
Bratislavskú mestskú kartu získalo
od nového roku už približne 13 000
Bratislavčanov. Ktoré funkcie karty
sú zatiaľ najvyužívanejšie, na to
sme sa spýtali technického konzul-
tanta projektu, ktorý má na starosti
zabezpečovacie služby súvisiace s
platobnou funkcionalitou, Jurajom
TOMANKOM.
- Podľa aktuálnych štatistík je to
výhodná zľava na kúpu električenky,
teda predplatného cestovného lístka na
mestskú hromadnú dopravu. 
V čom sú najväčšie výhody karty,
prípadne kde má ešte rezervy?
- Pozitívom je, že karta vzbudila u Bra-
tislavčanov záujem. Za prvých osem
týždňov banky vydali už takmer 13
000 kariet. Dôležitým faktom je aj to,
že väčšina bankových domov a záro-
veň aj našich klientov má záujem byť

súčasťou projektu. V súčasnosti je
karta určená iba držiteľom s trvalým
pobytom na území hlavného mesta, do
budúcnosti však pripravujeme v spolu-
práci s bratislavským magistrátom a
bankami turistickú kartu pre náv-
števníkov hlavného mesta. Z hľadiska
technického riešenia by sme radi
využili aj iné nosiče, ako bezkontaktné
hodinky a podobne. Pre držiteľov ka-
riet by mohol byť zaujímavý aj ver-
nostný program.
Ako je to so zľavami v prevádzkach
a službách - ako má karta fungovať?
- Zľavu dostane držiteľ automaticky,
ak zaplatí kartou, čo je základný pri-
ncíp pri získavaní zliav. Tie sa v súčas-
nosti poskytujú dvoma spôsobmi - pro-

stredníctvom mestských organizácii,
ktoré túto službu poskytujú automatic-
ky, a prostredníctvom komerčných
partnerov, čiže prevádzok a obchodní-
kov, ktorí sa zapojili do projektu.
Prečo v čase spustenia karty chýbalo
v projekte viacero bánk?
- Je to ich individuálne rozhodnutie.
Klienti týchto bánk však majú mož-
nosť získať kartu aj napriek tomu, že
práve ich banka nie je súčasťou projek-
tu - aj bez otvorenia účtu v inej banke.
Najvýhodnejším v tomto prípade je
produkt predplatenej karty, pri ktorej
nie je potrebné zakladať si účet v
banke. Držiteľ si ju môže nabiť cez
internet banking a následne ju použí-
vať ako štandardnú platobnú kartu a
zároveň využívať aj ostatné výhody,
ktoré mestská karta ponúka.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Auto parkujúce na chodníku bráni
chodcom vo voľnom pochybe, auto
po chodníku jazdiace však ohrozuje
ich zdravie a život. Denne sa o tom
presviedčajú Bratislavčania na mno-
hých chodníkoch v centre mesta, ale
aj v ostatných mestských častiach.
Najnovšie sme boli svedkami nebezpeč-
nej jazdy vodiča po chodníku na Kúpeľ-
nej ulici. Keďže na začiatku chodníka
sú osadené pevné zábrany, ktoré bránia
vjazdu áut, nacúval na chodník cez
priechod pre chodov z opačnej strany
ulice. Cúvajúce auto ohrozilo hneď nie-
koľkých chodcov, medzi nimi aj dieťa v
predškolskom veku, ktoré matka v
snahe ochrániť pritlačila k fasáde domu.

Remeselníkovi z Pezinka to evidentne
bolo jedno, cúvaním si razil cestu pome-
dzi chodcov.
Nejde o ojedinelý úkaz. V minulosti na
tento chodník vchádzali autá cez prie-
chod pre chodcov na križovatke Kú-
peľnej s Medenou ulicou, pred niekoľ-
kými rokmi tam však osadili pevné
zábrany a odvtedy bol pokoj. V uplynu-
lých mesiacoch sa však na Kúpeľnej
začalo opäť parkovať na chodníku - aro-
gantní vodiči naň cúvajú cez priechod
na Palackého ulici.
Mestská polícia vie o probléme, viac-
krát bola na miesto privolaná hliadka
mestských policajtov, ktorá však kon-
štatovala, že auto parkujúce medzi stro-
mami neobmedzuje chodcov, pretože

zostáva zachovaný priechod v šírke 1,5
metra od fasády domu. To, že pri vjazde
na chodník a výjazde z neho nie je tento
odstup dodržiavaný a auto pri jazde
ohrozuje chodcov, v danej chvíli mests-
ká polícia odmietla riešiť. Čakať, kým
vodič bude chcieť s autom z chodníka
odísť by bol pre nich veľký luxus.
Ako potvrdzuje aj naša skúsenosť,
tento spôsob parkovania využívajú pre-
važne nebratislavskí vodiči, domáci
totiž vedia, že jazdou po chodníku
ohrozujú aj svojich najbližších a suse-
dov. Zdá sa, že aj v tomto prípade bude
jediným riešením osadenie pevných
zábran na priechode zo strany Palacké-
ho ulice. Aby na chodníku viac neboli
chodci v ohrození. (ado)

Auto na chodníku ohrozuje chodcov
Auto cúvajúce po chodníku na Kúpeľnej ulici ohrozovalo chodcov. FOTO - Slavo Polanský

Karta sa využíva najmä ako električenka

Poslanci chcú 

viceprimátorov

a informácie 

o financiách 
BRATISLAVA
Na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva požiadali poslanci primátora o
informácie k finančnému stavu
mesta. Niektorí mu vyčítali, že neve-
dia, čo si môže mesto z finančného
hľadiska v súčasnosti dovoliť.
Primátor konštatoval, že Bratislava je
na hrane ozdravného režimu. Riaditeľ
magistrátu Viktor Stromček informo-
val, že mesto je za minulý rok v mínu-
se 25 miliónov eur. Rozpočet chce pri-
mátor predložiť ešte v marci alebo v
apríli. Poslanci sa zhodli na tom, aby
ich primátor o finančnom stave mesta
informoval do štrnástich dní.
Mestskí poslanci prijali aj uznesenie, v
ktorom žiadajú primátora, aby predlo-
žil návrh na zvolenie viceprimátorov
mesta. Koaliční poslanci totiž nástojili
na tom, že mesto ich na riadne fungo-
vanie potrebuje. Na zvolenie za ná-
mestníkov predložila koalícia v meste
tri mená. Za prvého námestníka nomi-
novali Petra Lenča (KDH), ktorý kan-
didoval za koalíciu SDKÚ-DS, SaS,
KDH, Most-Híd a OKS, a za ďalších
viceprimátorov Petru Nagyovú Dže-
rengovú (SDKÚ-DS) a Vladislava
Hečku (SaS), ktorí kandidovali za rov-
nakú koalíciu ako P. Lenč.
Primátor zdôraznil, že vzhľadom na
výsledky komunálnych volieb by mal
obsadiť jedno miesto viceprimátora
niektorý z nezávislých poslancov, za
Smer-SD. Podľa neho je potrebné re-
špektovať aj menšinu v mestskom
zastupiteľstve (brn)

O hlavného

architekta je 

25 záujemcov
BRATISLAVA
Funkcia hlavného architekta zaují-
ma 25 adeptov. Tento týždeň má
zasadnúť odborná komisia, zložená
z poslancov a zástupcov magistrátu,
odborníkov v oblasti architektúry či
zástupcov občianskej verejnosti. 
Na mestskom zastupiteľstve poslanec
Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS) kritizoval
požiadavky magistrátu na budúceho
hlavného architekta. Sú v nich ukonče-
né vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa so zameraním na urbanizmus,
architektúru, resp. stavebníctvo a mini-
málne sedemročná prax v oblasti územ-
noplánovacej činnosti a architektúry. 
Podľa Nesrovnala kráča po meste 5000
takých hlavných architektov a na
základe nastavenia podmienok na
pozíciu mesto nedostane tých správ-
nych ľudí. (brn, sita)

Belasá rodina 

smúti, zomrel 

hráč storočia 

- Ján Popluhár
BRATISLAVA
V nedeľu 7. marca 2011 prišiel ŠK
Slovan Bratislava o najväčšieho fut-
balistu celej svojej histórie. Vo veku
75 rokov zomrel Ján Popluhár, víťaz
1. ročníka ankety o najlepšieho futba-
listu Československa (1965) a najlep-
ší futbalista Slovenska 20. storočia.
Hráča, akým bol rodák z Bernoláko-
va, Slovan už nemal a ktovie či ešte
niekedy bude mať.
Jeden z najväčších zápasov svetovej fut-
balovej histórie sa hral v roku 1963 vo
Wembley, kde nastúpila anglická repre-
zentácia proti výberu sveta. Domáci
oslavovali sto rokov od vzniku federá-
cie a do svätostánku si pozvali najlep-
ších futbalistov sveta vedených di Stefa-
nom. Do zostavy sveta sa vtedy dostali
aj traja futbalisti Československa –
Josef Masopust, Svatopluk Pluskal a
Ján Popluhár. Poslední dvaja odohrali
celý zápas a vyslúžili si potlesk 100 000
divákov. Anglickí novinári vtedy písali,
že práve Čechoslováci sa ako jediní
vyrovnali anglickým hviezdam vede-
ných Bobby Charltonom. 
V roku 1964 hral Ján Popluhár za
výber Európy v Kodani, o ďalší rok si
ho pozval na svoju rozlúčku legendár-
ny sir Stanley Matthews. Aj to svedčí o
sláve stopéra bratislavského Slovana,
ktorá prišla najmä po striebre z maj-
strovstiev sveta 1962. Nekompromisný
obranca bol prototypom nebojácneho,
ale férového futbalistu. Predvídavého,
pracovitého. Sám tvrdil, že počas svo-
jej kariéry nevidel ani jednu červenú
kartu, súperi dodnes spomínajú, že hral
tvrdo, ale bez akejkoľvek zákernosti.
„Keď som naňho išiel, nikdy som
neskúšal prejsť, radšej som prihrával,“
priznal Josef Masopust, ktorý minulý
mesiac oslávil osemdesiatku. Na osla-
vu do Prahy pozýval aj Popluhára, ten
sa mu však ospravedlnil zo zdravot-
ných dôvodov .
Ján Popluhár hrával okrem Slovana aj
za ČH Brno, Zbrojovku Brno, Olympi-
que Lyon, trénoval vo Viedni, za repre-
zentáciu odohral 62 stretnutí. „Nebol
som básnikom futbalu, bol som jeho
robotníkom. Robotníkom, ktorý si
splnil takmer všetky svoje futbalové
sny,“ spomínal Ján Popluhár na svoje
hráčske roky. Populárny Bimbo okrem
striebra zo svetového šampionátu
získal aj bronz na ME 1960 a so Slova-
nom oslavoval tri víťazstvá v Česko-
slovenskom pohári. V zbierke mu chý-
balo jediné, majstrovský titul. V roku
1969 opustil Tehelné pole, keby bol
zostal o rok dlhšie, z titulu sa mohol
tešiť. Takto svojim bývalým spoluhrá-
čom gratuloval len na diaľku ako hráč
Lyonu. (mm)



