
Marec je už tradične mesiacom knihy,
preto nás zaujímalo, čo pre bratislav-
ských čitateľov pripravila Mestská
knižnica. Spýtali sme sa na to jej ria-
diteľa Juraja ŠEBESTU.
- V marci u nás dominuje program pre
deti, či už sú to pravidelné podujatia ako
prednášky pre žiakov 1. stupňa základ-
ných škôl tentoraz na tému Zem a histó-
ria života, čitateľská súťaž Čítame s
Osmijankom alebo cyklus Čítanie pre
najmenších. Program pre deti a mládež
vrcholí počas Týždňa slovenských kniž-
níc,  u nás najmä v piatok 30. marca, keď
bratislavské knižnice organizujú Jarný
maratón s knihou. Vybraný titul sa číta
celý týždeň, každý deň v inej knižnici.
Tento rok to bude kniha Škola za rohom
od Romana Brata. V ten istý deň pro-
gram pokračuje medzinárodným projek-
tom Noc s Andersenom, keď deti preži-
jú rozprávkovú dobrodružnú noc v kniž-
nici. Dospelým je venované stretnutie s
Futurologickou spoločnosťou Sloven-

ska,  kde sa k téme Budúcnosť globalizá-
cie sveta a Slovenska vyjadrí  spisovateľ
Anton Hykisch. V marcovom Kine pre
nevidiacich a slabozrakých premietneme
český film Horem pádem. Ide o špeciali-
zovanú projekciu s hlasovým komentá-
rom pre zrakovo postihnutých. Okrem
týchto podujatí máme dve nové výstavy:
v spolupráci s VŠVU výstavu Rastislava
Podhorského pod názvom Zametené
(Nehybný v nehybnom) v Galérii Arto-
téka na Kapucínskej 1, a Bratislavu v
rozprávke, výber zo súťažných prác žia-
kov bratislavských škôl v Úseku literatú-
ry pre deti a mládež na Kapucínskej 3. 
Majú dnes v čase, keď sa život stále
viac elektronizuje, Bratislavčania ešte
záujem o knihy z knižnice?
- Majú, no mysleli sme si, že vďaka
kríze čitateľov pribudne. V skutočnosti
sa držíme niekde okolo osem a pol tisí-

ca registrovaných čitateľov ročne. Para-
doxne, máme viac výpožičiek i návštev,
vrátane návštevníkov kultúrnych podu-
jatí. Tiež ešte stále pribúda používateľov
internetu na počítačoch prístupných pre
verejnosť. Sme radi, že stúpa aj návštev-
nosť webovej stránky a online katalógu.
Z hľadiska knižnice sa zatiaľ nejaký
rozmach elektronických kníh, najmä
beletrie, nekoná. To sa však môže zme-
niť, hoci slovenský trh je malý, a podľa
nášho odhadu sa to nestane v krátkom
čase. Súvisí to aj s návykmi, najmä
menších detí, seniorov a starších dospe-
lých.  Situáciu s e-knihami na Slovens-
ku však budeme sledovať. Kto vie dnes
povedať, ako rýchlo sa zmení pomer
klasických kníh a elektronických, čo a
kedy bude prevažovať? Ako sa bude
ponuka e-kníh s pôvodnou literatúrou
rozširovať, knižnice budú musieť na to
adekvátne reagovať.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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BRATISLAVA
Po mrazoch, snehu a dažďoch aj do
Bratislavy konečne dorazila jar. Pre-
svedčivým dôkazom sú snežienky,
ktoré sa predrali spod lístia v petržal-
ských lesoch a rozkvitli do bielej
krásy. Kým v Lamači a na Kolibe je
ešte pôda v hĺbke ešte zamrznutá,
južnej časti mesta sa príroda už
naplno prebudila.
Ako prvé cibuľoviny tradičné rozkvita-
jú snežienky jarné. Očarujúce sú najmä
jednoduchou stavbou a bielou farbou
kvetov. Snežienky patria medzi prastaré
rastliny a na Slovensku sa vyskytujú už

od 17. storočia. V našich podmienkach
sa udomácnili, a mnohým by ani na um
neprišlo, že ich pôvodnou krajinou je
Turecko. Do 1. januára 2003 bola sne-
žienka zákonom chránená, zmenou
zákona o ochrane prírody a krajiny bol
tento symbol jari vypustený zo zozna-
mu medzinárodne ohrozených druhov,
kam sa v minulosti dostal kvôli nadmer-
nému zberu pre obchodné účely.
V nasledujúcich dňoch by sa príroda
mala zobudiť v celej Bratislave. Teplota
v meste by už nemala teplota klesnúť
pod bod mrazu, zato vody pritečie v
Dunaji o poznanie viac ako doteraz.

