktorej príslušníci
budú mať počas MS nadčasy, určitú
finančnú stratu má mať aj dopravný
podnik. V deň majstrovského zápasu
bude totiž voziť fanúšikov s platnými
vstupenkami zadarmo. Magistrát oča-
káva, že počas svetového šampionátu
bude v meste kontinuálne približne 25-
až 30-tisíc hokejových fanúšikov. 
Mesto chce mať informačné systémy
na železničných a autobusových stani-
ciach, letisku a pod. Kvôli informova-
niu o šampionáte plánuje zaškoliť 50
mestských policajtov, 30 vodičov dop-
ravného podniku, 100 štátnych policaj-
tov, 600 taxikárov a asi 30 dobrovoľní-
kov asistenčnej informačnej služby.
Počas MS by sa mali zvukové informá-
cie na vybraných linkách v okolí ZŠ O.
Nepelu rozšíriť aj o anglický, nemecký
či ruský jazyk.
Počas MS má byť vydávaný aj denný
spravodajca šampionátu Hockey Daily.
Bude v angličtine a distribuovať ho
majú do hotelov, reštaurácií v náklade
asi 4000 kusov. (rob)

Ľadová plocha

na Hlavnom

námestí skončila
STARÉ MESTO
Verejné klzisko na Hlavnom námestí
v pondelok 28. februára 2011 skonči-
lo. Pre verejnosť bolo prístupné šesť
týždňov a stalo sa obľúbeným mies-
tom na korčuľovanie i atrakciou pre
turistov. Plochu využili aj školy.
Ľadová plocha na Hlavnom námestí
zapadla do série podujatí, ktoré vytvára-
jú priestor ma rekreačný šport Bratislav-
čanov počas zimných mesiacov. Bola aj
súčasťou akcií, ktorými sa mesto pre-
zentuje pred tohtoročnými majstrov-
stvami sveta v ľadovom hokeji. 
Počas pracovných dní navštívilo klzisko
približne 600 korčuliarov. Najmenšie
deti s rodičmi si obľúbili najmä denné
víkendové korčuľovanie spojené s rôz-
nym programom a kultúrnymi vystúpe-
niami. Mladá generácia využila zase
atmosféru večernej zábavy na ľade pod
svetlami reflektorov. Spolu so staršou
generáciou korčuliarov privítalo Hlavné
námestie počas víkendu denne približne
1500 korčuliarov a ich sprievodu.
Klzisku pomohlo aj zimné počasie, keď
teplota vzduchu ani raz nevystúpila nad
hranicu, pri ktorej by sa ľad roztápal. S
podobným podujatím ráta mesto aj v
budúcnosti. (brn)

NOVÉ MESTO
Stavba rekonštruovaného Zimného
štadióna Ondreja Nepelu je dokon-
čená, s výnimkou nájomných prie-
storov. Spoločnosť Ingsteel ukončila
v týchto dňoch práce a štadión odo-
vzdáva užívateľovi, mestskej organi-
zácii STaRZ. 
Na dokončenie a zaplatenie faktúr za
práce na obnove štadióna pomôže
mestu vláda pôžičkou 12 miliónov eur.
Prvé odhadované náklady na rekon-
štrukciu boli pritom asi 74,8 milióna
eur. Napokon sa však ukázalo, že táto
suma nestačí a v súčasnosti sa hovorí
až o sume približne 96 miliónov eur.
Náklady na budovu sa totiž zvýšili na
86 miliónov eur a ďalšie vyvolané
investície - búranie cyklistického šta-
dióna, výstavba námestia pred halou či
stavba nových komunikácií - boli asi
10 miliónov eur. Zvýšené náklady na
rekonštrukciu budú musieť znášať
hlavné mesto a jeho obyvatelia.
Po skončení svetového šampionátu
urobí ministerstvo financií a zrejme aj
NKÚ a mesto, kontrolu, či peniaze
určené na rekonštrukciu boli využité
účelne a oprávnene. Dvanásť miliónov
použije mesto aj na dodatočné práce a
informačné zariadenie stavby, kontrolu
vstupu návštevníkov prostredníctvom

kamier a čiastočne na uhradenie faktúr
už urobených prác. 
V súvislosti s budúcim efektívnym
využitím zimného štadióna primátor
mesta tvrdí, že mestská organizácia
STaRZ nemá sily a kapacity na to, aby
mohla zabezpečiť dostatok veľkých
kvalitných športových a kultúrnych
podujatí. Mesto preto chce na to nájsť
vhodného partnera, ktorý by dokázal
pritiahnuť rôzne akcie, a tým diváka.
Nová hala by vraj potrebovala sto
podujatí ročne, aby nebola stratová, ale
aspoň na „nule“. 

Pôvodná konštrukcia zimného štadióna
mala podobu monolitického železobe-
tónového skeletu. Počas rekonštrukcie
v roku 1987 bola pôvodne otvorená
ľadová plocha dodatočne prekrytá oce-
ľovou konštrukciou. Obidva objekty
rekonštruovaného Zimného štadióna
Ondreja Nepelu tvoria kompletný
celok, ktorý je podľa potreby možné
oddeliť na dva samostatné objekty. Pod
tréningovými halami bude môcť v
dvojpodlažnej podzemnej garáži par-
kovať asi 260 áut. (rob)

FOTO - Robert Lattacher 

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

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

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

VaV

KURZY NEMÈINYKURZY NEMÈINY

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

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

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

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

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

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

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

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



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2011

Mnohé zastávky

MHD zmenili 

na znamenie
BRATISLAVA
Bratislavský mestský dopravca zme-
nil od 28. februára 2011 niektoré
zastávky mestskej hromadnej dop-
ravy, na ktorých museli jednotlivé
linky povinne zastaviť, na zastávky
na znamenie. Ide o 53 zastávok.
Väčšina zastávok bola zmenená na zna-
menie obojsmerne. Zo známejších sú
najnovšie na znamenie napríklad pre
linky 66 a 68 zastávky Prístavná, na
Landererovej a Košickej ulici,  pre linku
87 na Plynárenskej. Zastávka Shopping
Park Soravia na Rožňavskej je na zna-
menie na linke 53, rovnako aj zastávka
Žehrianska na Dolnozemskej ces-
te/Žehrianskej ulici, pre linky 98 a 801. 
Na znamenie je zastávka Železničná na
Dvojkrížnej ulici liniek 67, 79, 178. Na
znamenie sa stala aj zastávka Žitavská
na Dvojkrížnej ulici, ale len v smere na
Dudvážsku. Tam sa týka liniek 201,
202, 65, 67, 75, 78 a 178. (brn)

Dopravca zriadil

novú linku 89,

zmenil trasu 801
PETRŽALKA
Dopravný podnik zriadil od 28.
februára 2011 novú obojsmernú au-
tobusovú linku č. 89. Autobus spojí
petržalský cintorín so Železničnou
stanicou Petržalka, Rusovskou cestou
a Sadom Janka Kráľa.
Nová linka 89 nahrádza linky 82 a 180,
ktoré už premávať nebudú. Obojsmerná
trasa pôjde na trase Cintorín Petržalka,
Kaukazská, Dargovská, Gogoľova, Kú-
palisko Matador, Údernícka, ŽST Petr-
žalka, Kopčianska, Rusovská cesta, Jan-
tárová cesta, Krasovského, Klokočova
a Sad Janka Kráľa. Zastávkami na zna-
menie sú Dargovská a Krasovského.
Od 1. marca je zmenená trasy linky 801,
na ktorú dopravca pridal nové zastávky.
Trasa vedie od novej budovy SND s prí-
jazdom na Čulenovu a odjazdom z Olej-
kárskej. Ďalej cez Landererovu, Most
Apollo, Dolnozemskú cestu. Pri jazde
naspäť zachádza na Panónsku, Jasovskú
a Žehriansku. Pokračuje na Jarovce a
cez Jantárovú a Ovocnú. V Rusovciach
cez Balkánsku na Čunovo cez Petržals-
kú, Hraničiarsku, Schengenskú a až do
Rajky. Potom nasleduje okružná trasa
Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bem
apó utca (cesta č. 150), Rajka, Táncsics
Mihály u., Kossuth Lajos u., obratisko
autobusov, Kossuth Lajos u., Ady Endre
utca. Na znamenie sú na linke 801
zastávky na Balkánskej a Schengenskej
pred križovatkou. (brn)

Majitelia pozemkov musia začať s jarným 

čistením, inak im hrozia vysoké pokuty

Stĺpiky na Staromestskej ulici mesto

doplnilo, zastávka i chodník sú voľné

Magistrát upratuje ulice už od februára

PETRŽALKA
Po roztopení snehu zostali na mno-
hých trávnatých plochách odpadky,
ktoré robia mestu zlú vizitku.
Samotní Petržalčania majú možnosť
nahlásiť znečistené plochy na novú
nonstop Zelenú linku, za neodstrá-
nenie smetí po upozornení sa pritom
dávajú majiteľom plôch pokuty. 
„Keď idete nakupovať do obchodu
Terno a vystúpite na zastávke Jirásko-
va, na to, čo uvidíte v okolí, nezabud-
nete. Odpadky pribúdajú každý deň,
ale nikto akoby ich nevidel, alebo
nechcel vidieť a nezáleží mu, v akom
životnom prostredí žijeme. Denne tu
prejde množstvo autobusových liniek,
zahraničné vozidlá z okolitých štátov,
mestská polícia a aj inšpektori čistoty,“
napísal čitateľ Rastislav Gemerský. 

Na konkrétny prípad sme upozornili aj
samosprávu mestskej časti Petržalka,
ktorá tu vykonala obhliadku: „Podľa
fotografií, na ktorých sme miesto iden-
tifikovali, je vlastníkom pozemku spo-
ločnosť Na zámku, a.s., so sídlom na
Starej Vajnorskej 15,“ uviedli z petržal-
skej samosprávy. „Po zistení neporiad-
ku na to upozorníme vlastníka pozem-
ku. Ak do troch dní miesto nevyčistí,
dáme mu najvyššiu pokutu. U právnic-
kých osôb je to až do výšky 6638,78 €.
Pri upozornení zároveň dáme vlastní-
kovi možnosť, že sa mu mestská časť
prostredníctvom miestnej organizácie
Verejnoprospešné služby za odplatu
postará o čistotu,“ povedal starosta
Vladimír Bajan. 
„Pravidelné jarné upratovanie je naplá-
nované od 14. marca do 13. mája

2011,“ uviedla tlačová tajomníčka Petr-
žalky Mária Grebeňová-Laczová. V
tomto období budú Petržalčanom po-
stupne k dispozícii veľkokapacitné
kontajnery, do ktorých môžu ukladať
objemný odpad z domácnosti. O har-
monograme pristavenia kontajnerov
budú písomne informovať správcov
bytových domov a rozpis bude taktiež
na webstránke petržalskej samosprávy.
„Zvažujeme aj možnosť pravidelného
intervalového zberu veľkorozmerného
odpadu starého nábytku pre obyvateľov
Petržalky,“ doplnil Vladimír Bajan. Pri-
čom ďalej uviedol, že Petržalka má
okolo sto pracovníkov na odstránenie
neporiadku.
Jednou z noviniek vedenia je spomína-
ná Zelená linka 02/638 201 58, ktorá
slúži ako odkazovač priamo napojený
na miestnu organizáciu Verejnopros-
pešných služieb (VPS), kde pracovníci
okamžite riešia podnety obyvateľov na
nedostatky v čistote a poriadku. „Nová
zelená linka funguje iba necelý mesiac,
avšak vzhľadom na to, že jej číslo majú
„vpskári“ na oranžových vestách,
ľudia už začínajú nahlasovať neporia-
dok. Ohlásili ho napríklad v okolí
objektov na Medveďovej ulici, na plo-
chách neďaleko Tesca a upozornili aj
na upchaný kanalizačný vpust na Krás-
nohorskej ulici. Nešlo síce o pozemky,
ktoré má v správe mestská časť, no
pracovníci VPS to okamžite riešili,“
informovala Mária Grebeňová-Laczo-
vá. Martina Chudá

FOTO - Rastislav Gemerský

STARÉ MESTO
Len niekoľko dní po tom, ako Brati-
slavské noviny upozornili na nevhod-
ne osadené stĺpiky na zastávke MHD
na Staromestskej ulici, došlo k nápra-
ve a chodník v celom profile patrí
chodcom. 
Magistrát dal doplniť stĺpiky na chodní-
ku na rohu Staromestskej ulice a Župné-
ho námestia tak, aby už autá nemohli na
chodníku parkovať. Autá nielenže pre-
kážali chodcom, ale bránili aj vo výhľa-
de vodičom pri výjazde zo Župného
námestia na Staromestskú.
V predchádzajúcom vydaní Bratislav-
ských novín sme ocenili, že magistrát
sa konečne odhodlal urobiť poriadok na
zastávke MHD Staromestská v smere
do centra mesta, keď po obvode zastáv-
ky osadil na chodníku stĺpiky, ktoré
zabránia vjazdu áut. Upozorili sme, že
na rohu Staromestskej a Župného
námestia osadili len dva, čo autám
umožnilo ďalej parkovať na chodníku. 