STARÉ MESTO
Jedna z najfrekventovanejších ulíc
pešej zóny historického centra
mesta, Michalská ulica, je rozkopa-
ná. V piatok 4. marca 2011 boli na
nej minimálne tri jamy a celou uli-
cou sa hemžili ťažké stavebné
mechanizmy.
Michalskou ulicou sa minulý týždeň
nedalo prejsť bez problémov. Obyva-
telia a turisti tu narážali na samé
výkopy a na väčšie či menšie náklad-
né autá a mechanizmy. Okrem toho
pohyb na ulici čiastočne obmedzujú
aj stavebné práce na streche domu
číslo 9. Na jednej z najmalebnejších
ulíc mesta dostala v uplynulých
dňoch zabrať aj dlažba, žiaľ, pešia

zóna v tejto časti nebude bez problé-
mov pravdepodobne do konca augus-
ta tohto roka.
Zo staromestského miestneho úradu
nás informovali, že na Michalskej
ulici ide o odstránenie havarijného
stavu na vodovodnom potrubí. Preto-
že sa nedalo presne lokalizovať
poškodenie, ktoré vytápalo pivnice v
jednom z bytových domov, bolo
potrebné otvoriť komunikáciu na via-
cerých miestach. Podľa staromestské-
ho miestneho úradu preto použili ťaž-
šie stavebné stroje.
Rozkopávku dodávateľsky zastrešuje
spoločnosť Infra Services, a.s., pre
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť.
Miestny úrad uviedol, že pokiaľ sa

nevyskytnú komplikácie, povrch
ulice by mal byť upravený do 11.
marca 2011.
V prípade stavebných práce na stre-
che na Michalskej ulici 9 ide podľa
staromestského úradu o dlhodobo
plánovanú prestavbu strechy. „Firma
OSP Danubius DS, s.r.o., má od
miestneho úradu povolenie na zvlášt-
ne užívanie pozemnej komunikácie, a
to na vjazd áut nad 3,5 tony od 1.
novembra 2010 do 30. augusta 2011,“
informoval úrad. Stavebník už zapla-
til správny poplatok 10 547 eur a má
povolenie aj na stavebný výťah a
manipulačnú plochu v rámci rekon-
štrukcie objektu, takisto do 30. augus-
ta 2011. Robert Lattacher

BRATISLAVA
Nové prepojenie diaľnice D4 s pri-
pravovanou rakúskou cestou S8 v
Rakúsku pokročilo v prípravách
súvisiacich s posudzovaním na život-
né prostredie. Prepojenie D4 s Rakú-
skom má slúžiť ako kapacitné a
rýchle spojenie severovýchodu Vied-
ne so severnou časťou Bratislavy.
Časť diaľnice D4 bude súčasťou nulté-
ho cestného okruhu Bratislavy, pričom
časť tejto diaľnice od Rakúska po kri-
žovatku v Jarovciach v dĺžke 2,3 km už
funguje. Nový úsek výstavby je v
dĺžke 3196 až 3420 metrov a týka sa
úsekov v okolí Devínskej Novej Vsi a
Záhorskej Bystrice. Správa o posudzo-

vaní na životné prostredie bola dokon-
čená v roku 2010. Zámer predpokladá
začiatok výstavby úseku v roku 2012 a
ukončenie po piatich rokoch, teda v
roku 2017
Z pôvodných piatich variantov boli po-
drobnejšie rozpracované tri. Vytvore-
nie nového cestného koridoru D4 me-
dzi Slovenskom a Rakúskom severne
od hlavného mesta je vhodné vzhľa-
dom na napojenie na existujúcu diaľni-
cu D2, ako aj na nultý mestský okruh.
Celkové náklady na novú časť diaľnice
sa v roku 2007 odhadovali od 5,47 do
7, 41 miliardy Sk.
Správa o hodnotení vplyvov na životné
prostredie porovnáva jednotlivé va-

rianty A, F a E. Optimálny bude možné
určiť až po pripomienkach rakúskej
strany. Variant A je v súlade s územ-
ným plánom mesta, v ktorom je však
uvedený ako rýchlostná cesta. Trasa je
napríklad najbližšie k železnici, ktorú
raz križuje nadjazdom a je najlacnejší.
Variant E má najdlhší a najvyšší most z
hľadiska záplavového územia, železni-
cu križuje dvakrát, je najbližšie k obý-
vaným objektom. Oveľa menej ako
variant A zaberá územia biotopov
európskeho významu. Variant F je
technicky náročný, tvorí ho podjazd a
vysoká asi pätnásťmetrová estakáda.
Rešpektuje však hladinu storočnej
vody. (rob)
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Roztopaše si
naplno užila
aj samospráva
Tohtoročné obdobie fašiangov bolo
nielen obdobím plesov, bálov a zábavy,
ale na svoje si prišla aj nová bratislav-
ská samospráva. Spôsob, akým sa
vlády nad mestom ujali nový primátor
a mestskí poslanci, svedčí o tom, že sa
zrejme aj oni potrebovali poriadne
vyšantiť.
Od prvých dní v úrade nový primátor
dával všetkým najavo, čo všetko zmení,
ako bude riešiť problémy mesta, s kým
každým urobí poriadok. Nový pán pri-
mátor však zrejme vo fašiangovom ošia-
li pozabudol, že v tomto meste nevládne
sám, že tí istí voliči, ktorí ho poverili na
štyri roky spravovať mesto na to isté
splnomocnili aj 45 mestských poslan-
cov. A tak sa do fašiangového šantenia
samosprávy necelý týždeň pred jeho
koncom zapojili aj páni poslanci.
Primátor nie je žiadny neobmedzený
vládca mesta, na to, aby presadil sľubo-
vané zmeny potrebuje podporu mestské-
ho zastupiteľstva. A tú, zatiaľ, pán pri-
mátor nemá. Bez súhlasu zastupiteľstva
požiadal investora o vrátenie budov
PKO späť do správy mesta. Investor
budovy vrátil a primátor nevie povedať,
čo bude ďalej. V lete o tom vraj majú
rozhodnúť mestskí poslanci.
To, že po novembrových voľbách samo-
správ nemá Bratislava ako jediné kraj-
ské mesto zvolených viceprimátorov, je
opäť len zásluha pána primátora a
mestských  poslancov. Primátor nikoho
zastupiteľstvu nenavrhol, poslanci teda
nikoho neschválili. Naopak, členov
dozorných rád mestských podnikov si
poslanci navrhli aj schválili. Tu ne-
museli čakať na primátora. Ten im za to
odkázal, že uznesenia nepodpíše, preto-
že vôľu mestského zastupiteľstva pova-
žuje za nevýhodnú pre mesto!
Fašiangy sa skončili a s nimi aj obdobie
radosti, veselosti a roztopaše. Zostáva
veriť, že sa skončilo aj obdobie roztopa-
še bratislavskej samosprávy, pretože
mesto má finančné problémy, rozbité
cesty, špinavé ulice a kopec problémov.
Najvyšší čas, aby v období pôstu prišli
na iné myšlienky aj volení zástupcovia
bratislavského ľudu. Radoslav Števčík

Úsek diaľnice D4, ktorá má odľahčiť

dopravu na severe, má kladný posudok

Mestská polícia

ráta s nadčasmi

9000 hodín
BRATISLAVA
V súvislosti so zabezpečovaním
ochrany verejného poriadku počas
majstrovstiev sveta v hokeji vyčíslila
mestská polícia náklady, ktoré jej
majú vzniknúť. Denne by malo po-
čas šampionátu hliadkovať v meste
100 zamestnancov magistrátnej polí-
cie.
Mestská polícia predpokladá, že počas
majstrovstiev sveta odslúžia jej členo-
via spolu 9000 hodín nadčasov. Cez
šampionát sa bude využívať približne
desať áut, čo má spolu predstavovať
náklady takmer 186 000 eur.
Mestská polícia bude posilňovať
poriadkovú službu svojimi zamestnan-
cami v rámci nadčasových hodín v
zmysle Zákonníka práce. V tejto súvi-
slosti budú vyplácané aj nočné príplat-
ky, ako i príplatky za prácu v sobotu,
nedeľu a vo sviatok. (brn)

Trnavské mýto

bude mať 

krajší podchod
BRATISLAVA
V súvislosti s majstrovstvami  sveta v
ľadovom hokeji chce magistrát
vyčistiť podchod na Trnavskom
mýte, ale aj upraviť cesty, chodníky
a parkoviská. Úpravu Hlavnej stani-
ce, ale aj autobusovej stanice Mlyn-
ské nivy sľúbili železnice a spoloč-
nosť Slovak Lines.
V podchode na Trnavskom mýte dá
mesto natrieť kovové konštrukcie,
zmiznú diery v stenách a na schodoch,
upravený bude aj zle vyzerajúci obklad
bývalého espressa. Náklady majú byť
asi 10 000 eur. Čistenie stien od grafi-
tov a ich natretie antigrafitovým náte-
rom má stáť približne 4073 eur. Hlav-
né mesto dá ďalej opraviť múriky
okolo prístreškov pri vstupe do tržnice,
ale aj vstup do Domu odborov a lekár-
ne za asi 1064 eur. Celkove majú vyjsť
náklady na práce súvisiace s podcho-
dom na Trnavskom mýte na približne
15 659 eur.
Mesto dá kvôli majstrovstvám sveta v
ľadovom hokeji opraviť aj povrch
ciest, chodníkov a parkovísk. Opravy
sa budú týkať záchytných parkovísk na
Bojnickej ulici, Hraničnej ulici a Tyr-
šovom nábreží. Oprava povrchov bude
aj v tesnej blízkosti zimného štadióna
na Trnavskej ulici za Jégého v smere z
mesta, kde ide o pravý jazdný pruh.
Ďalej opravia pravý jazdný pruh v
smere z Trnavského mýta pred Mileti-
čovou (časť cesty tam zalejú betónom).
Predpokladané náklady na opravu
povrchu komunikácií sú 73 000 eur.
Magistrát zabezpečí aj dopravno-
navigačný systém prostredníctvom
päťdesiatich informačných a orien-
tačných tabúľ na záchytné parkovis-
ká, spolu za 6000 eur, a dá obnoviť
vodorovné dopravné značenie v okolí
štadióna. (rob)