Začiatkom marca stúpla hladina rieky v
Devíne na 4 metre a v Bratislave na tak-
mer 4,5 metra. Začiatkom tohto týždňa
došlo k miernemu poklesu, hydrológo-
via vzhľadom na predpokladaný vývoj
počasia očakávajú  ustálenosť až mierny
pokles vodných hladín. Na rieke Mora-
va bol v Záhorskej Vsi a vo Vysokej na
Morave vyhlásený 1. stupeň povodňo-
vej aktivity, keď hladina rieky stúpla zo
120 na 440 cm.
Hladina Dunaja začne stúpať, keď sa v
Alpách začne topiť sneh. V najbližších
dňoch však výraznejšie stúpanie hladiny
rieky nehrozí. (pol)

Do Bratislavy konečne zavítala jar!
Príchod jari do Bratislavy už pred týždňom ohlásili snežienky. FOTO - Slavo  Polanský

Marec v Mestskej knižnici patrí deťom

Tunel bude

mimo prevádzky

ešte niekoľko

týždňov
STARÉ MESTO
Električky nebudú cez tunel jazdiť
ešte niekoľko týždňov. Dopravný
podnik musí najskôr sanovať prask-
linu, ktorá vznikla rozpínavosťou
zamrznutej vody v tuneli pod hra-
dom.
Kým sa začne puklina sanovať, v tune-
li treba dosiahnuť stabilnú teplotu, aby
sa mohli urobiť technologické a injek-
tážne práce. Spolu so zabezpečením
stabilnej teploty sa musí vykonať aj
rozopretie tunela v dvoch úrovniach,
aby sa zabezpečila stabilita konštruk-
cie.
V ďalšej fáze sa má urobiť cementová
injektáž oblasti, ktorá je poškodená. Po
utesnení poškodených častí vonkajšej
aj vnútornej konštrukcie sa majú uro-
biť mikroinjektážne práce chemickou
injektážou. Nakoniec sa v niekoľkých
úrovniach vybudujú odvodňovacie
vrty v spárach sanovaných pásov. Pod-
ľa predbežných odhadov by mali práce
trvať minimálne štyri až päť týždňov.
Rozsah prác sa stanoví až po vyčíslení
nákladov, ktoré predloží zhotoviteľ.
DPB bude opravu tunela hradiť z vlast-
ných prevádzkových zdrojov, ktoré
boli na tento rok znížené. Električková
doprava bude preto naďalej premávať
po náhradných trasách. (brn)

DPB dostane

od mesta viac 

o 1,5 milióna €
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
dostane z  rozpočtu mesta vyšší fi-
nančný príspevok o 1,5 milióna eur a
hospodáriť tak bude s celkovo 53,2
miliónmi eur. Rozhodli o tom mest-
skí poslanci.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý)
očakáva, že DPB by mal mať nulový
hospodársky výsledok. Dopravný pod-
nik na objednané výkony vo verejnom
záujme žiadal 55,8 milióna eur. 
DPB hodnotí zvýšenie príspevku mes-
ta pozitívne, zároveň však upozorňuje,
že ani pri tomto zvýšení nebude môcť
dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.
„Ide len o čiastočnú kompenzáciu
pôvodnej požiadavky,” povedal gene-
rálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.
Ak by poslanci nezvýšili finančný prí-
spevok pre DPB, vytvoril by stratu vo
výške 2,38 milióna eur. Tá sa teraz
zníži o 1,5 milióna, no zvyšné financie
na dosiahnutie vyrovnaného hospodár-
skeho výsledku si bude musieť doprav-
ný podnik riešiť ďalšími úsporami
vlastných nákladov. (brn)