Samospráva teda zareagovala a kolíky
doplnila tak, že celý chodník už patrí
chodcom a rodičia s kočíkmi, ale aj
vozičkári sa bez problémov dostanú k
podchodu.
Niektorí čitatelia v tejto súvislosti upo-

zornili, že výber kolíkov by mohol byť
vzhľadom na kontakt s historickou čas-
ťou mesta precíznejší. Tak ako je to v
iných lokalitách Starého Mesta, kde boli
osadené čierne estetickejšie stĺpiky.(rob)

FOTO - Robert Lattacher

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

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

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

BRATISLAVA
Mesto plánovalo tento rok začať s
čistením ulíc, pozemkov a ďalších
plôch už v januári, ale kvôli nepriaz-
nivému počasiu sa termín musel
posunúť. S jarným čistením sa väčši-
nou začína po roztopení snehu, tento
rok to bolo začiatkom februára.
„Hlavné mesto svoje pozemky pravi-
delne čistí a upratuje. Ide o jarné a
jesenné čistenie,“ informovala Daniela
Rodinová z tlačového oddelenie Magi-

strátu hlavného mesta SR. Do týchto
prác spadá okrem čistenia plôch
napríklad aj vyhrabávanie lístia.
Jarné čistenie trvá do konca marca, nie-
kedy sa však môže stať, že termín sa
posunie na začiatok apríla. Na plo-
chách, ktoré patria mestským častiam
alebo súkromným osobám si určujú
termíny upratovania sami, no väčšinou
ide o rovnaké obdobie. 
„Po jarnom čistení sa začína s kosením
plôch, ktoré býva štyrikrát do roka.

Kosiť sa môže aj podľa potreby a
požiadaviek občanov. Treba si však
uvedomiť, že nie všetky trávnaté plo-
chy, na ktoré občania upozorňujú, že
by ich bolo treba pokosiť, má mesto.
Patriť môžu aj mestským častiam, prí-
padne súkromníkom,“ spresnila Danie-
la Rodinová.
Po poslednej kosbe na prelome sep-
tembra s októbrom prichádza na rad
jesenné čistenie a následne príprava
plôch na zimu. (mch)
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Dvadsať rokov

sa iba hovorí,

ale nič nerobí
LIST ČITATEĽA
Nie som odborník na hromadnú
dopravu, nejdem komentovať, ktorý
z viacerých doteraz prezentovaných
variantov je lepší. Chcem skôr ako
dennodenný používateľ mestskej
hromadnej dopravy vysloviť jednu,
myslím, že podstatnú požiadavku -
konečne už niečo postavte. 
Viac ako dvadsať rokov počúvame o
rôznych typoch vozňov, o rôznom spô-
sobe vedenia trate, o rôznych dátumoch
spustenia výstavby... Ak sa vyše dvad-
sať rokov iba hovorí, diskutuje, polemi-
zuje, vypracúvajú štúdie a po tom všet-
kom sú zatiaľ viditeľné iba dve veci -
vyhĺbený koridor naprieč Petržalkou a
zbúraný štadión Červenej hviezdy, tak
asi niečo nie je v poriadku! 
Dúfam, že netreba pri zmene vo vedení
mesta vždy začať s týmto procesom od
začiatku. Podstatné je, myslím si, posta-
viť trať, ktorú nebudú pretínať iné ko-
munikácie, aby po nej premávali vozne
s dostatočnou kapacitou a aby bola spre-
vádzkovaná v dohľadnom čase.

Ivan Orlický, Karlova Ves

Tabuľa zmizla,

budova pri 

Štefánke straší
LIST ČITATEĽA
Dlhé roky bola na Grassalkovicho-
vom, teraz Prezidentskom paláci - v
mieste kaplnky, umiestnená pamätná
tabuľa Jozefovi Haydnovi, rakúske-
mu hudobnému skladateľovi, ktorý
tu viackrát koncertoval. 
Žiaľ, po oprave zmizla. Pamätné tabule
všade vo svete sú akousi pýchou, „že aj
u nás bola významná osobnosť“. A nie-
kedy dokladujú len to, že tam spala
jednu noc! Prečo a kam sa podela tabu-
ľa? Bolo v našom meste toľko význam-
ných ľudí, že nám nechýba?
Druha otázka sa týka miesta oproti
bývalej tabuli - budovy susediacej s
kaviarňou Štefanka (bývalé vojenské
kasíno). Budova po odpredaji súkrom-
nému majiteľovi sa ničí, nebyť obrov-
ského plagátu vyzerala by ako po bom-
bardovaní. Možno by sa dalo nad tým
mávnuť rukou, keby sa nenachádzala
vedľa Prezidentského paláca, pred kto-
rým sa denne premelie niekoľko stoviek
turistov, keby „nešpatila“ začiatok ulice,
kadiaľ idú všetky vládne a parlamentné
návštevy na Hrad. Nemá mesto páky
aspoň na to, aby majiteľ opravil fasádu
a namiesto dosiek osadil bránu?

Jana Arnoldova, Bratislava

Vináreň Bakchus na Hlbokej ulici
bola pred trinástimi rokmi medzi pr-
vými hodnotenými reštauráciami.
Nedopadlo to vtedy najlepšie, nenad-
chla nás ani indická kuchyňa, ktorá
vtedy vystriedala tradičnú bratislav-
skú kuchyňu. Uplynulé dva roky bol
Bakchus zatvorený a koncom januá-
ra opäť otvorený. Boli sme zvedaví,
aká je nová Vináreň BAKCHUS.
Hneď pri vstupe nás zaujal zrekon-
štruovaný interiér. Treba povedať, že od
našej poslednej návštevy spred trinás-
tich rokov prešiel zásadnou zmenou.
Klenbové tehlové stropy a steny zostali
odhalené, tehlová je aj podlaha, pribud-
li kované mreže a dekorácie.
Obrovský interiér je členený na viacero
častí, kuchyňa je podľa všetkého v sute-
réne, pretože jedlá čašníci nosia od
výťahu. Vďaka tomu necítiť v celom
priestore žiadne kuchynské vône a
pachy. Zaujímavo pôsobí plastická imi-
tácia obrovských sudov na omietke
jednej z mála rovných stien, trochu nás
však zarazilo, že vína tu majú uskladne-
né obrátene - teda uzáverom hore, keď
hrozí, že korková zátka vyschne. 
Oproti našej poslednej návšteve sa
zmenila aj ponuka jedál. Zostalo síce
niekoľko jedál indickej kuchyne, preto-
že majiteľ podľa slov personálu pochá-
dza z Indie, pribudli však jedlá tradičnej
prešporskej kuchyne.
V ponuke predjedál sú viaceré domáce
aj indické drobnosti. Napokon sme
ochutnali len tatársky biftek s cesnako-

vými hriankami pre 2 osoby (15,50 €).
Podľa chuti bolo jasné, že je naškriaba-
ný z čerstvej sviečkovej - žiadne roz-
mrazené mäso bez chuti. Tatárak nebol
namiešaný, naservírovali nám ho so
všetkými potrebnými ingredienciami a
namiešali sme si ho podľa vlastnej
chuti. Hrianky sme si objednali opeče-
né na sucho, keď čašník zistil, že to v
kuchyni poplietli a urobili ich na oleji,
okamžite ich odniesol a o chvíľu nám
doniesol hrianky podľa nášho želania.
Z kotlíka Bakchus ponúka polievky.
Dali sme si výdatný teľací vývar s
domácimi rezancami a koreňovou zele-
ninou (2,90 €). Normálna polievka, ako
má byť. Žiadne zázraky sme nečakali,
nedočkali sme sa však ani žiadneho
sklamania.
Ponuka jedál je slušná - nechýbajú šalá-
ty, ryby, jedlá z grilu, dominujú však
indické poklady a prešporská oslava. Z
indických jedál sme si dali Murgh Mak-
hani - kura marinované v jogurte, pa-
rantna a dal makhni (9,50 €), pričom
parantna je vrstvený celozrnný chlieb z
tandoori pece a dal makhni je pyré z
indickej čiernej šošovice a červených
fazúľ. Servírované to bolo v kotlíku a
bolo to vynikajúce. Rovnako ako ďalšie
indické jedlo - seekh kebab z jahňacie-
ho mäsa, naan a dal makhni (11.80 €),
pričom naan je chlieb z tandoori pece.
Opäť veľmi chutné a poriadne sýte.

Z prešporskej kuchyne sme vynechali
viedenský rezeň so slovenským zemia-
kovým šalátom (10,20 €), pretože nebol
z teľacieho ale bravčového mäsa, boli
sme však zvedaví na do chrumkava pe-
čený bôčik s karamelizovanou kapus-
tou a parenou knedľou (8,80 €) a brav-
čové rebierka na grile s troma druhmi
omáčok a nakladanou zeleninou (12,50
€). V prvom prípade sme mali jedinú
výhradu - knedle boli oschnuté (pravde-
podobne ohrievané v mikrovlnke, nie
na pare), v druhom prípade jedna z
troch omáčok bola plnotučná horčica,
čo bolo trochu zavádzajúce. Rebierok
síce bol kopec, bolo však na nich trochu
pomenej mäsa. Nakladaná zelenina bo-
la vynikajúca.
Ako sladké zakončenie sme si dali
čokoládový koláč s malinami (4,50 €),
čo je tunajší domáci dezert, na náš vkus
však bol príliš suchý.
Vináreň Bakchus nás milo prekvapila,
vína síce majú v ponuke dosť - ocenili
sme, že výlučne od slovenských viná-
rov, nie je to však už len tradičná viná-
reň, ale skôr nóbl reštaurácia, čomu
zodpovedajú aj ceny. Obsluha bola
pozorná, čašník vedel o každom jedle
porozprávať, poradil, čo nebýva v bra-
tislavských reštauráciách zvykom. Sem
sa určite ešte niekedy vrátime.
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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Poslanci by

nemali dostávať

žiadne peniaze
LIST ČITATEĽA
Noví bratislavskí poslanci na čele s
primátorom sa asi zbláznili. Inak si
neviem vysvetliť ich slintanie po lap-
topoch. V čase, keď v nemocniciach
vypínajú vodu, cesty pripomínajú
tankodróm v Janoviciach a všetci sa
musíme skladať na Širokého „veľ-
kolepý“ štadión a nezmyselný šam-
pionát, majú tú drzosť a zoberú si z
našich peňazí laptop.
Voľakedy bol poslancom človek, ktorý
robil funkciu zadarmo, vybavoval
rôzne veci, ľudia ho poznali, a keď
mali problémy, išli za ním, aby im
pomohol. Dnes sú mestskými poslan-
cami manželky zbohatlíkov, neuznaní
umelci, skrachovaní moderátori, čudní
podnikatelia a ďalšie figúrky z mesta,
ale aj z celého Slovenska, ktorí za
svoju akože prácu dostávajú aj peniaze. 
Zdá sa mi to čudné. Ak niekto chce pre
mesto niečo urobiť a oni tvrdia, že
chcú, tak nech to robí, ale zadarmo.
Veď všetci v bratislavskom zastupiteľ-
stve majú predsa svoju prácu, svoj biz-
nis, zamestnanie. Nech prestanú vyci-
ciavať mestskú pokladnicu a svoju po-
slaneckú prácu berú ako službu obča-
nom. Že to nejde a že každý má dostať
za svoju prácu aj plácu? Dobre, dajme
tomu symbolických desať eur, nie však
stovky. Že sa im to nepáči? Tak nech sa
vzdajú mandátu, nakoniec, nikto ich
nenúti byť poslancami. Nech sú po-
slancami ľudia, ktorí chcú tomuto
mestu pomôcť a netúžia tam byť kvôli
tomu, aby si domov priniesli nový lap-
top a slušnú mesačnú výplatu k tomu. 