Michalskú pre haváriu rozkopali, ulica

si nevydýchne zrejme do konca augusta

V centre sa zase váľajú dlažobné kocky
STARÉ MESTO
Centrum mesta znovu pripomína
stavenisko a váľajú sa v ňom menšie
či väčšie dlažobné kocky, ktoré si
môže zobrať každý, kto ide okolo.
Ide najmä o oblasť pešej zóny -
Námestie Eugena Suchoňa, Hviezdo-
slavovo námestie, ale aj Námestie Ľ.
Štúra. Po množstve uvoľnených
kociek zostali v dlažbe diery.
Na problém uvoľnených kociek z dlaž-
by sme upozorňovali už neraz, najnov-
šie sa váľajú v historickej zóne mesta
pod odpadkovými košmi, stĺpmi osvet-
lenia, ale aj na električkovej trati.
Vytrhnuté dlažobné kocky sú dôsled-
kom častého otáčania sa a jazdy osob-
ných, ale aj nákladných áut v tejto
oblasti. Okrem toho sú povaľujúce sa
dlažobné kocky, najmä pri električko-
vej trati, mimoriadne nebezpečné.
Nielen vzhľadom na začínajúcu sa
turistickú sezónu, ale aj na bezpečnosť
obyvateľov a z estetického hľadiska,
by mala mestská samospráva konať.
Vytrhávanie a ničenie dlažby je totiž
opakujúcim sa javom a doteraz si ani
jedno vedenie mesta s problémom
nevedelo poradiť. Možno by pomohla
zmena organizácie dopravy či častejšie
pokutovanie vodičov porušujúcich
dopravné predpisy v pešej zóne. V
minulosti trvalo veľmi dlho aj doprav-
nému podniku, ktorý spravuje územie
pri trati, kým sa odhodlal zničenú dlaž-
bu opraviť. 
Vyjadrenie magistrátu sme do uzávier-
ky tohto vydania napriek prísľubu
nedostali. Reakciu mesta preto budeme

môcť priniesť až v niektorom z najbliž-
ších čísiel Bratislavských novín. Blíži
sa totiž letná sezóna a mesto pred náv-

števníkmi budú reprezentovať aj takéto
obrázky z jeho ulíc. Robert Lattacher

FOTO - autor

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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?
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Starší obyvatelia z  Jelačičovej ulice sa

boja, že ich vo dvore domu zrazí auto
RUŽINOV
Obyvatelia bytového domu na Jelači-
čovej ulici 2 až 6 majú strach o zdra-
vie a život. Boja sa že ich zrazí auto
práve vtedy, keď vychádzajú z vcho-
du na dvor. Autá tam totiž jazdia blíz-
ko bytovky, parkujú na chodníku a
chodci sa dostávajú do kontaktu s
autami.
Starší manželia z Jelačičovej ulice sú
zúfalí. Poslednou kvapkou ich trpezli-
vosti bola udalosť, pri ktorej vodička
takmer zrazila jedného z nich pri vychá-
dzaní z vchodu na dvor domu. Nešťast-
ní manželia tvrdia, že autá vo dvore par-
kujú na chodníku nalepené na stenu
domu, robia hluk, ale najmä ich ohrozu-
jú, keď sa pohybujú po dvore. „Mnohí
vodiči nemajú zľutovanie ani s naším
vekom a často nám vytrubujú za
chrbtom, aby sme si pohli,“ opisujú kaž-
dodennú situáciu.
Dvor vraj využívajú na cestu k spojom
mestskej hromadnej dopravy alebo
kvôli vysypaniu odpadkov do kontajne-
ra. Ako manželia uviedli, polícia sa už
týmto problémom zaoberala, no nič
nevyriešila, rovnako ani mestská časť.
„Všetci azda čakajú na to, že tu niekoho
zrazí auto a potom sa možno niečo

pohne,“ dodali nešťastní obyvatelia
obytného domu na Jelačičovaj ulici.
Z ružinovského miestneho úradu nás
informovali, že oslovili správcu domu
na Jelačičovej ulici, aby sa na schôdzi
vlastníkov bytov rozhodli, či obyvatelia
súhlasia s osadením oceľových zábran,
ktoré znemožnia parkovanie priamo pri
dome. Mestská polícia v Ružinove sľú-
bila, že sa problému parkovania vo
vnútro blokoch na Jelačičovej ulici bude

venovať a zistené priestupky bude riešiť
v zmysle zákona. 
Štátna polícia pripomína, že správu
miestnych a účelových komunikácií
vykonávajú obce ako prenesený výkon
štátnej správy. Obce tu určujú použitie
dopravných značiek, dopravných zaria-
dení a povoľujú vyhradené parkoviská,
riešenie je teda v rukách miestnej samo-
správy. Robert Lattacher

FOTO - autor

V závere roka sa

začalo predávať 

viac bytov
BRATISLAVA
Posledný štvrťrok roku 2010 preko-
nal vývoj predaja bytov v prvých
troch štvťrokoch. V medziročnom
porovnaní kvartálov sa dokonca
predalo o 70 percent viac bytov ako
v roku 2009 a celkove sa v roku 2010
predalo o 21 percent bytov viac ako
v roku 2009.
„Ponuka v novom bývaní sa v posled-
nom kvartáli rozrástla o jeden nový
projekt v Petržalke a jeden projekt
rekonštrukcie v Podunajských Bisku-
piciach. Dopredalo sa šesť projektov
a jeden predaj sa zastavil. Celkovo je
tak na trhu 107 projektov ponúkajú-
cich nové bývanie v 3847 nových
voľných bytoch. Z celkového množ-
stva bytov v novostavbách, voľné
byty v predaji predstavujú 34 percent.
Podľa ohlásených dátumov dokonče-
nia je viac ako 2900 voľných bytov
dokončených, čo z celkového množ-
stva voľných bytov predstavuje 77
percent,“ informoval Filip Žoldák zo
spoločnosti Lexxus. 
Podľa jeho slov rýchlosť predaja sa
zvýšila v priemere na viac ako tri byty
mesačne, najviac bytov sa predalo v
projektoch situovaných do mestských
častí Bratislava II a Bratislava III, naj-
menej v Bratislava I. (brn)

V Ružinove 

niekto strieľal 

po trolejbuse
RUŽINOV
Bratislava zažila ďalšiu scénu, akú
jej obyvatelia vídavali iba v televízii.
Polícia pátra po neznámom páchate-
ľovi, ktorý v piatok 4. marca 2011 vo
večerných hodinách poškodil dva
trolejbusy jazdiace na linkách č. 201
a 202.
Obidve vozidlá poškodili na Gagarino-
vej ulici počas jazdy medzi zastávkami
Ondrejovova a Ríbezľová. Dispečing
dopravného podniku streľbu po trolej-
busoch vzápätí nahlásil na linku 158.
„Na miesto boli okamžite vyslané
policajné hliadky. Vyšetrovaním na
mieste a vykonaním všetkých potreb-
ných úkonov sa zistilo, že na trolejbu-
soch sú poškodené dve vetracie okná
a dve pevné okná, čím Dopravnému
podniku Bratislava vznikla škoda 500
eur,“ informovala Tatiana Kurucová z
Krajského riaditeľstva Policajného
zboru.
Ako ďalej spresnila, k zraneniu cestu-
júcich ani k zraneniu vodičov neprišlo.
Pri vykonaní  ohliadky miesta policajti
zaistili jednu vecnú stopu, konkrétne
išlo o oceľovú guľôčku s priemerom
2,5 milimetra.  Akým spôsobom a akou
vecou či zbraňou prišlo k poškodeniu
trolejbusov, polícia momentálne vyše-
truje.
Vyšetrovateľ Policajného zboru už
začal trestné stíhanie vo veci zločinu
poškodzovania cudzej veci. (brn)

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

Linku č. 82 

už neobnovia, 

nie sú peniaze
PETRŽALKA
Bratislavský dopravný podnik neob-
noví nedávno zrušenú linku 82, ktorá
jazdila spod Nového mosta k divadlu
Aréna. Dôvodom je šetrenie financií.
Linku pritom zriadili nedávno - 1.
júla 2010.
Nespokojnosť so zrušením linky 82
vyjadrujú aj mnohí Bratislavčania. Pre-
káža im spojenie s inou linkou, čoho
výsledkom je nielen nezmyselná trasa,
ale podľa mnohých najmä absurdný
cestovný poriadok, keďže spoj jazdí
len do podvečerných hodín. Uznávajú
síce, že dopravca musí šetriť, no často
vraj nedomyslene. Zrušenie linky
negatívne vnímajú najmä mnohí
návštevníci oboch divadiel v tejto loka-
lite. Generálny riaditeľ DPB, a.s.,
Pavel Derkay informoval, že kvôli roz-
počtovému provizóriu hľadá dopravca
úspory, kde sa dá. Linka 82 podľa neho
nebola využitá, a preto boli spojené
dve linky do jednej, č. 89, ktorá obslu-
huje aj divadlo Aréna. 
Pre divadlo to však nie je uspokojivé
riešenie, a tak jednou z možností je
podľa P. Derkaya posun grafikonu,
„aby sme jazdili len ranné a večerné
špičky a obed by sme vynechali,“ uvie-
dol. Spresnil, že linka č. 89 by mohla
jazdiť ráno od 6.30 do 9.00 prípadne
9.30 h. Následne by jazdila popoludní
a večer. Dopravný podnik ponúkal po
skončení predstavenia v divadle Aréna
aj zvážanie ľudí k iným linkám.
„Momentálne budeme hľadať iné va-
riantné riešenia, ktoré však závisia aj
od dohody s dopravným inšpektorá-
tom,“ uviedol P. Derkay. Dodal, že ide
o možnosť premávky linky k divadlu
Aréna v protismere po časti Viedenskej
cesty, čo sa vraj dá upraviť dopravným
značením. (rob)

Starším ľuďom

prekážali nové

autobusy
PETRŽALKA
Autobusy na linke 99 jazdiace po
Petržalke nahradil dopravca starší-
mi, osemročnými vozidlami. Príči-
nou je rozptýlenie nových autobusov
po celom meste. Veľkokapacitné
autobusy, ktoré nedávno prišli, po-
skytli totiž Petržalke.
Petržalka dostala v minulosti 25 veľ-
kých Mercedesov, dvadsať 18-metro-
vých vozidiel SOR a iné nové vozidlá.
Autobusy z linky 99 preto teraz presu-
nuli do lokality Krasňany. Na zmenu sa
sťažovali petržalskí seniori, ktorým
vraj robí problémy nastupovať do star-
ších typov autobusov. Linka 99 potre-
bám dôchodcom vyhovuje, keďže do-
pravne prepája nemocnicu, ďalšie
zdravotnícke zariadenia, železničnú
stanicu a nákupné centrá. 
Starosta Petržalky Vladimír Bajan
chce preveriť, či bolo rozhodnutie
dopravného podniku nevyhnutné. Zá-
roveň požiada, aby na linke č. 99 opäť
jazdil nízkopodlažný autobus aspoň
počas dňa. Dopravca diskusiu o
tomto návrhu nevylučuje. V súčas-
nosti jazdia na linke č. 99 osemročné
vozidlá značky Ikarus 415. Autobuso-
vá linka č. 99 jazdí z Vozovne Petr-
žalka do Ovsišťa. (brn)

Sociálny program Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) Cen-
trum pre rodiny v kríze pomáha
rodinám už dva roky. Od svojho
vzniku 1. januára 2009 pomohlo
viac ako 350 rodinám.
Základným cieľom je poskytnúť
komplexnú, administratívne nená-
ročnú a bezplatnú pomoc členom
rodiny, ktorí sa ocitli v ťažkej život-
nej situácii. „Verím, že záchrana
rodiny je ako záchrana života.
Bratislavská župa pomáha svojim
občanom prekonať ich krízu, o
čom svedčí aj centrum pre rodiny,
fungujúce už druhý rok. Počas
tohto obdobia sme pomohli viac
ako 350 rodinám,“ povedal predse-
da BSK Pavol Frešo. 
Centrum sprevádza rodinu od náhleho
vzniku akútnej krízovej situácie až do
vyriešenia a zaradenia späť do bežné-
ho života. Poskytuje komplexné so-
ciálne a psychologické poradenstvo
celej rodine, respektíve tým členom,
ktorí o pomoc prejavia záujem. Klien-
ti centra majú možnosť využívať
poradenské služby sociálnych pracov-
níkov, psychológov a terapeutov.
Služby ocenia najmä tí, ktorých situá-
cia je komplikovaná a týka sa buď
viacerých členov rodiny alebo viace-
rých problémov a nevedia nájsť
potrebnú pomoc inde.