Parlamentné

voľby budú

už túto sobotu

10. marca 2012
BRATISLAVA
Volebné miestnosti sa v sobotu 10.
marca 2012 otvoria už o 7.00 h a
zatvoria sa o 22.00 h. Aj Bratislavča-
nia budú v tento deň voliť poslancov
Národnej rady SR.
Do volebnej miestnosti si treba so se-
bou priniesť občiansky preukaz. Po-
kiaľ volič nie je vo voličskom zozname
a preukáže sa trvalým pobytom v prí-
slušnom volebnom okrsku, bude dopí-
saný do zoznamu.
V parlamentných voľbách kandiduje 26
politických strán a hnutí. Každý volič
môže voliť iba jednu stranu či hnutie
vhodením volebného lístku konkrétne-
ho politického subjektu. Ak sa volič
rozhodne niektorých kandidátov uve-
dených na hlasovacom lístku upred-
nostniť, môže zakrúžkovať ich porado-
vé čísla, a to najviac u štyroch kandidá-
tov. Potom lístok vloží do obálky a
vhodí do volebnej urny. V každej obál-
ke by mal byť jeden lístok. Ak je obál-
ka prázdna, ostáva započítaná len v
počte odovzdaných obálok. Ak je v
obálke niekoľko hlasovacích lístkov v
prospech rôznych politických strán, sú
všetky tieto lístky neplatné. (brn)

V sobotu chce

ísť voliť 63 %

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Viac ako tretina Bratislavčanov,
ktorí sú rozhodnutí ísť v sobotu
voliť, nie je rozhodnutá, komu dá
hlas. Vyplýva to z prieskumu agentú-
ry MarketView SK, ktorý uskutočni-
la 1. a 2. marca 2012 na vzorke 500
obyvateľov Bratislavy starších ako
18 rokov. Podľa tohto prieskumu sa
na voľbách nezúčastní 37 % Brati-
slavčanov.
Podľa prieskumu by spomedzi rozhod-
nutých voličov najviac Bratislavčanov
dalo hlas SMERU-SD (24,7%) a
SDKÚ-DS (16,2%). Na treťom mieste
by sa v Bratislave umiestnilo KDH
(12,8 %), štvrtý by bol Most-Híd (8,2
%) a piata SaS (6,8 %). Zmena zdola
DÚ by získala v Bratislave 5,7 %, stra-
nu 99% by volilo 3,6 % a SNS 3,5 %
hlasov. Ostatné strany by v meste nezí-
skali viac ako 3 % hlasov.
Spomedzi lídrov politických strán, kto-
ré kandidujú v sobotných parlament-
ných voľbách, má najväčšiu dôveru
Bratislavčanov Robert Fico. Na ďalších
miestach v poradí dôveryhodnosti sú
Béla Bugár, Ján Figeľ, Ján Budaj, Ri-
chard Sulík, Igor Matovič, Mikuláš
Dzurinda a Ján Slota. (brn)
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Treba ísť voliť
a vybrať si tých
najlepších
Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť
voľby - tentoraz parlamentné. Nie je
to ani tak dávno, čo sme si zvolili 150
zákonodarcov s pocitom, že na štyri
roky máme od nich pokoj. A oni, hun-
cúti, sa išli na tenký ľad kĺzať. Padla
vláda a s ňou aj všetky nádeje a plány.
Čo na tom, karty zrejme neboli dobre
rozdané, a tak môžeme napraviť. Pre-
tože hlas ľudu je hlas boží!
Napriek tomu, že aj v Bratislave je po-
čet nerozhodnutých voličov niekoľko
dní pred voľbami alarmujúco vysoký,
je zrejmé, že Bratislavčania verní tra-
dícii voliť pôjdu. Akurát mnohí z nich
ešte nevedia koho. Nepatrí sa radiť, ko-
mu dať svoj hlas a štyri krúžky, je to
každého osobná vec. Ľudia žijúci v
tomto meste by však určite mali mať na
zreteli, aký majú kandidáti vzťah k ich
mestu a jeho obyvateľom.
Našťastie na každom volebnom lístku
sú kandidáti, ktorí nemajú Bratislavu
len v občianskom preukaze, ale trochu
aj v srdci. Ako Východniari, Liptáci, či
Nitrania volia svojich, tak by aj Brati-
slavčania mali do veľkého parlamentu
voliť Bratislavčanov. Keď už máme ten
jeden volebné obvod, bolo by nerozum-
né, aby našinec krúžkoval Košičana,
Michalovčana či Popradčana. Tí pre
Bratislavu toho veľa neurobia, preto
treba voliť srdcom aj rozumom.
Napriek tomu, že kandidátne listiny sú
opäť prísne stranícke, na väčšine z
nich sa nájde jeden či dvaja kandidáti,
ktorí majú k tomu mesti vzťah a sú
ochotní pre Bratislavu aj niečo vo veľ-
kej politike urobiť. Napríklad Juraj
Droba z SaS, Pavol Frešo z SDKÚ-DS,
František Šebej z Mostu-Híd, Róbert
Kaliňák zo Smeru-SD, Daniel Lipšic z
KDH či ďalší. Na každej kandidátke sa
nájde niekto, komu Bratislavčan môže
dať svoj krúžok.
Mnohí sa opäť vyhovárajú, že voliť
menšie zlo už nechcú. Prečo teda nevo-
liť konečne väčšie dobro? Pre niekoho
bude totiž pohár vždy poloprázdny, pre
iného zase spolovice plný. Všetko vždy
závisí od uhla pohľadu.  Aj to, či chce-
me, aby za nás rozhodovali iní. Košiča-
nia, Prešovčania, Bystričania, Trnav-
čania... Radoslav Števčík