Jozef Mrváň, Petržalka

Veľké kopy na

ceste treba tiež

odpratávať!
LIST ČITATEĽA
V sobotu krátko popoludní ma na
Železnej studienke šokovali dve
veľké kopy trusu. Nie na lesnom
chodníku, ale priamo na ceste.
Je chvályhodné, keď mestskí policajti
kontrolujú, či psičkári zbierajú hovien-
ka po svojich psoch, ale nechápem, ako
je možné, že to isté nerobia aj oni po
svojich koňoch. Dve veľké kopy ležali
asi kilometer od seba a najmä cyklisti
mali čo robiť, aby sa im vyhli. 
A aby toho nebolo málo, tretia riadne
veľká kopa ležala aj na štátnej ceste,
hneď po kruhovom objazde smerom na
Kramáre. Nepovšimnutá, smrdiaca a
prekážajúca. Ivo Pavlík, Bratislava 

Bakchus sa vrátil k prešporskej kuchyni

Skutočne nás baví byť Bratislavčanmi?
Niekedy naozaj neviem, pre akú cie-
ľovú skupinu občanov vlastne
píšem. Názov našej rubriky už nie je
celkom pravdivý, pretože sa stále
viac zaplietam do komunálno-poli-
tickej problematiky.
Neviem, čí výmysel bolo heslo: Byť
Bratislavčanom nás baví. No neviem.
Najmenej päť rokov budeme totiž my
radostní Bratislavčania splácať z
našich daní honosný hokejový štadión.
A viete čo z toho budeme mať? Dohro-
mady nič - zato nám však zostanú dera-
vé cesty, dopravné zápchy a prinajmen-
šom hluk a obmedzenia pre nešťastní-
kov bývajúcich v blízkosti zimného
štadióna.
Už počujem rôzne hlasy hokejových
fanúšikov, že mám zmiznúť z verejné-
ho života a neotravovať. Fajn, naozaj
„nefandím“ hokeju a futbalu. Úprimne
povedané, neviem však ani prečo
musím zo svojich daní hradiť státisíce
eur za bezpečnostné opatrenia proti
vandalom, ktorých športová činnosť je
predovšetkým v ničení všetkého, čo sa
im dostane pod ruky. 
Niektoré z printových médií nedávno

zverejnili príjmy špičkových športov-
cov, tuším futbalistov. Všetky boli vo
výške, z ktorej sa bežným pracujúcim
mohla iba zakrútiť hlava. Naivne sa
pýtam: Prečo nemôžu aj oni (aspoň
symbolicky) prispieť na štadióny? Už
v starom Ríme platilo heslo: Panem et
circenses - chlieb a hry. U nás mi chýba
rovnováha medzi týmito veličinami,
pretože chlieb je stále drahší a náklady
za hry stúpajú do závratných výšok.
No čo už? Tak hovorí môj priateľ -
vysokokvalifikovaný odborník s hori-
bilným 500-eurovým dôchodkom, z
ktorého mu po odpočítaní všetkých
nákladov zostane okolo 100 eur mesač-
ne na stravu a iné „prkotiny“. A to sa
má ešte pomerne dobre, aj keď nejaký
futbal či hokej si môže pozrieť akurát
tak v televízii!
Viete však čo má štve najviac? Keď
počúvam rozhovory starších občanov,
ktorí sa skoro sa tešia, že už nebudú žiť
príliš dlho a ľutujú svoje deti a vnúča-
tá. A ešte aj z tých mizerných dôchod-

kov sa snažia ušetriť niečo, aby ich
bolo za čo pochovať. Ani smrť už
dávno nie je zadarmo, ako sa kedysi
hovorievalo.
Dosť však už pesimizmu. Vonku je
krásne slnečné, pomerne teplé počasie,
za ktoré sa ešte, vďakabohu, nemusí
platiť. Príroda sa začína prebúdzať,
vtáčie koncerty nemožno prepočuť (ani
zamilovaný vreskot kocúrov), a tak,
vážení Bratislavčania, hor´ sa načerpať
pozitívnu energiu. A pretože Veľká noc
je v tomto roku neskoro, radím každé-
mu, kto si rád zdobí príbytok bahniat-
kami, aby si ich čo najskôr obstaral na
trhu alebo v prírode. Teraz sú presne
také, aké sa napríklad svätia na Kvetnú
nedeľu. Príroda (našťastie) má svoje
vlastné zákonitosti a v súčasnosti kráča
míľovými krokmi. 
Mimochodom, na trhovisku som v
sobotu videla krásne vetvičky - a nebo-
li ani také závratné drahé. Doma si ich
v pohode do Veľkej noci uchováte a
nebudete vydierateľní sezónnou cenou.
Hovorí sa totiž, že Slováka najčastejšie
okradne zase len Slovák!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Bratislava má

ďaleko k mestu

bez bariér
BRATISLAVA
Projekt Bezbariérové životné prostre-
die ako súčasť odstraňovania diskri-
minácie občanov s telesným a ťaž-
kým telesným postihnutím nedávno
monitoroval situáciu v Bratislave.
Výsledky, ktoré zozbieralo desať
aktivistov, nie sú pre hlavné mesto
práve lichotivé, skôr naopak. 
Koordinátorka projektu a predsedníčka
Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých Monika Vrábľová tvrdí, že Brati-
slava sa postupne mení k lepšiemu, ale
ide to veľmi pomaly: „Podobný prie-
skum sme robili už v rokoch 2004 -
2006. Zmapovali sme podobné oblasti
ako teraz a vychádza nám z toho, že
niektoré veci išli dopredu, ale niektoré
akoby zastali. Nové obchodné reťazce
sú väčšinou vyhovujúce, sú však miesta
absolútne nevyhovujúce. Napríklad
Staré Mesto. V tunajších budovách síce
podobné zásahy v prospech občanov s
telesným a ťažkým telesným postihnu-
tím nie sú vždy možné, ale keď je dobrá
vôľa, všetko sa dá urobiť.“
Podľa jej slov Bratislavu ešte vždy
ťažko porovnávať s Prahou, Viedňou či
Budapešťou: „Máme čo doháňať. Slo-
váci sú napríklad zaťažení na schody,
dávame ich všade, kam sa len dá, aj tam,
kde vôbec nemusia byť.“ Monika Vráb-
ľová zažila rôzne reakcie na vyčítané
nedostatky: „Väčšinou sa vyhovárajú na
to, že nemajú dostatok finančných pro-
striedkov. Často prízvukujú, že musia
vytvoriť projekt, nájsť peniaze, všetko
schváliť, je to jednoducho dlhý proces.“
Sú však aj príklady, ktoré chce vyzdvih-
núť: „Veľmi som kritizovala poštu v
Devínskej Novej Vsi. Presťahovala sa
do nových priestorov, kde to bolo
naozaj pekné. Mali tam rampu, vyhra-
dené parkovacie miesto, ale nešikovné
zábradlie. Dosť som to kritizovala, keď
som to však raz povedala na jednej tla-
čovke, do týždňa bol problém vyrieše-
ný. Dnes si to pochvaľujeme nielen my,
ale aj samotní obyvatelia.“
Monika Vrábľová priznáva, že má
miesta, kam sa jednoducho nemá šancu
dostať. „Trebárs do haly Mladosť. Aj
keby som neviem ako chcela, nemôžem
sa tam dostať. Možno niekto mladší,
zdatnejší to dokáže, ja nie. Nedostupné
sú aj kultúrne objekty. Múzeá, gelérie,
to všetko je pre nás problém. A keby
sme spomenuli kategóriu nevidiacich,
tak to je ešte väčší problém. Cez schody
sa síce dostanú, ale všetko ostatné potre-
bujú nahmatať.“
Podľa Moniky Vrábľovej má projekt
viacero významov. Nielen pre samot-
ných občanov s telesným a ťažkým
telesným postihnutím, ale spoločnosť
ako celok. „S bariérovosťou majú pro-
blémy aj iné skupiny obyvateľstva,
napríklad starší ľudia, matky s kočiar-
mi... Uvedomujeme si, že ak sa situácia
zlepší a bude vyhovovať nám, bude
vyhovovať aj iným skupinám. Projek-
tom poukazujeme nielen na nedostatky,
ale chceme ním vyzdvihnúť aj dobré
veci, vysvetľujeme, prečo podľa nás
niečo nevyhovuje, vyhovuje len čiastoč-
ne, prípadne je vyhovujúce.“ Publikácia
by sa mala dostať do rúk predstaviteľom
štátnej správy, ministerstvá, stavebným
úradom, projektovým organizáciám,
samosprávy a ďalším ľuďom zodpo-
vedným za súčasnosť a budúcnosť
mesta. Dušan Blaško

BRATISLAVA
Byť telesne postihnutým znamená
väčšinou nemať na výber - hovoria
ľudia s telesným a ťažkým telesným
postihnutím. Nemôžu si vybrať ľubo-
voľnú školu, reštauráciu, prácu, pre-
chádzku, byt, v drvivej väčšine sú od-
kázaní na to, aké podmienky sa im
pripravia. Občanov s telesným postih-
nutí je v populácii pritom asi 10 per-
cent . Výsledky monitoringu v jedno-
tlivých sledovaných oblastiach:

~     ~     ~
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA,
PREDAJNE A LEKÁRNE 
Nevyhovujú štátna nemocnica na Mic-
kiewiczovej ulici a GN v Podunajských
Biskupiciach. Čiastočne vyhovujú
nemocnica Ružinov, Onkologický ústav
sv. Alžbety a Nemocnica akad. Ladisla-
va Dérera na Kramároch. Vyhovuje
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda., Polikli-
nika Ružinov, špecializovaná nemocnica
ortopedická na Záhradníckej ulici a Poli-
klinika na Fedinovej. Čiastočne vyhovu-
je Poliklinika v Karlovej Vsi, vôbec
nevyhovujú zdravotné strediská na M.
Sch.-Trnavského a na Saratovskej. Z
lekárni sú na tom najhoršie zariadenie
Milosrdní bratia a pod Manderlom.
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Z osemnástich základných škôl vyho-
vovala iba škola v Podunajských
Biskupiciach, ktorá má bezbariérový
vstup a plošinu pre telesne postihnutých
žiakov. Všetky ostatné sú vysoko barié-
rové. Zlými príkladmi sú napríklad
školy na Haanovej ulici a ZŠ sv. Uršu-

li. Zo stredných a vysokých škôl vyho-
vujú alebo čiastočne vyhovujú Ekono-
mická univerzita, Vysoká škola Zdra-
votníctva a soc. Práce sv. Alžbety.
Nevyhovujú napríklad VŠMU, Univer-
zita Komenského, vysoká škola práva,
Slovenská zdravotnícka univerzita,
Gymnázium Haanova, Gymnázium sv.
Uršule, Pedagogická fakulta na Šolté-
sovej. Celkove nevyhovuje 85 percent
školských zariadení.
INŠTITÚCIE VEREJNEJ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY
Vyhovujú Úrad Bratislavského samo-
správneho kraja, magistrát, budova
samosprávy Nového Mesta, Miestny
úrad Bratislava IV, budova samosprávy
v Devínskej Novej Vsi, Daňový úrad
Bratislava II, Daňový úrad IV, V a VI,
čiastočne vyhovujú Krajský úrad Brati-
slava, budova ružinovskej samosprávy,
Daňový úrad III. Nevyhovujú napríklad
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Karlova Ves, Okresný súd na
Záhradníckej, Policajné zbory na Haa-
novej, Námestí hraničiarov, M. Sch.-
Trnavského, ministerstvá školstva,
životného prostredia, školstva, zahra-
ničných vecí a zdravotníctva! Z bánk
vyhovuje Tatra banka na Tupolevovej,
Tatra banka v Devínskej Novej Vsi,
Poštová banka v Karlovej Vsi, ČSOB
na Panónskej ceste a banky v nákup-
ných centrách. Nevyhovujú Tatra banka
Michalská, VÚB Mamateyova, ČSOB
Dúbravka, Poštová banka na Krížnej.
Nevyhovujú pošta na Mamateyovej ani
Hlavná pošta na Námestí SNP.