Služby Centra sú určené trom cie-
ľovým skupinám:
- pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je
vo/po výkone trestu
- pre rodiny s deťmi pred rozvodom,
počas neho alebo po ňom
- pre rodiny s deťmi s poruchami sprá-
vania a s poruchami ADHD a ADD (t.
j. deti hyperaktívne a deti s poruchami

pozornosti, ktoré majú problémy v
správaní, v škole, v nadväzovaní a
udržiavaní vzťahov, ťažkosti so seba-
ovládaním, vlastnou agresivitou a
dôsledkami často trpia aj celé rodiny).
Práve tieto služby sú v bratislavskom
regióne nedostatkové a pri prieskume
potrieb rodín s deťmi sa ukázali ako
najväčšmi potrebné. Centrum pre
rodiny v kríze pomáha zlepšiť dostup-
nosť služieb v rámci siete na území
Bratislavského kraja.

Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Katarínu Janíkovú, koordiná-
torku Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k
dispozícii v pracovné dni v čase
8.00 - 16.00 h), e-mailová adresa:
centrumprerodiny@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
pomáha už dva roky
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Za pomoc ho

skoro vyhodil 

z električky 
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa podeliť o februárovú
udalosť z električky č. 5, ktorá odchá-
dzala zo zastávky Hečkova smerom
do Dúbravky.
Na zastávke ŽST Vinohrady chcela
nastúpiť prednými dverami mladá sleč-
na. Ako to však poznáme asi všetci, kto
sme prvý raz v nejakom meste, tak
nemusíme vedieť, akým spôsobom sa
otvárajú dvere na električke, lebo si
myslíme, že to ide automaticky. Našťas-
tie, ak sa nájdu džentlmeni, ako v tomto
prípade, tak pohotovo pomôžu a stlačia
tlačidlo na otvorenie dverí za nás. 
Slečna však medzitým skočila do otvo-
rených iných dverí, lebo sa bála, že elek-
trička odíde bez nej. Dlho sa však nič
nedialo a električka stála s otvorenými
prednými dvermi. V tom sa otvorili dve-
re na kabíne šoféra a ten na udivenie
všetkých cestujúcich okríkol spomenu-
tého džentlmena, ktorý pomohol otvoriť
dvere: „Vystupuješ?!“
Mladý muž na tykanie a osočenie poho-
tovo a pokojne zareagoval: „Nie, pomo-
hol som len otvoriť dvere.“ Šofér grado-
val, keď agresívne kričal: „A ty sa čo
staráš do druhých?!“ Na to už mladý
muž nereagoval, ale to zrejme šoférovi
nestačilo a svoje vystúpenie zakončil:
„Ešte raz a vyhodím ťa z električky!!!“
Všetci cestujúci zostali ako obarení.
Vodič, ktorý by mal s úsmevom
pomôcť otvoriť dvere cestujúcemu,
ktorý cestoval v električke zrejme prvý
raz, tak nielenže neurobil, ale ešte
okríkne človeka, ktorý chce podať
pomocnú ruku. Toho istého človeka
chce za tento čin dokonca vyhodiť z
električky a okríkne ho, že sa nemá čo
starať do druhých ľudí. 
Viem, že šoféri majú toho niekedy ve-
ľa, ale mali by si uvedomiť, že povola-
nie, ktoré vykonávajú, si zvolili sami a
ak ich psychický stav nie je zlučiteľný
s touto funkciou, tak by mali odísť zo
zamestnania sami a nevybíjať si zlosť
na slušných cestujúcich. Možno by
nebolo zlé prehodnotiť zavedenie opä-
tovných psychotestov pre vodičov nie-
len pri prijímaní do zamestnania, ale aj
počas výkonu ich povolania, lebo ako
sme mali možnosť vidieť, u niektorých
vodičov vie byť tento stav veľmi vrat-
ký. Rado Veverica, Bratislava

Na Kutuzovovej ulici oproti bývalým
kasárňam sme objavili hneď niekoľ-
ko reštaurácii. Najnovšou z nich je
Restaurant & Bar EASY RIDER.
Otvorili ju len pred niekoľkými týžd-
ňami a tak sme boli zvedaví ako tu
varia, a hlavne, ako tu chutí.
Interiér reštaurácie navodzuje atmosfé-
ru amerických motorestov s lavicami
potiahnutých červenou koženkou, ste-
nami v pastelových farbách a vôňou
motoriek. Názov reštaurácie je odka-
zom na americkú filmovú klasiku Den-
nisa Hoppera, kde si spolu s Petrom
Fondom zahrali mladíkov cestujúcich
na motorkách naprieč USA. Namiesto
motoriek sú však vo vitrínach modely
amerických chopperov a zbierka je to
vskutku obdivuhodná. Reštaurácia je
nefajčiarska a je členená na dve časti -
predná barová, zadná reštauračná.
Kuchyňa je v podzemí, takže tu necítiť
ani žiadne pachy a vône varenia.
Nás však zaujímalo, ako tu chutí. Ku-
chyňa je americká, aj keď vlastne žiad-
na americká kuchyňa neexistuje. Jedno-
ducho, majú tu to, čo si môžete dať aj v
amerických motorestoch. A ponúka to
Michal Dočolomanský osobne.

V čase obeda je tu plno, ľudia z okolia
sem chodia na obedné menu, ochotne
nám však ponúkli aj jedálny lístok.
Zaujalo nás, že reštaurácia je otvorená
hneď zrána už od 8. hodiny a ponúka aj
raňajky - nechýbajú americké, ale ani
kontinentálne. V nedeľu však majú
zatvorené.
Z predjedál sme si dali vyprážané cibu-
ľové kolieska (1,80 €). Vynikajúce nie-
len ako predjedlo, ale napríklad aj k
pivu. Z polievok sme ochutnali hovädzí
vývar s veľkými pečeňovými knedlič-
kami a vyberanou čerstvou zeleninou
(2,50 €) a veľmi hustú mexickú poliev-
ku a la chilli con carne s kúskami hovä-
dziny a klobásky, s chilli, cesnakom,
cibuľkou a mrkvou (3,50 €). Obe boli v
porovnaní s ostatnými polievkami o
niečo drahšie, ale veľmi dobré a pocti-
vé. Možno len tá mexická mohla byť
trochu ostrejšia.
V ponuke hlavných jedál sú šaláty, ces-
toviny, jedlá bezmäsité, z hydiny, hovä-
dzieho a bravčového mäsa. Ochutnali
sme Burrito Light, čo sú kuracie prsia

na grile s paradajkami, paprikou a
jogurtovou omáčkou zabalené v placke
tortilla (5,50 €), ražničí z bravčovej
panenky, slaniny, papriky a cibule na
grile (7,00 €) s nastrúhanými zemiakmi
opečenými na oleji - hash browns (1,30
€), tradičný hamburger s pikantnou
omáčkou (7,30 €) a šťavnatý steak z
domácej sviečkovice (12,90 €).
Proti burritu sme nemali žiadne výhra-
dy, ražničí bolo vynikajúce, akurát sme
očakávali, že hash browns bude z vare-
ných zemiakov, tu však dávajú pred-
nosť surovým. Každému chutí niečo
iné, nám viac opečené strúhané varené
zemiaky. Hamburger bol opäť bez pri-
pomienok. Steak sme chceli jemne pre-
pečený, dostali sme ho však prepečený
- zrejme chyba v komunikácii.
Easy Rider sa nehrá na žiadnu nóbl reš-
tauráciu, skôr na taký obyčajný americ-
ký motorest. Akurát im tu chýba tá
americká rozlievaná káva. Ale to nie je
vlastne žiadna škoda.
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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Papuče dávajú,

ale kôpky si

nevšímajú
LIST ČITATEĽA
Ako rodenému Bratislavčanovi,
ktorý tu žije už 60 rokov, ma naj-
viac zaujíma história mesta a jeho
okrášľovanie. Pohybujem sa v
okolí Štefánikovej ulice a veľmi ma
mrzia psie exkrementy najmä na
Spojnej ulici.
Je to pomerne krátka ulica medzi prezi-
dentskou a vládnou záhradou. Býva
veľmi frekventovaná a parkujú tam
skoro všetky návštevy týchto budov. Je
preto až nechutné, koľko, s prepáče-
ním, hovienok tam leží na tráve.
Denne tam pritom chodia mestskí poli-
cajti a statočne zakladajú papuče na
autá, ktoré nesprávne parkujú, ale ešte
som nevidel, aby pokutovali majiteľa,
ktorého pes sa tam denne vyšpiní a
nechá tam kôpku ležať.