Zomrel mestský

poslanec

Tomáš Ágošton
BRATISLAVA
V sobotu 25. marca 2012 zomrel vo
veku 58 rokov bratislavský mestský
a petržalský miestny poslanec Tomáš
Ágošton (Most-Híd). V mestskom
zastupiteľstve ho nahradil 22-ročný
Ján Hrčka (SaS), v petržalskom
zastupiteľstve 23-ročná Kristína
Hájková (SaS).
Tomáš Ágošton bol mestským poslan-
com po voľbách v roku 2002 a v roku
2010, petržalským poslancom sa prvý
raz stal v roku 2010.
Sústrasť rodine zosnulého poslanca
vyjadrili primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik, starosta mestskej časti Petržal-
ka Vladimír Bajan, starostka Podunaj-
ských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová,
predseda poslaneckého klubu SDKÚ-
DS a Most-Híd v mestskom zastupiteľ-
stve Ivo Nesrovnal a ďalší predstavite-
lia mestskej samosprávy. (brn)

Mestská galéria

a múzeu dostali

pridané
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo zmenilo roz-
počet mesta na tento rok a dotáciu
50-tisíc eur určenú pre galériu
moderného umenia Danubiana, roz-
delilo medzi Galériu mesta Bratisla-
va a Múzeum mesta Bratislava.
O zmenu požiadali riaditelia mestskej
galérie a múzea s tým, že s pôvodne
nastaveným rozpočtom si už len ťažko
možno predstaviť ďalšie fungovanie
oboch inštitúcií napriek tomu, že urobi-
li maximálne úsporné opatrenia, aby
zabezpečili aspoň základný chod ich
inštitúcií. Keďže Danubiane schválil
dotáciu sedem miliónov eur minister
kultúry a na tento rok jej pridelil na
chod 300-tisíc eur, obe mestské inštitú-
cie dostali nakoniec pridané.
Múzeum mesta Bratislavy bude môcť
podľa riaditeľa Petra Hyrossa vďaka
prideleným peniazom opäť otvoriť
expozíciu v zrekonštruovanom Appo-
nyiho paláci. (brn) 

Polícia objasnila

dve vlaňajšie

vraždy
BRATISLAVA
Polícia v týchto dňoch objasnila dve
vlaňajšie vraždy. Prvá sa stala 10.
septembra 2011 v rodinnom dome
na Kosodrevinovej ulici vo Vrakuni,
kde bol zastrelený 39-ročný majiteľ
autodielne z Handlovej.
Policajný vyšetrovateľ obvinil z vraždy
32-ročného Mariána Š., ktorý je maji-
teľom domu, kde došlo k vražde. Hrozí
mu trest odňatia slobody vo výške 15-
20 rokov.
Polícia objasnila aj vraždu zo Sibírskej
ulice. Vlani v polovici septembra tu v
jednom z obytných domov polícia našla
mŕtve telo neznámej osoby v značnom
štádiu rozkladu. Po polroku polícia
pozná totožnosť obete aj páchateľa.
Obeťou bol 51-ročný Bratislavčan, jeho
vrahom bol 23-ročný Václav P. z okre-
su Plzeň. Bol obvinený z vraždy a hrozí
mu 15 až 20 rokov väzenia. (pol)

STARÉ MESTO
Matica slovenská oznámila, že na
Hurbanovom námestí chce na budú-
ci rok osadiť súsošie sv. Cyrila, Meto-
da a Gorazda. Malo byť byť odhale-
né pri príležitosti 1150. cyrilo-metod-
ského jubilea. Oficiálne však o súhlas
s umiestnením súsošia nepožiadala
samosprávu mesta Bratislava ani
mestskej časti Staré Mesto.
„Vieme o tomto zámere, no neeviduje-
me oficiálnu žiadosť,“ uviedol hovorca
Starého Mesta Tomáš Halán. Samo-
správa mesta tiež o zámere vie, ale
definitívne podľa hovorcu Bratislavy
Ľubomíra Andrássyho rozhodnuté
nebolo. O umiestnení monumentu
chcú s Maticou slovenskou ešte roko-
vať.