DIVADLÁ, KOSTOLY,
ŠPORTOVISKÁ
Vyhovujú Bratislavské bábkové divad-
lo, SND, divadlo Heineken Tower
Stage, divadlo Wüstenrot, nevyhovuje
Astorka, čiastočne vyhovuje Nová
scéna. Nevyhovuje Múzeum dopravy,
SNG ani Moyzesova sieň Slovenskej
filharmónie, domy kultúry Nivy, Lúky,
Dúbravka, Demar klub pri Šajbách.
Vyhovujú Dom kultúry na Stromovej a
Istra centrum v Devínskej Novej Vsi.
Čiastočne vyhovujú Dom kultúry
Zrkadlový háj a Dom kultúry Cik cak,
centrum Fedinova. Z kostolov nevyho-
vujú Kostol sv. Uršule, Kostol sv. Troji-
ce, Kostol sv. Ladislava, vyhovujú
napríklad Kostol sv. Rodiny v Petržalke
a Kostol sv. Ducha v Devínskej Novej
Vsi. Zo športovísk nevyhovujú Športo-
vá hala Mladosť ani Športová hala na
Pasienkoch. Monitorované boli aj niek-
toré reštauračné zariadenia. Nevyhovu-
jú napríklad Pizza Mizza na Tobruckej,
Riviera v Karlovej Vsi, Piváreň Svet na
Gorkého, reštaurácia Trafená hus na
Šafárikovom námestí, Café Tempus Art
Club na Bezručovej. Vyhovuje reštaurá-
cia Rolando v Devínskej Novej Vsi.

~     ~     ~
Aktivisti si všímali napéríklad prístup-
nosť do objektu (najmä schody), mož-
nosť otvárania dverí, možnosť parkovať
na vyhradených miestach, toalety a ďal-
šie „maličkosti“, ktoré si zdravý človek
možno ani nevšimne, ale pre telesne
postihnutého niekedy znamenajú nepre-
konateľnú prekážku... (db)

Telesne postihnutí majú problémy na

športoviskách, v úradoch či múzeách

Hokej bude aj 

v Dome kultúry

Zrkadlový háj
PETRŽALKA
Na blížiace sa majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji v Bratislave sa pri-
pravuje aj najväčšia mestská časť
Petržalka.
„Veľkoplošnú obrazovku inštalujeme
počas všetkých zápasov slovenskej
reprezentácie aj v strede mestskej časti.
Fanúšikovia, ktorí sa nedostanú na šta-
dión, môžu prísť spoločne povzbudzo-
vať našich hráčov do Domu kultúry
Zrkadlový háj,“ informoval starosta
Vladimír Bajan. (mm)

Na zimnom 

štadióne sa

nekorčuľovalo 
BRATISLAVA
V článku Bratislavské klziská čaka-
jú prázdninujúcich (BN 6/2011) sme
uverejnili oznam o tom, že záujem-
covia môžu prísť aj na Zimný šta-
dión Vladimíra Dzurillu, kde ich
čaká bezplatné korčuľovanie.
„Tento štadión bol pre verejnosť
posledný raz otvorený 2. januára 2011.
Za tých desať-dvanásť minút, čo som
tam bol s dcérou, odišlo nahnevaných
asi dvadsať ľudí,“ napísal náš čitateľ
Maroš z Bratislavy. 
Bratislavské noviny prevzali spomína-
nú informáciu z oznamu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, ktorý dodal
zoznam verejných klzísk pre prázdni-
nujúcich. Pracovník zodpovedný za
článok tvrdí, že informáciu o korčuľo-
vaní prevzal z portálu a v polovici
januára ešte telefonoval priamo na
zimný štadión, kde mu oznámili, že sa
dá normálne korčuľovať a že nie sú
žiadne plánované obmedzenia.
Za nesprávny údaj sa čitateľom ospra-
vedlňujeme. (brn)

Mesto hľadá 

architekta, 

ale aj urbanistu
BRATISLAVA
Hlavné mesto vyhlásilo výberové
konanie na pozíciu hlavného archi-
tekta mesta. Magistrát však najnov-
šie hľadá aj urbanistu, človeka zod-
povedného za územný rozvoj mesta.
V uplynulých dňoch preto vyhlásil
výberové konanie na pozíciu vedúceho
oddelenia koordinácie územných sys-
témov, ktorý by mal koordinovať
oblasť investičnej výstavby na území
hlavného mesta a tvoriť zásady meto-
dickej a koordinačnej činnosti na úrov-
ni celomestskej samosprávy v oblasti
urbanistických systémov. Záujemcovia
môžu žiadosti doručiť na magistrát do
3. marca 2011. 
Rovnaký konečný dátum odovzdania
žiadosti je aj v prípade výberového
konania na hlavného architekta mesta.
Úspešný kandidát bude mať na starosti
najmä zabezpečovanie obstarávania
územnoplánovacích podkladov, orga-
nizáciu spracovania územného plánu
mesta a jeho aktualizácie, koordinova-
nie územnoplánovacej činnosti, ale aj
zabezpečovanie vypracovania záväz-
ných stanovísk mesta k investičnej čin-
nosti. (brn)

Partnerskú dohodu o projekte Cyklo-
most podpísali v Devínskej Novej Vsi
predseda BSK Pavol Frešo, primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor a
podpredseda parlamentu Dolného
Rakúska Herbert Nowohradsky.

Podpis dohody bol nevyhnutný v zmys-
le pravidiel Programu cezhraničnej spo-
lupráce SR - Rakúsko na roky 2007-
2013. Slúži ako podklad k realizácii
ďalších krokov implementácie projektu,
ako napríklad podpísania zmluvy o
financovaní medzi vedúcim partnerom
a Spoločným technickým sekre-
tariátom. Na Slovensku zatiaľ v projek-
te CYKLOMOST prebieha verejné
obstarávanie, ktoré by malo byť v prie-
behu niekoľkých týždňov vyhodnotené.
„Pred začatím výstavby sa bude musieť
ešte dodržať pauza, ktorá je povinná z
hľadiska ekológie. Tá by mala uplynúť
koncom augusta. Po nej by sme chceli
začať s výstavbou cyklomosta. Jeho
dokončenie by potom malo byť otázkou
niekoľkých mesiacov,“ povedal župan
Pavol Frešo po podpise dohody.
Ide o premostenie rieky Moravy medzi
rakúskym Schlosshofom a Devínskou
Novou Vsou lávkou, ktorá bude nadvä-
zovať na ďalšie medzinárodné cyklo-
trasy. Cyklomost sa začne budovať už v
tomto roku. Most bude slúžiť peším,
cyklistom a záchrannej službe. Bude
dlhý 525 metrov a široký 4 metre,
cyklisti na ňom prekonajú výškový roz-

diel sedem metrov. Stavba bude finan-
covaná predovšetkým z programu cez-
hraničnej spolupráce SR - Rakúsko.
Náklady za slovenskú stranu budú pri-
bližne 3,2 milióna eur. Vedúcim partne-
rom projektu je Bratislavský kraj. Na
tento zámer nadväzuje projekt "Za
mostom", ktorý rieši prípravu infra-
štruktúry k cyklomostu v Devínskej
Novej Vsi. Na slovenskej strane bude

riešiť aj parkovanie v Devínskej Novej
Vsi, vybudovanie múzea v Lamači,
mali by pribudnúť informačné stojany.
V rámci projektu by sa mala riešiť aj
obnova vojenských bunkrov popri
Moravskej cyklistickej ceste. Pozdĺž
rieky Morava vznikne cyklotrasa s
medzinárodným prepojením. Bude
nadväzovať na cyklomost Devínska
Nová Ves - Schlosshof.

V Devínskej Novej Vsi podpísali dohodu
o výstavbe cyklomosta cez rieku Morava

Cyklomost bude určený iba pre peších a cyklistov, ale mal by byť uspôsobený aj na to,
aby cezeň v prípade potreby mohli prejsť aj záchranári.

Partnerskú dohodu o projekte Cyklomost podpísali (zľava) podpredseda parlamentu
Dolného Rakúska Herbert Nowohradsky, starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor,
predseda BSK Pavol Frešo a podredseda Ivo Nesrovnal.



RUŽINOV
NA ULICI MOKRÁŇ - ZÁHON po-
licajti kontrolovali posádku vozidla
VW-Golf. Keďže v aute sa nachádzal
podozrivý materiál a vzniklo podozre-
nie  zo spáchania trestnej činnosti, spo-
lujazdca, 46-ročného Bratislavčana,
policajti predviedli na oddelenie. Vyše-
trovateľ PZ začal trestné stíhanie vo
veci zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
zaistili 1,5 g podozrivej látky. Našli ju
u 28-ročného vodiča vozidla Škody
Fabia. Podľa vyjadrenia vodiča malo
ísť o kokaín pre vlastnú potrebu. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE 
NA ZÁVODNEJ ULICI policajti po
polnoci skontrolovali odstavené vozidlo
BMW 728, ktorého vodičom bol 29-
ročný Bratislavčan. Ten policajtom dob-
rovoľne vydal papierovú skladačku s
obsahom neznámej látky, o ktorej uvie-
dol, že ide o pervitín. Policajti zaistený
materiál zaslali na expertízne skúmanie. 

VAJNORY
NA TUHOVSKEJ ULICI štyridsať-
ročný Peter W. z Bratislavy ukradol z
predajne prenosný DVD a fotoaparát.
Keď prešiel pokladničnou zónou bez
platenia, všimol si to pracovník stráž-
nej služby a rozbehol sa za ním. Na
konci budovy ho aj zadržal, pričom
muž počas behu odcudzený tovar v cel-
kovej hodnote 830 eur zahodil. Pracov-
níkovi strážnej služby sa ho podarilo
zadržať, keď sa však spolu vracali späť
do predajne, muž ho odstrčil a vybehol
z predajne smerom k čerpacej stanici.
Pracovník strážnej služby vybehol za
ním a keď zlodeja dobiehal, ten sa oto-
čil a dvakrát vystrelil plynovou pišto-
ľou. Polícia obvinila Petra W. z prečinu
krádeže vo viacčinnom súbehu s preči-
nom výtržníctva, hrozí mu trojročné
väzenie. (mm)