Gabriel Moyzes, Bratislava

Snehu napadne

milimeter a už

solia ako blázni
LIST ČITATEĽA
Minulý týždeň trošku nasnežilo. To
slovíčko trošku platí doslova, lebo
snehu bolo asi milimeter a aj to len
niekde. Aj preto Bratislavčania už
od rána stretávali zdatných chlapov,
ktorí z vedier či vriec rozhadzovali
soľ na chodníky.
Kolegovia ich videli v Petržalke či v
Dúbravke, kolegyňa v Ružinove, ja
osobne v Slávičom údolí, kde hneď
traja urputne bojovali so snehovou
nádielkou a na štyri spadnuté vločky na
desaťmetrovom chodníku vyhádzali
niekoľko kilogramov soli.
Zúrivý boj netrval dlho a po pár minú-
tach bolo o víťazoch rozhodnuté. Štyri
spadnuté vločky prehrali na lopatky,
odobrali sa do histórie tohtoročnej zimy
a robotníci sa zase mohli vrátiť do rozo-
stavaného domu, kde určite rozoberali
napínavý priebeh ničenia vločiek.
My, čo sme ešte aj po dvoch dňoch
chodili po soli, sme síce trošku frflali,
ale na druhej strane, nedopriali by ste
našim bojovným chlapcom ten krásny
pocit, ako premôcť strašnú snehovú
kalamitu... Ján Tužinay, Staré Mesto

Easy Rider je malý americký motorest

Pozor na neskoré vybavenie reklamácie 
Medzi prípady kontroly inšpektormi
Slovenskej obchodnej inšpekcie sme
zaradili porušenie povinnosti predá-
vajúceho vybaviť reklamáciu spotre-
biteľa v zákonom stanovenej trid-
saťdňovej lehote od jej uplatnenia.
Pokutou 500 eur sa skončila kontrola
SOI, ktorú 17. augusta 2010 urobili v
sídle CK Medina Tour. Bola zameraná
na prešetrenie reklamácie spotrebiteľky
z Turzovky. Týkala sa nedostatkov
poskytnutej služby počas pobytu v
zariadení Hotel Radisson Blu
Resort*****, Taba, Egypt, v termíne
24. mája až 3. júna 2010. Reklamácia
nebola vybavená v zákonom stanovenej
lehote tridsiatich dní odo dňa jej uplat-
nenia. Týmto protiprávnym konaním
došlo podľa SOI k porušeniu ustanove-
nia zákona o ochrane spotrebiteľa. 
K oznámeniu o začatí správneho kona-
nia sa spoločnosť vyjadrila listom. Vo
vyjadrení priznala nedodržanie záko-
nom stanovenej lehoty na vybavenie
reklamácie spotrebiteľky. Dodala, že

prijala potrebné opatrenia v podobe
opätovného poučenia zamestnancov o
povinnostiach vyplývajúcich zo zákona
o ochrane spotrebiteľa tak, aby sa nedo-
statok už neopakoval. Ďalej zástupca
spoločnosti poukázal na zmeškanie
lehoty o jeden deň a na zložitosť preve-
renia rozhodujúcich okolností reklamá-
cie u poskytovateľov jednotlivých slu-
žieb zainteresovaných na zájazde. Rov-
nako poukázal na fakt, že nejde o nedo-
statok týkajúci sa zájazdu, teda služieb
zahrnutých v zájazde, ale o porušenie
následnej povinnosti, z ktorého ne-
vznikla spotrebiteľke žiadna ujma. Uve-
dené skutočnosti požiadal účastník
konania zohľadniť pri rozhodovaní
správneho orgánu vo veci.
Podľa Inšpektorátu SOI je povinnosťou
spoločnosti nedostatok následne po
kontrole odstrániť. V zmysle zákonného
ustanovenia je kontrolovaná osoba

povinná v určenej lehote odstrániť ziste-
né nedostatky, ich príčiny alebo vyko-
nať okamžité nevyhnutné opatrenia na
ich odstránenie a podať o nich a o ich
výsledkoch v určenej lehote správu. 
K podmienkam zákona o ochrane spo-
trebiteľa patrí aj povinnosť predávajúce-
ho vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v
zákonom stanovenej tridsaťdňovej
lehote od jej uplatnenia. Správny orgán
SOI pri určovaní výšky pokuty prihlia-
dol na to, že protiprávnym predlžova-
ním lehoty na vybavenie reklamácie
dochádza k majetkovej ujme spotrebite-
ľa včasným nevrátením kúpnej ceny v
prípade neodstrániteľného nedostatku
reklamovanej služby. Správny orgán
vzal do úvahy aj minimálnu dĺžku trva-
nia protiprávneho stavu, a to jeden deň
po uplynutí lehoty na vybavenie rekla-
mácie, rovnako aj to, že predávajúci je
dodržiavať podmienky predaja výrob-
kov a služieb. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

VaV

KVALITNE

RÝCHLO(do 24 dní)

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

najlepšia cena od 190 €

denný a veèerný

v Rakúsku, Nemecku, ...

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

PRÁCA pre opatrovate¾ky

KURZY NEMÈINY
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Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov
za účelom prevádzkovania Domova
sociálnych služieb - Seniorcentrum
AMICO alebo zariadenia pre seniorov za
najlepších možných podmienok v súlade so
zákonom č. 448/2008 o sociálnych služ-
bách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.

Súťažné návrhy - zmluvu, zámer, potvrdenie
o zápise do registra poskytovateľov sociál-
nej služby - doručia navrhovatelia písomne
v uzavretom obale, resp. zapečatenej obál-
ke s uvedením spätnej adresy v termíne
od 1. marca 2011 do 20. apríla 2011
do 12.00 h do podateľne miestneho
úradu s označením: „Obchodná verejná
súťaž - Nájom a prevádzka Senior-
centra Amico - neotvárať“

Podrobné podmienky súťaže sú uve-
rejnené na stránke www.vajnory.sk
podnikateľ - obchodné súťaže.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - VAJNORY

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

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

21.sezóna

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

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

vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%
Pobyty pri mori s aerobikom, ZUMBA, TAE-BO, Fotoworskop



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2011

RUŽINOV
NA TRENČIANSKEJ ULICI nezná-
my páchateľ prepadol pobočku banky.
Krátko pred poludním vošiel do budovy
ozbrojený páchateľ maskovaný šálom a
pod hrozbou použitia zbrane žiadal od
zamestnancov peniaze. Zamestnankyňa
mu v obave o život a zdravie odovzdala
približne 10 000 eur. V pobočke bolo
päť klientov, počas lúpeže sa nikto ne-
zranil. Páchateľ následne vybehol sme-
rom na Košickú ulicu, kde sa stratil. 

STARÉ MESTO
NA KAMENNOM NÁMESTÍ kon-
trolovala policajná hliadka tesne pred
poludním 33-ročného muža z Bratisla-
vy. Muž počas kontroly vybral z vrecka
bundy injekčnú striekačku bez ihly so
zataveným koncom s obsahom bielej
látky neznámeho pôvodu. Keďže bolo
podozrenie, že ide o omamnú látku, jed
alebo prekurzor, látku zaslali na krimi-
nalistickú expertízu. 
NA PALÁRIKOVEJ ULICI krátko
po polnoci 34-ročný muž z Českej repu-
bliky v podniku U lodníka bezdôvodne
fyzicky napadol 39-ročného muža z
Bratislavy. Päsťou ho udrel do tváre a
zlomil mu dioptrické okuliare. Keď sa
ho snažil opätovne udrieť, poškodený
mu v tom už zabránil. Svojím konaním
sa však aj tak dopustil hrubej neslušnos-
ti na mieste verejnosti prístupnom, po-
verený policajt preto začal vo veci trest-
né stíhanie a vzniesol obvinenie. Poško-
dený muž neutrpel zranenia, ktoré by si
vyžadovali lekárske ošetrenie.
NA SASINKOVEJ ULICI sa 34-
ročný muž dopustil útoku na verejného
činiteľa. Po predvedení do budovy Ok-
resného riaditeľstva PZ v Bratislave I
požiadal policajtov, či si môže umyť ru-
ky na toalete. Tam však začal vytrhávať
a poškodzovať vodovodnú batériu. Keď
ho policajt vyzval, aby upustil od svoj-
ho konania, otočil sa k nemu, začal ho
slovne napádať a snažil sa ho udrieť do
tváre a hornej časti tela. Policajti proti
mužovi použili donucovacie prostried-
ky, k zraneniu osôb nedošlo. 
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI došlo ku
krádeži v hosteli, kde 22-ročná žena z
Veľkého Krtíša odcudzila bez použitia
násilia z peňaženky 26-ročného muža
zo Španielska 55 eur. Žena využila krát-
ku neprítomnosť muža, keď bol na toa-
lete mimo izby. Po tom, ako sa do izby
vrátil, žena dala jeho peňaženku pod
vankúš, kde si ju muž našiel, ale už bez
55 eur. Poškodený to oznámil na polícii,
ktorá následne zistila, že žena už v
októbri ukradla v Tescu na Kamennom
námestí tovar za 100,13 eura, za čo jej
uložili blokovú pokutu. Keďže sa za
posledných dvanásť mesiacov dopustila
obdobného skutku opakovane, vzniesli
proti nej obvinenie za prečin krádeže.

RAČA
V TROCH DOMOCH polícia zadrža-
la troch občanov Vietnamu, ktorí tu pes-
tovali marihuanu. Policajný vyšetrova-
teľ ich obvinil z obzvlášť závažného
zločinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov a prekur-
zorov ich držania a obchodovania s ni-
mi. Vietnamci pestovali marihuanu v
prenajatých domoch prispôsobených na
jej pestovanie. Počas domových pre-
hliadok polícia zaistila 1925 rastlín
kanabisu, celkovo išlo o 40 kilogramov
marihuany v hodnote 152 000 eur.  V
prípade 30-ročného muža išlo o organi-
zátora celej akcie, 48-ročný muž vedel o
tom, aké rastliny pestuje, posledný 30-
ročný muž si myslel, že pestuje liečivé
rastliny. (mm, sb)