Bratislavský 

futbal bol 

najlepší v ČSR
Po troch tituloch majstra a po ďalších
štyroch rokoch sa NV Bratislava už
pod menom Slovan a pod vedením
„starého“ trénera L. Šťastného opäť
uchádzal o prvé miesto v lige. 
L. Šťastný prišiel k presvedčeniu, že
WM systém už zostarol a treba ho oživiť
taktickými variantmi, zabezpečiť viac
obranu a posilniť aj stred poľa. Práve v
tomto roku 1955 sa uvoľnil medzinárod-
ný styk, čo otvorilo viacerým oči aj v
Slovane. Nebolo už Venglára ani Baláži-
ho, dokonca ani Reimanna, ale ostávali
Schrojf, Tibenský, Gajdoš, Brehovský,
Beňa, Čirka, Vengloš, Bíly, Jankovič, P.
Molnár, Hančin. Vyšla z toho takáto
základná zostava nového majstra:
Schrojf - Beňa (Jankovič), Vičan, Čirka -
Jajcaj, Benedikovič - Čurgaly, Vengloš,
Tegelhoff (Bíly), P. Molnár, V. Hlavatý.
Do kádra patrili aj E. Arpáš, J. Kováč a
L. Steiner. 
Chlapci vyhrali titul s dvojbodovým
náskokom pred ÚDA Praha a so štvor-
bodovým pred Spartakom Sokolovo.
Pripomeňme, že za víťazstvo sa vtedy
dávali dva body. V súťaži hralo iba dva-
násť mužstiev a celková bilancia muž-
stva bola 22 zápasov, 13 výhier, 5
remíz, 4 prehry, skóre 41:14 a 31
bodov. Víťazstvo bolo zaslúžené. Počas
celého ročníka bolo mužstvo len štyri-
krát mimo prvého miesta. Najčastejšie
hralo v tejto zostave: Schrojf - Janko-
vič, Vičan, Čirka - Július Kováč, Bene-
dikovič - Vengloš, Jajcaj, Bíly, P. Mol-
nár, V. Hlavatý.
Tréner L. Šťastný, bývalý výborný hráč
a reprezentant, mal zrejme najväčšie
zásluhy na úspechoch belasého mužstva
v týchto rokoch. K jeho spolupracovní-
kom patrili aj A. Bucla, S. Jačianský, Dr.
I. Chodák i Dr. J. Baláži. V jednom z
početných rozhovorov „Jim“ takto zhod-
notil úspechy: „Ešte po návrate z mexic-
kého zájazdu v roku 1948 sa dostal náš
klub do nepriazne nadriadených zložiek.
Hnevali sa, že sme odišli za hranice a
dali nám to pociťovať. V roku 1953 sme
sa dostali až ku koncu tabuľky, najmä
preto, lebo nové bratislavské kluby Slá-
via a Červená hviezda potrebovali futba-
listov a vrhli sa na našich hráčov. Vďaka
zmodernizovanému WM-systému a
vynovenej taktike sme však napriek
všetkému  rozhodovali zápasy pre seba.
Poňatím hry sme sa stále snažili mať
pred súpermi náskok. Veľa hráčov nám
potom odišlo do novoustanovených jed-
nôt, potrebovali sme čas na konsolidá-
ciu. Podarilo sa to až roku 1955 a zna-
menalo to pre nás štvrtý titul. Novinári
sa ma často pýtali, či nemohlo byť v
tomto období úspechov aj viac. Vďaka
za tie, čo sme dosiahli, ale urobili sme aj
chyby. Najväčšia bola v tom, že sme hrá-
čov nevyzbrojili lepšie po technickej
stránke modernej hry. To zdržalo celko-
vý vývoj. Museli sme rozvíjať techniku,
taktiku i kondíciu, bez čoho by bolo
úspechov menej. Nemali sme trvale ani
univerzálnych útočníkov, ktorí dávajú
hre pečať. Bratislavský futbal bol jasne
najlepší v ČSR, dosiahli sme aj pekné
pohárové úspechy, viacerí hráči sa stali
reprezentantmi ČSR,“ uviedol tréner L.
Šťastný. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie
(Pokračovanie nabudúce)

Prezidentský palác bol pôvodne biely
V roku 1992 sa rozdelila Česká a Slo-
venská Federatívna Republika a Bra-
tislava sa znova stala hlavným mes-
tom suverénneho štátu. Vznikla
potreba umiestniť množstvo inštitú-
cií, predovšetkým domácich, ale aj
zastupiteľstiev iných štátov a medzi-
národných organizácií. Na to nebola
Bratislava dostatočne pripravená. 
Ukázalo sa to najmä vo chvíli, keď
novozvolený prezident republiky nemal
kde úradovať. Rezidenciu, našťastie,
nepotreboval, lebo tu mal vlastný rodin-
ný dom, ale tam zas nemohol úradovať
a umiestniť všetkých pracovníkov svo-
jej kancelárie. Prvé priestory dostala
Kancelária prezidenta na Hrade. Bolo to
provizórne „ubytovanie“, v nevyhovu-
júcich priestoroch, niekedy až životu
nebezpečné. Najmä keď sa niekto po-
staral, aby v tesnej blízkosti prezidenta
spadol ťažký luster. 
Situáciu čiastočne vyriešil vtedajší pri-
mátor mesta, ktorý pod nátlakom časti
slovenskej verejnosti poskytol preziden-
tovi časť miestností v práve obnovenej
radnici - v Primaciálnom paláci. Hoci
bolo jasné, že radnica hlavného mesta
nikde na svete nie je sídlom hlavy štátu.
Pán prezident aj primátor sa uskromnili,
a napriek problémom, ktoré také spolu-
žitie so sebou prináša (ochranka, spo-
ločne používané priestory, pohyb strá-
nok a návštevníkov v centre mesta,
demonštrácie na námestí pred palácom),
tento stav trval niekoľko rokov. 
Napriek odporu istej skupiny ľudí sa
podarilo uskutočniť myšlienku, že síd-
lom prezidenta a jeho kancelárie prezi-
denta má byť historický Prezidentský,
predtým Grassalkovichov či Friedri-
chov palác. Ten však bol v dezolátnom
stave. Od 50. do 80. rokov v ňom sídli-
la organizácia komunistickej mládeže,
palác bol známy ako pioniersky, oficiál-
ne Pioniersky dom Klementa Gottwal-
da. Pred revolúciou bol palác už roky
prázdny a pustol. Uvažovalo sa dokon-
ca o zbúraní jeho západnej časti, obsa-
hujúcej kaplnku, lebo sa mala rozširo-
vať Ulica obrancov mieru (Štefániko-
va). Po revolúcii sa začalo s obnovou
paláca pre potreby akejsi nepotrebnej
galérie moderného umenia. Len v pod-
kroví mal vzniknúť malý byt na ubyto-
vanie prezidenta ČSFR (!) pri jeho
návštevách Bratislavy.
Obnova paláca pre staronové funkcie
prezidentského sídla sa uskutočnila v
rokoch 1992 až 1995 s najväčším mož-
ným rešpektovaním zásad pamiatkovej

starostlivosti. Snahou bolo vrátiť palác
aj s ním súvisiaci park čo najbližšie k
jeho podobe po roku 1770. Znamenalo
to odstrániť rušivé zásahy a prestavby,
najmä z obdobia po roku 1938 a z obdo-
bia pionierov. V štyridsiatych rokoch
obložili celé prízemie paláca romantic-
kým kvádrovaním z travertínu, ktoré
síce pôsobilo opticky celkom efektne,
ale spôsobovalo nadmerné vlhnutie prí-
zemných miestností nepodpivničeného
paláca. Kaplnka bola prehradená ľahký-
mi priečkami, bolo v nej skladisko.
Niektoré miestnosti boli rozdelené na
viac priestorov. V klenutej miestnosti na
prízemí v susedstve centrálnej záhrad-
nej sály (smerom k Banskobystrickej
ulici) bola kotolňa ústredného kúrenia.
V obrovskom do podlahy zahĺbenom
betónovom zásobníku bývala zásoba
koksu, ktorý dovážali cez park z blízkej
Mestskej plynárne (na Kollárovom
námestí). Parketové aj kamenné podla-
hy boli maximálne zničené, drevené
obloženia stien z 18. storočia poškode-
né. Z pôvodného mobilného zariadenia
paláca tam boli pred rekonštrukciou už
len lustre. Na celej budove bolo jediné
zachované okno z 18. storočia!
Súčasťou rekonštrukcie paláca bolo aj
zariadenie reprezentačných miestností
historickým či historizujúcim nábyt-
kom. Podľa vzoru interiérov prezident-
ských kancelárií vo Viedni, v Prahe, v
Paríži sa hľadal a kupoval nábytok slo-
hovo zodpovedajúci zrekonštruovaným
interiérom. Ak sa vhodné kusy nábytku
a koberce nenašli, dali sa vyrobiť vhod-
né kópie. Inštalovaný nábytok zo 17. až
19. storočia bol harmonicky zladený s

dekoráciou stien a závesmi na oknách.
Do prijímacieho salónu pána prezidenta
sa vtedy napríklad kúpil kvalitný histo-
rický sedací nábytok v tvaroch klasiciz-
mu konca 18. storočia. Keďže išlo o
podobné, ale nie identické garnitúry ( v
minulosti sa vyrábali skôr „sólo kusy“),
dali sa po rekonštrukcii zámerne potiah-
nuť dvoma farebnými mutáciami tej
istej (veľmi kvalitnej a veľmi drahej)
poťahovej látky, dovezenej z Paríža.
Dnes to niektorí pracovníci kancelárie,
ktorí nemajú poňatie o historických
interiéroch, kritizujú.
Do reprezentačných miestností sa dali
vyrobiť repliky historických kachľových
pecí so vstavanými zariadeniami na ich
elektrické temperovanie. Predpokladalo
sa, že v zariadení paláca v týchto inten-
ciách sa bude pokračovať. V Hlavnej
sále doteraz chýbajú konzolové stoly s
mramorovými doskami pod zrkadlami
medzi oknami. Konzolové stoly spome-
dzi okien prijímacieho salónu sú poško-
dené, lebo z nedostatku iných stolov sa
občas používajú ako podpisové stolíky.
Výsledky práce odbornej komisie, ktorá
vtedy palác zariaďovala, sa často ne-
skorším neodborným zásahom negovali.
V knižnici sa objavil gýčový „glóbus“
obsahujúci barové zariadenie. Ktovie,
kde skončili stoličky od firmy Thonet,
vyrobené pre palác, potiahnuté zvlášt-
nou nehorľavou látkou, určené do Hlav-
nej sály pre návštevníkov koncertov. 
Problémom sa zdalo použitie bielej
farby na fasáde paláca. Pred rekonštruk-
ciou bol každý zvyknutý na tuctovú žltú
až hnedožltú farbu, ktorá vtedy na fasá-
dach domov v historickom jadre mesta
prevažovala. Vedelo sa, že v 18. storočí
taká farba neexistovala, nedala sa vyro-
biť. Historické obrazy a analógie z
iných miest (Viedeň, Ľubľana, Praha,
Gödöllö) poukazovali na to, že palác bol
pôvodne biely. Potvrdili to aj kusy histo-
rických omietok, ktoré sa zachovali z
18. storočia v malých kúskoch pod
moderným kamenným obložením prí-
zemia (všetky ostatné omietky asi v
roku 1958 otĺkli a nahradili novými s
obsahom cementu). Dnes vieme celkom
isto, že palác bol v 18. storočí naozaj
biely. Potvrdili to aj výskumy na krá-
ľovskom paláci na Hrade, aj na budove
Uhorskej kráľovskej dvorskej komory
na Michalskej ulici (Univerzitná knižni-
ca), aj výskumy na ďalších fasádach z
18. storočia v Bratislave, Trnave a na
ďalších miestach. Štefan Holčík

FOTO - archív

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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�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU

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

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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Slovan v Trnave zase vyhral, po prehre 

Žiliny v Prešove znížil stratu na 9 bodov

Petržalskí futbalisti by chceli odraziť 

prenasledovateľov a udržať 2. miesto

Bratislavský

maratón sa 

ide sťahovať
ATLETIKA
Necelý mesiac pred 6. ročníkom bra-
tislavského mestského maratónu
(ČSOB Bratislava Marathon 2011)
evidovali usporiadatelia vyše 4000
prihlášok. Maratón sa pobeží v
nedeľu 27. marca 2011, sprievodné
akcie sa začnú už o dva dni skôr.
„Veríme, že privítame približne 5500
bežcov, pripravení sme však na 6000,“
prezradil riaditeľ pretekov Jozef Puka-
lovič. Maratón by zatiaľ chcelo absol-
vovať približne 700 bežcov, polovičnú
trať si trúfa zdolať dvojnásobný počet.
„Z doterajších prihlášok je asi 75 per-
cent domácich a 25 percent zahranič-
ných,“ vysvetlil Jozef Pukalovič.
Najvýraznejšou zmenou oproti predchá-
dzajúcim ročníkom je presťahovanie z
Hviezdoslavovho námestia na Pribino-
vu ulicu pred novú budovu SND a
Euroveu. „Čas ukáže, či to bolo dobré
riešenie, ale zatiaľ nám to vychádza, že
súčasný priestor je najvhodnejší, že si tu
vytvoríme tradíciu a že tu zostaneme čo
najdlhšie. Záujem o spoluprácu máme,
po maratóne si sadneme a dohodneme
sa ako ďalej,“  dodal výkonný riaditeľ
podujatia Peter Pukalovič. 
Pred mostom Apollo by mal počas
akcie vyrásť obrovský stan pre účastní-
kov behov, organizátori rátajú, že
počas všetkých troch dní by mohlo
prísť do areálu pretekov 50- až 60-tisíc
návštevníkov.
Okrem maratónu a polmaratónu sa
bude súťažiť v pretekoch čašníkov,
pretekoch lezúňov, detských behoch,
Nutrilite Hobby behu, inline pretekoch
a v štafete. (db)