Bratislava mala

zrazu v I. lige

tri mužstvá
V spleti povojnových reorganizácií sa
tá najčudnejšia udiala v roku 1953.
Kluby museli mať nové mená a pred
nimi skratku DŠO – dobrovoľná
športová organizácia. Zrejme preto,
aby bolo jasné, ku ktorému sponzoro-
vi patria. 
Raritou bolo, že v najvyššej súťaži
mohol hrať iba jeden klub s rovnakým
názvom podľa odborových zväzov.
Meno Slovan patrilo tlačiarenskému a
knihárskemu priemyslu. Ako ho tam
pridelili (predtým NV) ostalo záhadou.
Konkurencia v tomto smere nebola
veľká a nášmu mužstvu to v spleti Spar-
taka, Baníka Tatrana, Dynama, Slavoja,
Slávie, Lokomotívy, Sokola, ale aj voja-
kov ÚDA, Krídel vlasti a Tankistu
neprekážalo. Aby neboli v najvyššej
súťaži duplikáty názvov, vyradili zo
súťaže Tatran Teplice, Spartak Trnava
(predým Kovosmalt), Iskru Žilina
(predtým Slovena) i Baník Vítkovice. O
postup prišiel aj víťaz krajských maj-
strovstiev, Kablo Topoľčany. Do ligy
prišli administratívne ČH Bratislava,
Krídla vlasti Olomouc, Tankista Praha,
Lokomotíva Košice i Slávia Bratislava.
Bolo to niečo nevídané.
Pre Bratislavu a Slovan to malo značné
dôsledky. Kde mali noví ligisti z ČH a zo
Slávie zobrať hráčov? Ako supy sa vrhli
na Tehelné pole, sľubovali a brali, čo sa
len dalo. Slovan bol v nemilosti, a tak sa
vrchnosť iba prizerala a ticho súhlasila.
Do ČH prešli František Zvonek, Vladi-
mír Venglár, Juraj Kadlec, Arnošt Hlo-
žek, Jozef Gögh, Štefan Matlák, Emil
Arpáš, Milan Balážik, Dezider Cimra,
Božin Laskov, Bohdan Ujváry aj Vlasti-
mil Hlavatý. Aj do Slávie mu odišla
jedna várka: Ján Greššo, Igor Fillo,
Dušan Koník, Jozef  Pukalovič aj Ladi-
slav Kačáni. Jedni sa stali vojakmi, druhí
študentami, iba slovanisti ostali tlačiari a
knihári. Ich meno sa mohlo písať aj
takto: DŠO Slovan ÚNV Bratislava. 
V tom istom roku vraj bolo veľa medzi-
štátnych zápasov, a preto sa liga hrala
iba v jednom kole! Za hráčov nedostal
Slovan nič, musel sa však posilniť, čo
stálo peniaze i administratívnu námahu.
Získal Pavla Beňu z Malaciek, Leopol-
da Trenčanského a Alexandra Matúšku,
z Nitry prišiel Jozef Čurgaly, z Vrútok
Jozef Šidlo, nakrátko aj Ladislav Kačá-
ni z Opatovej, Milan Dolinský z Košíc,
Dušan Koník zo Sv. Jura. Tréner A.
Bulla nevedel, kde mu stojí hlava. Kým
sa mužstvo trochu zohralo, bolo po roč-
níku 1953 a Slovan obsadil až deviate
miesto. ČH bola silná a skončila tretia,
Slávia však vypadla a viac sa už do naj-
vyššej súťaže nevrátila. Belasí sa z
nečakaného šoku ťažko spamätávali, ale
dosiahli aj senzačné víťazstvá. Vojvodi-
nu Nový Sad videlo v zápase Stredoeu-
rópskeho pohára (3:0)  45 000 divákov,
o pár dní ich prišlo na Botafogo Rio
(0:2) 50 000 a o niečo neskôr, na stret-
nutie Európskeho pohára majstrov proti
CWKS Varšava  (3:1), ktorý hral Slovan
v Československu ako prvý, opäť
50 000. Obdobie veľkých zápasov, nad-
šenia divákov a nezabudnuteľných zá-
žitkov.  Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie
Belasá deväťdesiatka

(Pokračovanie nabudúce)

Kühmayerova pohľadnica bola reklamou
Pohľadnice vznikli niekedy po ro-
ku 1870 z obyčajných korešpon-
denčných lístkov pridaním obráz-
ku. V Prešporku sa začali používať
až v deväťdesiatych rokoch. Pošto-
vá správa rozhodla, že rovnako ako
na vtedajšom korešpondenčnom
lístku, treba platiť poštovné (nale-
povať známku) podľa počtu napí-
saných slov. Ak chcel niekto zapla-
tiť len základný poplatok, nemusel
napísať nič okrem adresy. Preto
bola spočiatku celá zadná strana
obrázku rezervovaná len pre adre-
su, nič iné sa tam nepísalo. 
Adresát mal toľko rozumu, že aj bez
slov pochopil, že ho odosielateľ
pozdravuje ( z miesta na obrázku). Už
vtedy bolo zvykom, že za posielanie
tlačiva (Nyomtatvány – Drucksache)
sa platilo menej.  A niektorí to riadne
využívali. Na pohľadnicu sa dal
vytlačiť text pozvánky na preteky
veslárskeho klubu na Dunaji, dal sa
vytlačiť napríklad jedálny lístok,
ktorý potom hostia z Hotelu Carlton
posielali svojim známym, dala sa
vytlačiť reklama na ponúkaný tovar,
napríklad na prešporské bajgle. 
Pohľadnicu ako reklamu využil okolo
roku 1900 aj úspešný prešporský pod-
nikateľ Franz Kühmayer. Bol to vie-
denský rodák, ktorý prišiel ako 36-
ročný pracovať do dielne mladšieho
(26-ročného) Alexandra Hirschlera na
Kopáčskej ulici. Vyrábali tam tenký
zlatý a strieborný drôt na vyšívanie.
Hirschler, ktorý pochádzal z Nagy
Kanizse, mal na Dunajskom nábreží
(teraz Vajanského nábrežie) obchod
so strižným a krátkym textilným
tovarom. Kühmayer bol zrejme vy-
učený výrobca pozamentov - tkanín
zo zlatých a strieborných nití.
Výrobky mali najčastejšie formu dl-
hých šnúr a stúh. Stuhy a šnúry z
kovových vláken kombinovaných s
textilnými cvernami sa ako vzorka
našívali (aplikovali) na mužské aj
dámske slávnostné oblečenie, užšie
pásiky sa používali najmä na označe-
nie vojenských hodností na výlož-
kách a náplecníkoch (epoletách) uni-
foriem. V češtine sa pre túto skupinu
remeselníkov vytvoril názov „prým-
kař“, respektíve (podľa slovníka z
polovice 19. storočia) „zlatopředěc“.
Slovenčina si zvláštny vlastný výraz
pre výrobcov stúh z kovových nití či
drôtov nevytvorila. 

V 19. storočí mali výrobcovia poza-
mentov v Prešporku obrovský odbyt.
Mesto bolo plné vojska, na konci sto-
ročia tu žil aj najvyšší veliteľ rakús-
ko-uhorskej armády arciknieža Frie-
drich. Zlaté šnúry, pásky, stuhy im
pôvodne dodávala firma Cornides z
Mannersdorfu neďaleko Brucku an
der Leitha. Hirschler so svojou malou
dielničkou na Kopáčskej jej sotva
mohol konkurovať. Zdá sa, že mladší
Hirschler mal peniaze a starší Küh-
mayer skúsenosti a nápady. 
Na potoku Vydrica stál rad mlynov.
Hovorilo sa im „suché“, hoci boli
poháňané vodou potoka. Je to nepres-
ný preklad z nemčiny. Tá totiž za
„vodné“ považovala mlyny plávajúce
na Dunaji. Mlyny, ktoré stáli na pev-
nej pôde, sa označovali „die Land-
mühle“. Teda nie „suché“ ale
„pozemné“. V druhej polovici 19.
storočia už produkcia mlynov na
Vydrici stagnovala, upadala. V poradí
siedmy mlyn od vyústenia potoka
Vydrica do Dunaja (teda proti prúdu
potoka) v roku 1849 zlepšili pridaním
parného stroja, ktorý mohol mlynské
zariadenie poháňať, aj keď bol stav
vody v potoku nedostačujúci. 
V roku 1868 bol siedmy mlyn na pre-
daj. Kúpil ho Franz Kühmayer. Nie
aby v ňom mlel zrno a produkoval
múku. Rozhodol sa zriadiť v rozsia-
hlom objekte výrobňu zlatých a strie-
borných drôtov a pradiareň kovových
tkanín. Lacné pracovné sily sa do
novej fabriky hrnuli najmä zo Záho-
ria.  
Mlyn bol výhodne situovaný tesne

pod železničným mostom (Červený
most) na trati z Viedne do Prešporka.
Nad mostom bývala dodnes zachova-
ná železničná zastávka. Vlakom sem
mohli dochádzať robotníci, vlakmi sa
ľahko odvážali Kühmayerove výrob-
ky do Viedne a odtiaľ ďalej do sveta.
Vlakmi prichádzali a odchádzali aj
ženičky zo Záhoria, ktoré si prácu
odnášali domov. 
Boli to vyšívačky, platené za kusy
kovovou niťou vyšitých výrobkov.
Kühmayer tak zamestnával stovky
dedinských žien z blízkeho aj ďalšie-
ho okolia, najmä v zimných mesia-
coch. Jeho podnik získal právo použí-
vať titul „cisárskej a kráľovskej dvor-
nej továrne na zlatý pozamentový
tovar“.
Na pohľadnici, ktorú pre Kühmayera
asi v roku 1900 vydal M. Freistadt,
firma (vtedy už Franz Kühmayer a
spol.) ponúkala svoj vtedajší hit:
dámske opasky, zlaté alebo striebor-
né, s akýmisi parádnymi prackami.
Opasky boli veľmi populárne: použí-
vala ich aj arcikňažná Izabella, man-
želka arcikniežaťa Friedricha, a ich
dcéry. Arcikňažná milostivo Küh-
mayerovi dovolila, aby sa neskôr
predávali pod názvom „Izabellin opa-
sok“. 
Továreň vyrábala aj iné špeciality.
Napríklad „futrále“ na cigary zo zla-
tej tkaniny. V roku 1897 vyrobili
limitovanú sériu takých „futrálov“ na
cigary, ktoré boli ozdobené vyšitým
pohľadom na súsošie Márie Terézie
od J. Fadrusza. Údajne ich rozdávali
ako pamiatku vysoko postaveným po-
zvaným hosťom, ktorí sa zúčastnili na
odhalení súsošia.  Štefan Holčík

FOTO - archív

Kľúč k vášmu bývaniu

www.lexxus.sk www.jantarjarovce.sk www.vinohradis.sk

1-izbový byt 1.149, výmera 31 m2,
cena 63.447 EUR s DPH
2-izbový byt 1.150, výmera 55 m2,
cena 100.311 EUR s DPH
3-izbový byt 1.083, výmera 70 m2,
cena 141.680 EUR s DPH

Cena zahŕňa štandardné vybavenie, 
pivničnú kobku, balkón (2 a 3-izbový byt), 
parkovacie miesto.

*  ponuka sa vzťahuje na vyššie uvedené byty a je platná 
do 31.3.2011

2-izbové byty, výmera od 59,5m2,
cena od 119.160 Eur s DPH*
3-izbové byty, výmera od 83m2,
cena od 147.719 Eur s  DPH*
Stavebné pozemky so všetkými IS,
cena od 99.330 Eur s DPH

* Cena zahŕňa parkovacie státie a pivnicu.
K dispozícii je už len 21 bytov. Ideálne 
dispozičné riešenie. Dokončenie bytov                
apríl 2011. 

2-izbový byt A 1.11, výmera 51 m2,
cena 128.448 EUR s DPH
3-izbový byt A 4.05, výmera 80 m2,
cena 207.323 EUR s DPH
4-izbový byt A 1.25, výmera 102 m2, 
cena 242.198 EUR s DPH *

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

*  akčná ponuka sa vzťahuje na vyššie uvedené byty a je 
platná do 31.3.2011

Nepremeškajte!