Slovan viedol po

dvoch dueloch 

nad Duklou 2:0
HOKEJ
Hokejisti HC Slovana sa v prvých
dvoch stretnutiach štvrťfinále play-
off veľmi nenatrápili. Nad Duklou
Trenčín vyhrali 4:2 a 4:1, takže na
ďalšie dva zápasy do Trenčína mohli
cestovať v pohode (hrali sa v stredu
a vo štvrtok).
Vyrovnaný prvý duel rozhodli najmä
presilovky. Slovan v nich strelil tri góly
a potvrdil, že v Extralige je v nich naj-
lepší. Hostia však dlho odolávali. Do
51. minúty držali stav 1:1 a padli až v
záverečnej desaťminútovke, keď inka-
sovali tri góly. 
„Potvrdilo sa, že Trenčín je kvalitným
mužstvom. Na našej hre bolo vidieť, že
nás zväzovala opatrnosť a domáce pro-
stredie. Hrali sme opatrne, trpezlivo,
pretože play-off je už niečo iné ako
klasický ligový zápas,“ prezradil tréner
Zdeno Cíger.
Druhé stretnutie prinieslo štyridsaťmi-
nútové trápenie a dvadsaťminútovú
exhibíciu Slovana. Bratislavčanom
však nakoniec stačilo trinásť minút,
aby od 43. do 55. minúty strelili štyri
góly a rozhodli o jasnom víťazstve 4:1.
Trenčania pritom od dvanástej minúty
viedli, no ďalší gól už nepridali a nako-
niec odchádzali z Bratislavy bez jedi-
ného víťazstva. 
„V prvej tretine sme hrali zle, Trenčín
bol aktívnejší a nám nič nevyšlo. Od
druhej časti sme sa zlepšovali a po
góloch v záverečnej tretine sme sa teši-
li z víťazstvá. Vieme však, že v Trenčí-
ne nás čakajú ťažké stretnutia,“ dodal
Zdeno Cíger.
Nasledujúce dva zápasy boli na progra-
me v stredu a vo štvrtok (2. a 3. marca
2011) v Trenčíne, prípadný piaty duel
sa bude hrať v sobotu 5. marca v Brati-
slave, ak by sa nerozhodlo, šieste stret-
nutie uvidia Trenčania v pondelok 7.
marca, siedme Bratislavčania v stredu
9. marca. (mm)

FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan mali rozprávko-
vý úvod do jarnej časti najvyššej fut-
balovej súťaže. V Trnave získali po-
maly už povinné tri body (neprehral
tu už štyri roky), a keďže sa pochlapil
aj Peckov Prešov, ktorý vyhral nad
Žilinou, strata belasých na prvú
priečku je „len“ deväťbodová.
Takmer 9-tisíc divákov sledovalo v
Trnave zápas, ktorý bol na prvé kolo
nadpriemerný. Niektoré pasáže síce boli
slabšie, ale to možno ospravedlniť
dlhou zimnou prestávkou, ťažkým teré-
nom či viacerým absenciám v oboch
tímoch, takže tréneri dali dôveru nedáv-
nym dorastencom alebo posilám z niž-
ších súťaží. Domáci síce získali rýchlo
vedenie, ale potom už strieľali iba hos-
tia a keby využili aj ďalšie šance, roz-
hodnuté mohlo byť oveľa skôr. Rozdiel
medzi mužstvami bol najmä v technike,
kombinácii, a keďže slovanisti sa
Trnavčanom vyrovnali aj v bojovnosti,
výsledok je zaslúžený.

„Nezačali sme dobre, ale už do prestáv-
ky sme vývoj otočili a v druhom polča-
se sme sa snažili, aby sa domáci nedo-
stali do tlaku. Chlapcov musím pochvá-

liť za výkon,“ povedal tréner belasých
Karel Jarolím. Slovan sa v sobotu 5. 3.
2011 prvý raz predstaví doma, o 15.30 h
na Pasienkoch privíta Prešov. (mm)

FUTBAL
Petržalka 1898 bola príjemným pre-
kvapením jesennej časti druhej naj-
vyššej futbalovej súťaže. Klub sa
rýchlo otriasol z úderov, ktoré ho
postihli počas predchádzajúcich
mesiacov a na novom pôsobisku v
Prievoze znovu zabával fanúšikov.
Zásluhu na tom mal aj tréner Vladi-
mír GOFFA, ktorý však prípravu
hodnotil kladne, ale aj s čiastočným
sklamaním.
- Nielen v zimnej príprave, ale počas
celej sezóny máme k dispozícii v pod-
state jeden z najlepších tréningových
areálov v prvej lige, v tomto smere sa
nám na Rapide trénuje veľmi dobre a
bezproblémovo. Výrazným spestrením
zimného obdobia bolo 11-dňové
sústredenie pre 26 hráčov vo Vysokých
Tatrách, zamerané na naberanie kondí-
cie. Vyšlo nám navyše počasie, takže z
Nového Smokovca sme odchádzali
maximálne spokojní. Žiaľ, vzápätí pri-
šlo veľmi veľa zranení (najmä obnova
chronických problémov z minulosti) a
mnoho dlhodobejších chrípkových
ochorení. Takže sme smutní, že výsled-
ný efekt sústredenia sa zrejme čiastoč-
ne minie vynaloženému úsiliu.  
Aké zmeny snastali v kádri?  
- Úvahy o zmenách v kádri po jesennej
časti sme museli korigovať. Hráči,
ktorí sa v mužstve neuchytili alebo

nespĺňali kritériá, mali odísť a nahradiť
ich mali vytypované posily. Po odcho-
de Johancsika do Banskej Bystrice a
Princea Oforiho do Žiliny však napo-
kon pracujeme s pôvodným kádrom.
Doplnili sme ho o ďalších mládežní-
kov bojujúcich o postup do prvej
dorasteneckej ligy či navrátilcov z hos-
ťovania v nižších súťažiach. Musíme
veriť, že sa všetci mladí chlapci z
Venglošovej akadémie pobijú o svoju
šancu rovnako ako hráči, ktorí iba zo-
hrievali lavičku. Z nových hráčov skú-
šame Tomáša Hanzela z Trnavy. Boli
by sme radi, keby sa vedeniu predsa
len podarilo dotiahnuť do úspešného
konca návrat Princea Oforiho.
Zmení to niečo na spôsobe hry?
- Zmeny očakávam. Je to úplne priro-
dzené, nemôžeme hrať stále rovnako.
Divákov by stereotyp časom prestal
baviť a súperi by nás rýchlo prečítali.
Navyše sa chceme výkonnostne posú-
vať dopredu. Náš herný prejav bude
možno negatívne ovplyvnený odcho-
dom opôr, dlhodobými zraneniami
Šveca i Štefúňa, ktorí v príprave odo-
hrali veľmi málo zápasových minút.
Naopak pozitívom je stabilizácia
Luhového, Galbavého či Jendriška v
základe i to, že rotáciou kádra umožňu-
jeme ďalším hráčov vnášať do nášho
spôsobu hry nové prvky. 
Čo čakáte od jarnej časti? 

- Našimi najsilnejšími zbraňami v
jesennej časti bolo vysoké napádanie,
agresivita, dravosť, kolmá útočná hra.
V tomto trende by sme radi pokračova-
li aj na jar. Mali sme famóznu polsezó-
nu, mužstvo i jednotlivci naozaj vyso-
ko prekonali svoje hranice. Možno sa
nám nepodarí zopakovať jesenný
zázrak a získavať body ako na bežia-
com páse, ale ofenzívny a bojovný fut-
bal v našom repertoári absentovať
nebude.
Aké sú pred jarnou časťou I. ligy
ciele klubu?
- Pred sezónou sa hovorilo o záchrane
a stabilizácii mužstva a na tom sa nič
nezmenilo. Na druhej strane, všetkých
v klube nás motivuje túžba obhájiť
druhú priečku. V dobrom slova zmys-
le sme rodinný klub, držíme spolu.
Vedenie nám poskytuje optimálny ser-
vis pre našu prácu. Hráme pre našich
verných fanúšikov, tí sú na domácom
ihrisku i vonku naším dvanástym hrá-
čom. Teší nás, že si na naše ihrisko na
Rapide v nedeľu dopoludnia nachádza
cestu pomerne veľa divákov. Máme
jedno z najmladších mužstiev v súťa-
ži, mnohým hráčom chýbajú skúse-
nosti. Budeme sa snažiť zo všetkých
síl, aby sme odrazili útok silnej partie
prenasledovateľov na čele s Molda-
vou či s Michalovcami. 

Zhováral sa Dušan Blaško

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

- 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

Slovanistický kapitán Igor Žofčák sa v Trnave strelecky presadil a strelil
druhý gól belasých. FOTO - SITA

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII
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Hala na Jégého ulici prestáva spĺňať

štandardy, športovci z nej musia odísť
BRATISLAVA
Hlavné mesto prichádza o ďalšiu
športovú halu. Tentoraz síce ešte nie
doslova (zatiaľ), ale papierovo. Hala
na Jégého ulici nedostala výnimku,
aby sa v nej aj v budúcností mohli
hrávať najvyššie súťaže v hádzanej.
Hala je domovom žien a mužov ŠKP,
ktorých sa súčasná situácia najviac
dotýka. „Ak nesplníme určité podmien-
ky, aby hala vyhovovala požadovaným
štandardom, od nového súťažného roč-
níka v nej nebudeme môcť hrávať maj-
strovské zápasy. Najväčšie nedostatky
sa týkali nevyhovujúcich šatní, sociál-
nych zariadení a ďalších základných

vecí,“ uviedla pre agentúru SITA mana-
žérka žien ŠKP Renata Marcinová. 
Správcom haly na Jégého je dlhoročný
funkcionár SZH Anton Gregor, ktorý
poskytol agentúre SITA ďalšie informá-
cie a ozrejmil ďalšie súvislosti týkajúce
sa tohto problému. „Halu, ktorá patrí
niekomu inému, mám len v prenájme.
Hracia komisia, ktorá udelila výnimku
len do konca tejto sezóny, vyčítala v
súvislosti s halou zlú hraciu plochu,
nevhodné toalety, šatne a v zimnom
období aj chlad. Mám vypracovaný pro-
jekt, ako by sa dali podmienky zlepšiť.
Išlo by o investíciu približne 30- až 35-
tisíc eur. Od majiteľa haly si však nemô-

žem peniaze pýtať. Po kúpe haly ju
chcel zbúrať a postaviť tam niečo iné,
ale nepodarilo sa mu získať stavebné
povolenie," vysvetlil A. Gregor.
Podľa vlastných slov najskôr musí zis-
tiť, aké sú ďalšie plány majiteľa. „Či by
halu napríklad nepredal a ak áno, za akú
sumu. Bol by som ochotný investovať
spomenutú sumu na nevyhnutnú rekon-
štrukciu, ale len za predpokladu záruky,
že aspoň päť najbližších rokov bude
hala slúžiť naďalej športu. Potrebujem
preto vedieť, či by ju bol ochotný prena-
jať na dlhšie obdobie ako len na jednu
sezónu, čo platilo doteraz.“ dodal A.
Gregor. (brn)

Okrem odpadu 

možno priniesť 

aj tabuľové sklo
PETRŽALKA
Do Zberného dvora na Čapajevovej
ulici 6 môžu Petržalčania prinášať
okrem klasického odpadu už aj číre
veľkoplošné tabuľové sklo. 
„Zberný dvor je určený na bezplatné
uloženie odpadu z domácností pre
občanov s trvalým pobytom v Petržal-
ke, nie pre firmy a právnické osoby,“
informovala hovorkyňa samosprávy
Mária Grebeňová-Laczová. 
V budúcností chcú Zberný dvor rozší-
riť aj o zber papiera, dvor  je v
prevádzke od pondelka do soboty od
8.00 do 18.00 h. (mm)

Čie záujmy

vlastne obhajujú

poslanci?
AD: STAROMEŠŤANIA BUDÚ 
ZNOVU ČISTIŤ ... (BN 6/2011)
Informácia, že staromestské miestne
zastupiteľstvo znovu prenieslo povin-
nosť celoročne upratovať chodníky a
v zime z nich odhŕňať sneh na obča-
nov - vlastníkov priľahlých nehnuteľ-
ností - vyvolala veľký ohlas. V drvivej
väčšine negatívny, čo sa prejavilo aj v
diskusii na stránke www.banoviny.sk

~     ~     ~
Ešte, ešte, ešte..., len treba pridať. Aj tak
sa ľudia iba flákajú, celé dni nič nerobia,
žiadny úžitok z nich nie je... Ups, ale
teraz mi vychádza z toho, že to, čo som
napísal, presne sedí na poslancov a pani
starostku... Hm, a keby ráčili zdvihnúť
tie svoje lenivé tučné zadky a čistili oni?
Konečne by z nich bol úžitok. 