Rezidencia Záhorská: Skolaudované Jantár Jarovce: Vzorový byt otvorený! Vinohradis: Akčná ponuka

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Tel: + 421 2 5464 5363    info@lexxus.sk   www.lexxus.sk
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Slovan rozbil Peckov Prešov, jeho strata

na vedúcu Žilinu je už len sedembodová

HC Slovan musel po troch prehrách

bojovať o postup až v siedmom zápase

Koncert 

podporí detské 

kardiocentrum
HUDBA
Platforma Kresťania v meste a Nadá-
cia Detského kardiocentra organizu-
jú 19. marca 2011 o 19.00 h benefičný
koncert pre Detské kardiocentrum. 
Koncert sa uskutoční v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca a na progra-
me je A. Vivaldi: Štyri ročné obdobia,
Gloria - Laudamus te, Koncert pre dve
violončelá. Účinkuje Kresťanský ko-
morný orchester ZOE a hostia. Vstup-
né je dobrovoľné. (dš)

Festival

Livin´Blues 

v DK Lúky
HUDBA
V Dome kultúry Lúky na Vigľašskej
1 sa 19.  marca 2011 od 16.30 h usku-
toční XIX. ročník festivalu bluesovej
a rhytm&bluesovej hudby Li-
vin´Blues 2011. 
Účinkujú S.R.O., Paľo Sojka, Grapef-
ruit Death, Bluesraiders, Juraj Haruš-
tiak a Banda, Aka Kava & Erich
“Boboš“ Procházka, Petra Börnerová
Band, Bluesweiser, Karen Carroll &
Mississippi Grave Diggers. (dš)

Ska2tonics a

Hrana v Klube

Za Zrkadlom
HUDBA
V Klube Za Zrkadlom na Rovnian-
kovej 3 sa uskutoční 17. marca 2011 o
20.00 h koncert skupín Ska2tonics a
Hrana a krst ich albumov.
Svoj tretí album predstaví bratislavská
stálica Ska2tonics, druhé krstiny má na
svedomí skupina Hrana, ktorá pôvodne
vznikla v hlave textára, skorospeváka a
pseudorapera Hola (Dharma Inc.). S
postupom času sa našli správni ľudia a
skupina začala fungovať. Energické
pesničky z ich debutového albumu ur-
čite roztancujú divákov. (dš)

Petra Pogády

vystúpi 

na Ventúrskej
HUDBA
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľ-
vyslanectva na Ventúrskej 10 odznie
15. marca 2011 o 18.00 h koncert k
roku Franza Liszta s klavírnou sólist-
kou Petrou Pogády.
Petra Pogády má za sebou koncerty v
mnohých európskych krajinách, účasť
na festivaloch a majstrovských kurzoch,
Tel Hai Piano Festival v Izraeli (mimo-
riadna cena pre vynikajúcu účastníčku)
a International Keyboard Festival, New
York. (dš)

Študentské filmy

na festivale 

v Meteorite
FILM
V Medzinárodnom divadle Meteorit
na Čulenovej 3 sa od 16. do 19. marca
2011 uskutoční festival študentských
filmov Early Melons.
Early Melons prináša výber slovenské-
ho a európskeho študentského filmu.
Organizuje ho nezisková organizácia
Festival Skoré melóny, n. o., (Early
Melons Festival, n. p. o.), 1. ročník sa
uskutočnil v marci 2008. (dš)

V Petržalke 

bude benefičný 

koncert 
HUDBA
V Dome kultúry Zrkadlový háj na
Rovniankovej 3 sa 15. marca 2011 o
16.00 h uskutoční benefičný koncert
Dobrá správa pre Úniu nevidiacich a
slabozrakých Slovenska.
Koncert bude spojený s krstom dvoch
kníh novinárov – Miro Potančok
Správy zo samosprávy (ilustrované
povedačky novinára), Natália Murat-
Oravcová Na koho to slovo s/padne
(ilustrované básenky novinárky s
oceľorytinou Františka Horniaka).
Vstupné je dobrovoľné. (dš)

FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž má za se-
bou len dve jarné kolá a všetko je
inak. Po jeseni suverénne vedúca Ži-
lina stratila na jar už päť bodov a jej
prenasledovatelia vycítili šancu. Se-
nica stráca na Žilinu už len bod, ŠK
Slovan Bratislava sedem, a keďže do
konca zostáva trinásť kôl, boj o maj-
stra nie je vôbec rozhodnutý!
Sobotňajšia domáca premiéra futbalis-
tom ŠK Slovan vyšla. Prešov síce v
prvom jarnom kole pokoril Žilinu, ale
v Bratislave sa ako-tak držal len polho-
dinku. Keď však inkasoval po strelách
Žofčáka a Kordiča, bolo jasné, že zve-

renci Ladislava Pecka sa na východ
vrátia naprázdno. Ich spočiatku celkom
milosrdnú prehru zmenil na debakel
striedajúci Šebo, ktorého dva góly
potešili 2500 divákov.
„Začali sme dobre, strelili rýchly gól,
ale potom nás podržal brankár Putnoc-
ký, ktorý vyrazil Žůrekovu gólovú stre-
lu. Upokojil nás až druhý gól a naše
víťazstvo sme potvrdili dvoma gólmi v
závere. Čo sa týka boja o titul, náskok
Žiliny je stále veľký, navyše je pred
nami aj Senica,“ zdôraznil tréner bela-
sých Karel Jarolím. Slovanisti proti
Prešovu nastúpili s dvadsaťročným
útočníkom Ákosom Szarkom, ktorého

len tesne predtým stiahli z hosťovania
v Petržalke. Dôvodom bolo zranenia
Halenára a fakt, že Šebo sa len vracia
po zranení. Szarka odohral proti Prešo-
vu 66 minút, potom ho nahradil práve
Šebo.
Jarnú premiéru má za sebou aj prvoli-
gová Petržalka. Nevyšla jej však podľa
predstáv. Zverenci Vladimíra Goffu
prehrali v Rimavskej Sobote 0:1, no
naďalej zostávajú na druhej priečke.
V sobotu 12. marca 2011 cestujú slova-
nisti do Dubnice, v utorok 15. marca o
17.30 h privítajú Dunajskú Stredu.
Petržalka hostí v nedeľu 13. marca
Liptovský Mikuláš. (mm)

HOKEJ
Ani šesť stretnutí nerozhodlo o
postupujúcom do semifinále play-off
hokejovej Extraligy. V sérií medzi
Slovanom Bratislava a Duklu Tren-
čín však nechýbalo veľa a zápasy
mohli byť len štyri.
Slovanisti totiž vo štvrtom dueli za
stavu 3:0 na zápasy neudržali na tren-
čianskom ľade vedenie 2:1 a domáci
tesne pred koncom vyrovnali. HC Slo-
van prehral tento duel, rovnako aj ďal-
šie dva a definitívne sa preto rozhodo-
valo až v siedmom stretnutí, ktoré sa
hralo v stredu 9. marca.
Tretie stretnutie začali lepšie Trenča-
nia. Dostali sa do vedenia 2:0, ale tým
akoby len podráždili „tigra“ a od 36. do
52. minúty inkasovali hneď päť gólov.
Darilo sa najmä Nedorostovi, ktorý
dosiahol hetrik. „Začiatok nám nevy-
šiel, v prvej tretine sme zle korčuľova-
li a nesplnili sme to, na čom sme sa
dohodli. Od druhej tretiny sme však išli
výkonom hore, ten postupne gradoval
a zápas sme dotiahli do úspešného
konca,“ zdôraznil hosťujúci tréner
Zdeno Cíger.
Pred štvrtým duelom boli hostia v psy-
chickej výhode, domáci naopak museli
zabrať, inak by sa so sezónou rozlúčili.

A dlho to aj na rozlúčku vyzeralo. Bra-
tislavčania síce znovu prehrávali, no
tentoraz len dve minúty a ešte v druhej
tretine výsledok otočili. Štyri minúty
pred záverom však Dukla vyrovnala a
o víťazovi rozhodli až samostatné
nájazdy. „Urobili sme niekoľko chýb,
viac ako súper, ktoré nakoniec rozhod-
li o výsledku. Škoda, že sme neudržali
vedenie,“ prezradil Zdeno Cíger.
Piaty zápas priniesol strelecké trápenie
Slovana, ktorému jediný gól nemohol
stačiť na víťazstvo. „Zlyhali sme v
koncovke, chýbala nám efektivita,

málo sme sa tlačili do bránky. Dukla
dobre bránila, hrala kolektívne,“
komentoval duel Zdeno Cíger.
Šiesty zápas, ktorý okorenila aj bitka
medzi Trenčanom Naurovom a slova-
nistom Preisingerom (na fotografii),
začali lepšie hostia, ale neskôr už vlád-
li na ľade domáci, ktorí si tak vynútili
rozhodujúci siedmy duel. „Začali sme
dobre, potom však ukázali viac bojov-
nosti a kvality domáci. Zase ma mrzia
chyby, na ktoré sme znovu doplatili,”
dodal Zdeno Cíger. (mm)

FOTO - SITA
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V Bratislave pribudne 4000 prváčikov,

menej bude v Dúbravke a vo Vrakuni

Chcú spestriť 

letné obdobie 

v Bratislave
BRATISLAVA
Tím Mladých filantropov - young4BA
podporí nápady mladých Bratislavča-
nov. Cieľom ich grantového kola je
vybrať najzaujímavejšie projekty,
ktoré spestria život ľudí v meste
počas leta.
Na tento cieľ rozdelia 3500 €. O grant
môžu žiadať neformálne skupiny mla-
dých ľudí, združenia a neziskové orga-
nizácie. Podmienkou na akceptovanie
projektu je jeho verejnoprospešnosť. 
Realizácia projektov je ohraničená na
územie Bratislavy a na obdobie od
mája do augusta roku 2011. (brn)

BRATISLAVA
Do základných škôl vo všetkých
mestských častiach Bratislavy sa
zapísalo takmer 4000 prvákov. V
porovnaní s minulým rokom je to o
tristo detí viac. Presné číslo sa nedá
zistiť, pretože napríklad v Starom
Meste zapísali 509 detí, 39 dostalo
odklad od povinnej školskej dochá-
dzky, ale v školách Starého Mesta je
miesto len pre maximálne 440 budú-
cich prváčikov...
Okrem Dúbravky a Vrakune sa vo
všetkých ostatných častiach mesta
zapísalo viac detí ako vlani. V Dúbrav-
ke pribudne len 296 prvákov (vlani

307), vo Vrakuni 172 (vlani 238). Naj-
viac detí prišlo tento rok na zápis v
Petržalke, kde ich zapísali 673 (vlani
646), naopak, najmenej prváčikov pri-
budne v Jarovciach - 28 (vlani 10).
Druhé miesto drží Ružinov, kde sa ich
zapísalo 627, čo je o 70 viac ako v
minulom roku, na treťom mieste je
Staré Mesto (509 - vlani o sto menej).
Počty ďalších prváčikov v ostatných
mestských častiach a rozdiel oproti
vlaňajšku - Nové Mesto 388 detí
(vlani 374), Karlova Ves 303 (275),
Rača 213 (204), Podunajské Biskupi-
ce 184 (127), Devínska Nová Ves 152
(150), Lamač 79 (74), Rusovce 60

(34), Záhorská Bystrica 52 (42), Vaj-
nory 50 (39).
V mestských častiach Čunovo a Devín
sa nenachádzajú základné školy, takže
rodičia z Čunova zapísali dve deti do
školy v Rusovciach a rodičia detí z
Devína väčšinou zapisujú svoje rato-
lesti do školy v Devínskej Novej Vsi.
Veľa detí nenavštevujú základné školy
v mestských častiach, kde bývajú.
Rodičia ich často vodia do škôl v iných
častiach Bratislavy, kde pracujú, nie-
ktorí rodičia zase zapisujú svoje rato-
lesti aj do dvoch škôl a až po prijatí či
neprijatí sa rozhodnú, kam dieťa pri-
hlásia. (mch)

V Istropolise

bude 4. ročník

AnimeSHOW
NOVÉ MESTO
V piatok 18. marca 2011 sa v Istropo-
lise na Trnavskom mýte 1 začne Ani-
meSHOW 2011. Štvrtý ročník medzi-
národného festivalu anime, mangy,
japonskej kultúry a scifi & fantasy
potrvá do nedele 20. marca.
Minulý ročník trval dva dní a navštívilo
ho 5843 návštevníkov. Tento rok sa
usporiadatelia rozhodli festival rozšíriť
na tri dni. Počas neho bude paralelne v
siedmich sekciách program členený
podľa jednotlivých sekcií festivalu –
Anime, Komiks, Japonsko, Scifi & Fan-
tasy a Popkultúru. K hlavným sprievod-
ným programom patrí súťaž o najlepšie
kreslené dielo v kategóriách FanArt a
Original Art či súťaž Cosplay o najlepší
kostým hrdinu z filmov, hier alebo
anime.
V rámci filmov uvedú viac ako 15 fil-
mových trhákov, akými sú napríklad
Zatmenie, Scott Pilgrim, Shrek 4, Resi-
dent Evil: Afterlife a RED. Zaujímavá
bude aj prezentácia najnovších anime
filmov v spolupráci s TV Animax. Tak-
tiež nebudú chýbať ani fantastické filmy
či filmy s komiksovou, fantastickou
alebo anime tematikou.
Komiksová sekcia uvedie zaujímavé
prednášky o mange, ako aj výstavu
mangy zo Slovenska a zahraničia,
súčasťou bude výstava Japonský
komiks. Chýbať nebudú ani bloky o
Pánovi Prsteňov, Harrym Potterovi,
StarGate, Star Trek, Star Wars, Battle-
star Galactica a Babylon 5. Nakoniec sa
uskutoční súťaž o najlepšiu poviedku
BestFiction 2011 a literárny workshop s
odborníkmi pre začínajúcich i pokroči-
lých autorov poviedok.
Súčasťou podujatia bude aj GAME
EXPO 2011, 3. ročník medzinárodnej
výstavy počítačových, kartových a sto-
lových spoločenských hier. Záujemco-
via môžu uvidieť unikátne prezentácie
tuzemských i zahraničných vývojár-
skych štúdií. 
V piatok 18. marca 2011 sa brány otvo-
ria o 13.00, zatvoria o 22.00 h, v sobotu
19. marca bude otvorené do 10.00 do
22.00 h, v nedeľu 20. marca od 10.00 do
18.00 h. Trojdňový lístok stojí 12.90
eura, jednodňový 9,90 eura. (mm)

Najviac nehôd

zaznamenali 

na Hodonínskej
BRATISLAVA
Krajský dopravný inšpektorát v Bra-
tislave spracoval prehľad úsekov
častých dopravných nehôd v meste. 
Uverejnenie týchto úsekov má pomôcť
zvýšiť opatrnosť pri prejazde alebo pre-
chode týmto úsekom. Údaje na stránke
Ministerstva vnútra SR sa budú v pol-
ročných intervaloch aktualizovať. 
Z prvého prieskumu od októbra 2010 do
februára 2011 vyplýva, že najviac
nehôd (14) bolo na Hodonínskej ceste
od Lamačskej po Krematórium. Dru-
hým najnebezpečnejším úsekom bola
Račianska (12) z Račianskeho mýta po
Hečkovu ulicu, tretím Dolnozemská
(11) od Panónskej po Einsteinovu. Po
desať nehôd zaznamenali na Rožňav-
skej (od Trnavskej po Vajnorskú) a
Trnavskej (od Trnavského mýta po
Tomášikovu). (mm)
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SOBOTA 12. marca
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych
výtvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 14.30 - Čin-čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Čaj o piatej, hrá SCAN, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Škola orientálneho tanca Iri-
na dance, Veľká sála Istra Centra, Hra-
dištná 43
� 19.00 - František z Assisi, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Bangó Margit, János Rigó,
koncert, Medzinárodné divadlo Meteorit,
Čulenova 3
� 19.00 - 1. vegetariánsky ples, Slov-
gas, Vlčie hrdlo 2, (pri Slovnafte) 

NEDEĽA 13. marca
� 10.00 a 14.30 - Čin-čin, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Cellomania,
J. Podhoranský, E. Prochác, J. Slávik,
violončelo, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Hugo, Frigo, Bublina, divad-
lo Ludus, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 11.00 - Vozenie detí na poníkovi, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1
� 14.30 - Knihy a Bratislava, vlastived-
ná vychádzka, stretnutie pri studni na Pri-
maciálnom námestí
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Sa-
turn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Malá morská víla, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Slncový kôň, divadlo Bum-
Bác, Chipicao rozprávky, hotel Devín,
Riečna 4
� 16.00 - Zlatá priadka, detská divadel-
ná scéna, divadielko Happy, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43
� 17.00 - Neberte nám princeznú, mu-
zikál, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - Večer írskeho tanca, 9. výro-
čie tanečnej skupiny Avalon, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Cestovateľské lesné kino, Iva-
na Viskupová: Pakistan, Karakoram Tre-
king, fotoshow + diskusia, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, (Groupies), GU-
naGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 14. marca
� 10.00 - Snehová kráľovná, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3

� 11.00 - Gazdova krv, verejná generál-
ka, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 14.00 - Tajomstvo starých čias, pred-
náška o hrade Devín, CDLaV, Gaštanová
19, vstup voľný
� 19.00 - Fantázia, tragifraška o slabos-
tiach „veľkých“, divadlo Ludus, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova 25

� 19.00 - Fragile, koncert a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
19.00 - Bonzo & Ivan Tomovič, Second
Band, koncert, Ticho&spol., CDLaV,
Školská 14
� 19.09 - Bláznove zápisky, monodrá-
ma, Art Club Scherz, Partizánska 2, Pali-
sády
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Kinečko fascinované experi-
mentmi, kino inak, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 20.00 - Salsa, Klub Ponteo, Starorím-
ska 1/a

UTOROK 15. marca
� 10.00 - Čin-čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Vlk a pes, Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Dobrá správa, benefičný kon-
cert pre Úniu nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 17.00 - Hrať svoju hru, film, Bulhar-
sko, Švédsko, réžia Kamen Kalev, Bul-
harský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 17.00 - Senior Body Building, špe-
ciálny program pre seniorov, Horáreň
Horský park, Lesná 1
� 18.00 - Koncert, účinkujú žiaci ZUŠ
Devínska N. Ves, J. Kresánka Karlova
Ves a E. Suchoňa Dúbravka, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, vstup voľný
� 19.00 - Boyband, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Gazdova krv, predpremiéra,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - 3T herecké improvizácie, Di-
vadlo 3T, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

� 19.00 - Prevratanec, premiéra, divad-
lo LAB, Svoradova 4
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 16. marca
� 10.00 - Maratón, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 14.00 - Gašparko a drak, divadelné
predstavenie, CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Ako Jurko šťastie hľadal,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 18.00 - Hudba 2010: Čo sa stalo?, ki-
no + hudba inak, P. Klusák, A. Stuchlý,
K.Veselý, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Hry Samuela Becketta, pre-
zentácia antológie diel, Francúzsky inšti-
tút, Sedlárska 7
�19.00 - 7. koncert sezóny SOSR, sláv-
nostný koncert pri príležitosti štátneho
sviatku Bulharskej republiky, Koncertná
sieň Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - Prevratanec, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Edith a Marlene, komorný
muzikál, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Early melones (festival štu-
dentských filmov), Medzinárodné
divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.30 - In da House, žúrka v Londý-
ne, divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - Tai-cchi, cvičenie, Horáreň
Horský park, Lesná 1
� 20.00 - Flashdance, Klub Ponteo, Sta-
rorímska 1/a
� 20.30 - Vše pro dobro sveta a Nošo-
vic, kino inak, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

ŠTVRTOK 17. marca
� 10.00 - Early melones (festival fil-
mov), divadlo Meteorit, Čulenova 3

� 10.00 - Kocúr v čižmách, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Ide vláčik, Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
� 17.00 - V SNG číta..., SNG, Esterhá-
zyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 18.00 - Early Melons, film, kino Mla-
dosť, Hviezdoslavovo nám 17
� 18.00 - Tomáš Svoboda: Netuším, že
to takto skončí/ I don't feel it will end
up like this, Galéria HIT, Hviezdoslavo-
vo nám.18 Galéria amt, Baštová
� 19.00 - Dizajn, Pecha Kucha Night,
Klub Hopkirk,bývalá Ymca, Karpatská 1
� 19.00 - Bubnovačka orchestra, staň-
te sa aj vy súčasťou bubnového rytmic-
kého orchestra, Dom kultúry Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.00 - Šialené nožničky, krimikomé-
dia, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Hra na Zuzanku, divadlo Íve-
ry, CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ska2tonics, krst tretieho albu-
mu, Hrana, Klub Za Zrkadlom, Rovnian-
kova 3
� 20.00 - Paranoja, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - NBS Trio Plays Komeda,
hosť poľský saxofonista Piotr Baron, di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.30 - Zumba, Klub Ponteo, Staro-
rímska 1/a

PIATOK 18. marca
� 10.00 - Early melones (festival štu-
dentských filmov), Medzinárodné
divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 10.00 - Marec – mesiac knihy, tvorivé
dielne pre deti, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.30 - Divadelný piatok, Gašparko
a zbojníci, ZUŠ Istrijská 22, Modrý vták,
ZUŠ Batkova, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43
� 18.00 - Music Club - Tribute to Ma-
co, Pocta Petrovi Csonkovi – spomien-
kový koncert, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Figaro sem, Figaro tam, ko-
média, Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Gazdova krv, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Nočný pochod, exkurzia,
miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

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

vyjdú opäť o týždeň

17. 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