~     ~     ~
Čie záujmy vlastne obhajujú miestni
poslanci? Občanov, ktorí ich volili, urči-
te nie. Dokázali to schválením nariade-
nia, ktoré je v absolútnom rozpore s chá-
paním vlastníckych vzťahov - o svoje sa
totiž má starať vlastník. Je smutné, že
úradníci ovplyvnili poslancov. Výho-
vorka na kapacity a financie je pomýle-
ná. Podľa tejto logiky by samospráva
mohla od majiteľov nehnuteľností poža-
dovať, aby si v noci osvetlili chodník
pred svojím domom. Na osvetlenie v
mnohých obciach totiž tiež nemajú
peniaze. Naozaj ľudomilo sa zachovala
pani poslankyňa, starostka a celá jej
novozvolená partia. Každý deň si trie-
skam hlavu, že som jej dal hlas. 

~     ~     ~
Myslím si, že VZN MČ je v rozpore s
ustanovením § 7 zákona č. 138/1991
Zb. v platnom znení o majetku obcí,
§124 a následne aj Občianskeho
zákonníka a čl. 20 Ústavy SR, t. j. sta-
rostlivosť, vrátane nákladov o svoj
majetok prenáša na iných vlastníkov
nehnuteľnosti susediacich s jej majet-
kom. Ani zákon č. 183/1992 Zb. o
vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov v znení jeho zmien a doplnkov
neumožňuje použiť prostriedky fondu
opráv na iné účely ako na opravy,
údržbu a investície do bytového domu
a jeho príslušenstva (napr. len na
údržbu pozemkov a chodníkov, pokiaľ
sú uvedené na liste vlastníctva).  Na
základe toho dávam otvorený podnet
na preskúmanie zákonnosti VZN MČ
zo dňa 15. 2. 2011 

~     ~     ~
Smutná vizitka novej samosprávy, vy-
zerá to, že volení zástupcovia občanov
daňových poplatníkov budú opäť vo
vleku úradníckej mafie tak, ako to bolo
kedysi za starostu Čiernika alebo v pos-
lednom volebnom období na magistrá-
te, keď mala pani riaditeľka magistrátu
väčšie slovo ako záujmy občanov. Nová
staromestská starostka namiesto toho,
aby vzhľadom na svoje možnosti (kto
nevie, pani Rosová je pôvodným povo-
laním poslankyňa NR SR) iniciovala
nápravu chybného cestného zákona,
vybrala si cestu ľahšieho odporu a ak-
ceptovala úradnícky návrh idúci proti
obyvateľom. 

~     ~     ~
Takto, vážení, vyzerá „práca pre obča-
nov“ od poslancov v praxi. Čo keby ste
schválili i VZN, že každý Staromešťan
musí povinne chodiť upratovať vaše
nehnuteľnosti. To by bolo skvelé, nie? 

(z diskusie na www.banoviny.sk)
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Devínsky masaker je rekonštrukciou, 

divákovi však neprináša odpovede

Muzikál Farár z (M)arsu v DK Dúbravka

ponúka desať piesní, tri videá aj gagy 

Blues na lodi 

v Divadle 

v podpalubí
HUDBA
Blues na lodi je názov podujatia,
ktoré sa uskutoční v Divadle v podpa-
lubí na Tyršovom nábreží 6. marca
2011 o 19.00 h. 
Na živom bluesovom večere zahrajú
Boboš Procházka, Ajdži Szabó, Pišta
Lengyel, Martin Zajko a možno zahrá aj
Oskar Rózsa. Bluesový večer na Dunaji
má svoje neopakovateľné čaro. (dš)

Kukulienka je 

na scéne BBD 

už tridsať rokov
DIVADLO
V polovici februára, 18. februára
2011 sa Princezná kukulienka, ktorú
hrajú v Bratislavskom bábkovom
divadle na Dunajskej 36, dočkala svo-
jej päťstej reprízy.
Premiéra predstavenia bola 11. júna
1982 a odvtedy prešla rôznymi zmena-
mi v obsadení, jej dej je však stále aktu-
álny. Príbeh  malého veselého muzikálu
o Kukulienke sa začína detskou láskou
princeznej a kuchtíka Miška Kváska,
len smola, že jej otecko - kráľ Hladoš
Prvý nemá pre ich lásku porozumenie.
Dnes už kultová inscenácia Bratislav-
ského bábkového divadla drží rekord v
čase uvádzania. Od svojej premiéry 11.
júna 1982 sa hrá neprerušene už 30
rokov. V obsadení postáv inscenácie sa
vystriedalo 22 hercov. (dš)

Piano revue zo

života Voskovca

a Wericha
DIVADLO
Predstavenie Piano revue v podaní
Túlavého divadla je na programe
Divadla v podpalubí na Tyšovom
nábreží 7. marca 2011 o 19.00 h.
Ide o obnovené humorné divadelno-
hudobné autorské dielo Jakuba Nvotu a
Kamila Žišku. Piano revue je kabaret-
ná koláž venovaná humoru Voskovca a
Wericha a inšpirovaná osudom ich
dvojice. Originálne pesničky J. Ježka
zahrajú  naživo. Účinkujú Lucia Ró-
zsa-Hurajová, Kamil Mikulčík, Jakub
Nvota, Štefan Richtárech, Štefan Mar-
tinovič, Vlado Slnko Šarišský. (dš)

Divadlo Meteorit

ponúka 

Bangó Margit
HUDBA
V Medzinárodnom divadle Meteorit
na Čulenovej 3 vystúpi 12. marca
2011 o 19.00 h kráľovná rómskych a
maďarských piesní Bangó Margit.
Bývalá sólistka stočlenného cigán-
skeho orchestra vystúpi so svojou
skupinou a uvedie rómske a maďar-
ské piesne. Pred jej vystúpením - i po
ňom - sa predstaví János Rigó, autor
mnohých CD-albumov (Na cigánskej
zábave, Gypsy RI-KO, Loly ruža
iné).Vynikajúce spevácke a hudobné
výkony umelcov sú zárukou sviežeho,
temperamentného večera. (dš)

FILM
Ambíciou nového dokumentu režisé-
rov Gejzu Dezorza a Jozefa Pálenika
nebolo nič menšie, ako čo najdôvery-
hodnejšie zrekonštruovať jednu z
najmasovejších vrážd v dejinách
samostatného Slovenska. 
Celovečerný film „Devínsky masaker“
mapuje nielen tragické okamihy, ale aj
okolnosti, ktoré im predchádzali. Vyčí-
ňanie Ľubomíra Harmana, tichého a
nekonfliktného človeka, si vyžiadalo
osem životov a otriaslo celou Európu.
Hraný filmový dokument chce divá-
kom poskytnúť ucelený pohľad na celý
masaker, od prvého výstrelu až po Har-

manovu smrť, a poskytnúť nové fakty,
ktoré mohli viesť k vrahovmu skratu. 
„Masaker v Devínskej Novej Vsi je
najvážnejšia kriminálna udalosť v
novodobých dejinách Slovenska.
Natočili sme o nej film, lebo nás zauja-
la a hlavne znepokojila,“ hovorí produ-
cent Róbert Slovák. Vo filme si zahrajú
aj príbuzní obetí, ktorí sa stále nevedia
zmieriť so stratou, ktorú im Harman
spôsobil. Okrem nich sa vo filme obja-
ví aj minister vnútra Ivan Lipšic či
policajný prezident Jaroslav Spišiak.
„Dali sme priestor každému, koho sa
téma týkala a chcel sa k nej vyjadriť,“
vysvetľuje Slovák. Hrané scény, v kto-

rých sa ako Ľubomír Harman predsta-
vil herec Pavel Vrabec, sa nakrúcali v
Petržalke a vo Vrakuni.
Snaha tvorcov o objektívne zachytenie
tragickej udalosti však nevyznieva
úplne presvedčivo. Ľubomír Harman
pôsobí v ich podaní ako niekto, ktoré-
ho správanie nemalo žiadny pôvod.
Práve otázku Harmanovho skratu a
následného vyčíňania by najlepšie zod-
povedal psychológ, ktorý však v doku-
mente nepochopiteľne chýba. Výsled-
ný film tak divákovi neprináša nič
nové a okrem otázok, ktoré kladie už
samotná tragická udalosť, neprináša
nijaké odpovede. (mb)

MUZIKÁL
Farár z (M)arsu je názov predstave-
nia, ktoré odohrajú 5. marca 2011 o
18.00 h v Dome kultúry Dúbravka
na Saratovskej 2/A.
Ide o muzikál veriacich z farnosti
Veľký Šariš, v ktorom hrá viac ako 50
účinkujúcich rôznych vekových kate-
górií. Je to príbeh kňaza, ktorý prichá-
dza do novej farnosti a stretáva sa s
podobnými problémami, s akými sa
boril aj svätý Ján M. Vianney. V kosto-
le má pár nábožných ženičiek, ktoré
svoju vieru zošnurovali zvykmi. Z
chlapcov, ktorí fajčia za kostolom, sa
snaží vykresať nových miništrantov.

Má tam mládež, ktorá sa z viery a cirk-
vi smeje a z kňaza si robí verejný
posmech, no ktorá leží kňazovi na srdci
- preto hľadá spôsob, ako si ju získať.
Prácu na záchrane duší mu navyše
komplikuje ateistický pamiatkar, ktorý
ho núti venovať sa obnove kostola ako
vzácnej kultúrno-historickej pamiatke.
Špecifickou postavou je pamiatkarova
manželka, ktorá po smrti mamy začína
uvažovať o posmrtnom živote a exis-
tencii Boha a okrem toho rieši aj krízu
svojho vzťahu s manželom.
Všetky problémy a ťažkosti sa v prie-
behu predstavenia stupňujú, až sa kňaz
sám seba pýta: „Má to vôbec význam?

Som z Marsu alebo z inej planéty?
Nikto mi tu nerozumie, moje modlitby
a kázne akosi nezaberajú. Cítim sa
nepochopený a sám...“
Od tohto momentu začína konať už
samotný svätec Ján M. Vianney -
patrón kňazov. Netradičným spôsobom
príde do farnosti, zaujímavou formou
povzbudí chránenca a dá mu novú
vzpruhu do práce na záchranu duší.
Diváci môžu v dvoch dejstvách vidieť
desať piesní a choreografií, tri video-
prezentácie, zaujímavé výtvarné rieše-
nie scény, množstvo gagov, ale aj citli-
vých momentov, nad ktorými sa dá
zamyslieť. (dš)

�� Dňa 26.2.2011 som stratil prsteň s vo vnútri gravírova-
ným dátumom 24.7.2010 v oblasti Trnávky a blízkom okolí
alebo v Poluse. Odmena pre nálezcu 250 EUR.

�� Strata kľúčov včera na večer (25.2.201) približne cen-
trum mesta, keby ich niekdo našiel, prosím, ohláste sa ...

�� Pravdepodobne v stredu, 16.2.2011 moja mama stratila
3 zväzky kľúčov asi niekde v okoli Blumentálu, na Vazovo-
vovej ul. Ak ich niekto našiel, kontaktujte ma, prosím ...

�� 24.2. som v Novom Meste niekde v okolí Račianskej
stratil turistickú GPS navigáciu Garmin Colorado 300.
Budem vďačný za nahlásenie, má poškodený displej, tým
pádom zlomkovú hodnotu nového prístroja. Napriek tomu sa
odvďačím štedrým nálezným. Ďakujem.

�� Včera, 23.02.2011, som stratila zmluvu z banky. Zrejme
som ju zabudla na zástavke pri Digital parku alebo v auto-
buse. Ak ste ju náhodou našli, kontaktujte ma ...

�� Včera 22.3 pri štrkoveckom jazere som stratila mobilný
telefon samsung hello kitty. ak by ho niekdo náhodou našiel
tak nech mi napíše na email ...

�� Prosim poctiveho nalezcu, ktory nasiel zlatu nausnicu
(zlozena z 3 kruhov, priemer ca. 2 cm), stratenu dna
23.2.2011 pravdepodobne v lokalite Ruzinovskej alebo
Drienovej ulice (pripadne v okoli), aby sa ozval ...

�� Dňa 18.2.2011 som stratila v centre mesta kľuče od
auta. Prosím nálezcu, aby sa mi ozval. Ponúkam aj finančnú
odmenu. 

�� Prosím Vás, nenašiel niekto zväzok kľučov s diaľkovým
ovládaním? Mohla som ich stratiť asi v Ružinove pri polikli-
nike Atrium.

�� Stratil som dňa 16.2. 2011 o 6,40 hod. na Kollárovom
námestí v hornej časti dioptrické okuliare. Poctivého nálezcu
čaká odmena. Ďakujem, kontakt email alebo ...

�� Dňa 15.2. cca o 17.00 som našiel na Karadžičovej ulici
v blízkosti zastávky Wustenrot zväzok 7 kľúčov. Kto ich stra-
til, nech sa ozve :) 

�� Kľúče, ktorých strata bola oznamovaná dňa 2.2.2011
17:48:14 na tejto internetovej stránke boli najdené.
Ďakujem za iniciatívy ohľadne hľadania ...

�� Dnes (10.2.2011) okolo 16.00 hod. som stratila pena-
ženku vo Vrakuni, ulica Kríková 12, mala som tam doklady,
prosím poctivého nálezcu nech ma kontaktuje ..., odmena je
istá, ďakujem.

�� Dňa 6.02.2011 okolo 14 - 15 hod. som stratila veľký
zväzok kľúčov. Okolie ulice Nejedlého, alebo v priestoroch
Billy na Saratovskej. Je možné, že aj v autobuse č. 20 smer
D. N. Ves. Prosím poctivého nálézcu, odmena zaručená.

�� V januári toho roku som našla krokomer v blízkosti zastáv-
ky MHD BUS 68,94,99 Holíčska / Strečnianska Petržalka.

�� Včera 9. 2. 2011 (streda) som v trolejbuse 202 stratila
svoju obľúbenú čiapku ružovovfialovej farby, ide o trolejbus,
ktorý zastavil na Gagarinovej ul. cca o 9. 12 hod. doobeda.
Prosím kontaktujte ma ... Poteším sa, ďakujem

�� 8.2.2011 som stratil cca 350 eur v okolí Zámockej ulice.
Prosím poctivého nálezcu, aby ma kontaktoval, odmením
ho. Ďakujem

�� V noci zo dňa 4.2. na 5.2. som stratil peňaženku aj s
dokladmi (Isic, občiansky preukaz) v okolí Hodžovho
námestia alebo Obchodnej, peňaženka je kožená čierna.
Poctivého nálezcu odmena neminie.

�� Prosím poctivého nálezcu o vrátenie peňaženky s
dokladmi nájdenej v noci zo 4.2. na 5.2. v Casey, resp.
okolí. K finančnej hotovosti pridám extra nálezné.

�� Dňa 04. 02. 2011 mi bola odcudzená peňaženka v
MHD - zastávka Zochova, smer Hlavná stanica. Peňaženka
bola červenej farby a mala som v nej všetky doklady, i s
peniazmi. Ak by našiel niekto moje doklady, budem rada,
ak mi dáte vedieť e-mailom ... ďakujem

�� 2.2.2011 som stratila klľúče v čiernom koženkovom
púzdre, prípadného nálezcu prosím o kontakt ... Ďakujem

�� Našiel sa IPod dňa 2.2.2011. IPod vydám po presnom
opise majiteľa/majiteľky.

�� 1.2.2011 som stratila hodinky značky Lumir v okolí
Hradu, parlamentu v Bratislave. nálezcu odmením

�� Zo soboty na nedeľu (29.1.-30.1.) som stratil zväzok
kľúčov v okolí Mýtnej ulice. Prosím nálezcu, aby sa ozval na
mail. Ďakujem, odmena istá ...
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Petícia za dobudovanie projektu 
bratislavského nábrežia

Bratislava je pekné a moderné mesto. Sme jej obyvatelia, ktorí žijeme, pracujeme a vyrastali sme v Bratislave. 
V poslednom období sa Bratislava stáva miestom nezmyselných politických šarvátok a súbojov a záujem nás občanov sa 
dostáva mimo záujmu predstaviteľov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy. Bratislava je mesto, ktoré je atraktívne 
v celoeurópskom prostredí, a len moderná infraštruktúra a investície zo súkromného sektora môžu zabezpečiť rozvojové 
projekty v Bratislave, na ktoré zadlžená samospráva nemá fi nančné prostriedky

Preto my, občania a zástupcovia občianskej iniciatívy Moderná Bratislava vyzývame 
primátora hlavného mesta SR Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva:

1. Zabezpečiť dobudovanie bratislavského nábrežia Dunaja, ktoré má slúžiť všetkým obyvateľom 
Bratislavy ako oddychová zóna celomestského významu. 

2. Vybudovať nové kultúrno-spoločenské zariadenie ako plnohodnotnú a racionálnu náhradu 
za PKO v Bratislave na území, kde je možné takúto stavbu umiestniť s ohľadom na infraštruktúru 
zóny. 

3. Vrátiť záujmy občanov na prvé miesto v Bratislave a potlačiť politikárčenie a politické boje 
o samosprávu hlavného mesta. Bratislava nie je politická, ale Bratislavčanov.

Matej Sajfa Cifra – moderátor  | Marta Bujňáková – hovorkyňa projektu Nové PKO | Štefan Holčík – historik  | Alfréd Aczel – herec 

Viac informácií na www.nove-pko.sk

inz_PKO_252x360 1 3/1/11 12:30 PM
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SOBOTA 5. marca
� 9.45 - Vychádzka do prírody, zraz na
zastávke MHD pri hoteli Crowne Plazza,
organizuje CDLaV, Gaštanová 19
� 14.30 - Bratislavské bosorky, vlasti-
vedná vychádzka, stretnutie pred Prima-
ciálnym palácom
� 14.30 - Kráska a zviera, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36˙
�16.00 - Karneval pre deti v maskách,
DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Bystrickou dolinou, Kysucká
fašiangová zábava, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - 42. bál Záhorákov, Stará trž-
nica, Námestie SNP
� 19.00 - Slučka pre dvoch alebo do-
máca šibenica, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Báthoryčka, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Trik Trejsy, muzikálová krimi-
show, divadlo Ludus, Heineken Tower
Stage, Pribinova 25
� 19.30 - Chorvátsky bál, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43
� 20.00 - Barmské kino, kino inak, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 6. marca
� 10.00 a 14.30 - Kráska a zviera, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Škriatok - piatok, divadlo
Bum-bác, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Organový koncert, Ludger
Lohmann - Nemecko, Veľké koncertné
štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1

� 10.30 - Nedeľné matiné, Ladislava
Gaines, altsaxofón, Monika Nagyová,
klavír, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 11.00 - Vozenie detí na poníkovi, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Si-
max, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Snehová kráľovná, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - O ukričanej Viktorke, divad-
lo Neline, Chipicao rozprávky, Hotel
Devín, Riečna 4
� 16.00 - Živé sny, tanečné predstavenie

súboru Haló, haló a klubu modernej
gymnastiky Danubia, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Blues na lodi, koncert - live,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Tanečné predstavenie HTF
VŠMU, divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 7. marca
� 10.00 - Našim najmilším, pre deti
MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie ma-
tiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
�17.00 - Majú sa ženy rady?, life kouč,
Seminárna sála Univerzitnej knižnice,
Klariská 5
� 18.00 - Sahadža joga, ako sa zbaviť
stresu a napätia, Stredisko kultúry, Vaj-
norská 21
� 18.00 - Klub zdravej výživy, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Dagmar Voňková-Andrtová
Romanika, folk, Ticho&spol., CDLaV,
Školská 14
� 19.00 - Piano revue, Túlavé divadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.09 - Večer Laca Lučeniča a jeho
hosťa, Art Club Scherz, Partizánska 2,
Palisády
� 19.30 - Meditácia (integrálna joga),
Dom techniky, Škultétyho 1
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 8. marca
�7.30 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 9.30 a 12.30 - Prelet nad kukučím
hniezdom, anglické divadlo, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - Hry s prštekmi, Klub detí Sl-
niečko, Furdekova 6/a
� 10.00 - Karnevalové masky, kreslíme
s deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - Okno do minulosti, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie so skupinou Kartá-
go, M klub, Rovniankova 3
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, maľuje-
me citrónom, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Pochovanie basy, ukončenie
plesovej sezóny, tanečná zábava, Veľká
sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Vagína monológy, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Choroba mladosti, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 

� 19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
hra zo sveta modelingu, divadlo GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - RadioART koncert, koncert
elektroakustickej hudby, Komorné štúdio
SR, Mýtna 1, vstup voľný
� 20.00 - Napichovači a lízači, Giv mi
fajv, divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 9. marca
� 9.00 a 12.00 - Prelet nad kukučím
hniezdom, anglické divadlo, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 9.00 - Čarbaničky, kačka ľapotačka,
Klub 22, Jiráskova 3
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, mix
výtvarných štýlov pre deti, CC centrum,
Jiráskova 3
� 14.00 - Klavír, hudobná teória, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21 
� 14.00 - Kráľ Špiňúch, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
začiatočníci, cyklický otvorený works-
hop, CDLaV, Gaštanová 19
� 17.00 - Zdravý životný štýl, uvádza
K. Bršelová, CC centrum, Jiráskova 3
� 18.30 - AnandaDance/Tanec ako
liek, Caroin, Kosatcova 24/A
� 19.00 - Stand up show NaOstro, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Noc lesbičiek, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Boyband, divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.30 - Modelky II, krása neni šetko,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Napichovači a lízači, Giv mi
fajv, divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň
Horský park, Lesná 1

ŠTVRTOK 10. marca
� 9.00 a 12.00 - Prelet nad kukučím
hniezdom, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 10.00 - Čin - čin, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Za tajomstvami obrázkov,
cyklus kreatívnych čítaní, Úsek literatúry
pre deti a mládež, Kapucínska 3
� 10.00 - Červená čiapočka naopak,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/a
� 14.00 - Kyselica kyselá, štyri roky
visela, kreatívne podujatie pre deti MŠ,
M klub, Rovniankova 3
� 16.10 - Astro krúžok, od 10 do 18 ro-

kov, SNM, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2
� 17.00 - Anton Schmidt, Život a dielo
barokového maliara, SNG, Esterházyho
palace, Námestie Ľ. Štúra 4, vstup voľný
� 17.00 - Zumba, DK Kramáre, Stro-
mová 18

� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
mierne pokročilí, cyklický otvorený
workshop, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - O zdravej strave, prednáška,
Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Báthoryčka, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Salome, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Pacora trio, Šramot, koncert,
Šramotenie - cyklus inej hudby, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Modelky II, krása neni
šetko, hra zo sveta modelingu, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PIATOK 11. marca
� 14.30 - Výtvarná škola D. Zacharo-
vej, príprava na školy umeleckého zame-
rania, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Music Club, Rebelent (alter-
native rock), Art (instrumental electric-
cello rock), hosť: Jozef Barina, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - Bábkové divadlo na rázcestí:
Šmíračky, divadlo, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 19.00 - Caffe RozKOkoš, kabaret,
Medzinárodné divadlo Meteorit, Čuleno-
va 3
� 19.00 - Posledné mesiace, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Tanečný dom, výučba tradič-
ných ľudových tancov, vedú Dragúni,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Som hot-dog, (true story of
my facebook), divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Pokušenie, podľa románu
Paula Coelha Démon a slečna Prymová,
Prešporské divadlo, Dom T&D, Elledan-
se, Miletičova 17/B

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

vyjdú opäť o týždeň

10. 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