Matica slovenská, Rada Konferencie
biskupov Slovenska pre vedu, vzdela-
nie a kultúru a Spoločnosť svätého
Gorazda pritom už vyhodnotili súťaž
na výtvarný návrh súsošia, kde jednou
z podmienok bolo architektonické
zakomponovanie súsošia do priestoru
Hurbanovho námestia - priestranstva
pred Kostolom Najsvätejšej Trojice a
Obchodnou ulicou.
Súsošie má byť z bronzu a v nadživot-
nej veľkosti - odporúčaná výška postáv
je 270 cm. Jeho celková cena by nema-
la presiahnuť 165-tisíc €. Z 24 návrhov
vybrali vyhlasovatelia tri víťazné
návrhy - Proglas (Mgr. art. Peter Beňo,
Lipany), Rotunda (akad. sochár Anton
Gabrík, Modra) a Cyril (akad. sochár
Ján Leško, Trebišov). Po dopracovaní

návrhov vyhlasovatelia súťaže rozhod-
nú, ktorý sa bude realizovať.
Matica slovenská aktívne vystupuje
proti obnoveniu súsošia Márie Terézie
na dnešnom Námestí Ľudovíta Štúra a
presunu súsošia štúrovcov na Námestie
slobody, ako to navrhuje Bratislavský
okrášľovací spolok. Proti tomuto
zámeru zorganizovala celoslovenskú
petíciu, ktorú odovzdala vedeniu
mesta. Súčasne mu ponúkla účasť pri
urýchlenej príprave koncepcie umiest-
ňovania sôch v Bratislave. Paradoxne
vlastnú súťaž na výtvarný návrh súso-
šia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na
verejnom priestranstve urobila Matica
slovenská bez súhlasu samosprávy a
bez existencie koncepcie umiestňova-
nia sôch v meste. (brn)

Na Hurbanovom námestí chce Matica

slovenská postaviť súsošie svätých

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

E  Zvýhodnené financovanie pri 50 % a 60 % akontácii 
a dĺžke úveru 24 a 36 mesiacov.

E  Úver s nulovým navýšením pri 24 mesačnom financovaní 
a bez spracovateľského poplatku (RPMN = 0%).

E  Nulové úročenie pri 36 mesačnom financovaní so spracovateľským 
poplatkom 1% z financovanej sumy (RPMN = 0,66%).

Showroom Lancia Tuhovská 11, Bratislava - Zlaté piesky, tel. 02/ 49 29 45 31, s.granecova@motor-car.sk
 

Lancia Voyager Lancia Thema

Cena vozidla s DPH 44 000,00 € 49 000,00 €

Počet splátok úveru 36 mesiacov 36 mesiacov

Spracovatelský poplatok % z FH 1% / 220 € 1% / 245 €

Akontácia  50% 22 000,00 € 24 500,00 €

Akciová mesačná splátka 611,11 € 680,56 €
Havarijné poistenie 91,67 € 102,08 €

Zákonné poistenie 18,47 € 18,47 €

Splátka s poistením EUR 721,25 € 801,11 €

úrok FIX p. a. 0,00 % 0,00 %
RPMN bez poistenia 0,66  % 0,66 %

RPMN s poistením 10,482 % 10,482 %

Havarijné poistenie v poisťovni Uniqa, a. s.  • Sadzba havarijného poistenia 2,90%, pri uvedenej sadzbe je povinné aj PZP, spoluúčasť 5 % min. 165 €

Zvýhodnené financovanie vozidiel Lancia Top Finance s nulovým navýšením

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Práce na výstavbe cyklomosta medzi
Devínskou Novou Vsou a obcou
Schlosshof pokročili natoľko, že oce-
ľová konštrukcia cyklomosta už tak-
mer spája slovenskú a rakúsku stra-
nu. V týchto dňoch by malo dôjsť aj k
faktickému spojeniu mostného telesa.
„Podľa harmonogramu prác výstavby
by v najbližších dňoch mal realizátor
pristúpiť ku kompletnému premosteniu
oboch brehov, čím by sa mali ukončiť
základné konštrukčné práce,“ povedal
predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo (SDKÚ-DS)
Výstavba cyklomosta sa začala vlani v
septembri, cyklisti by po ňom mali jaz-
diť v lete. Bude slúžiť pre dopravu
cyklistov, peších turistov a vozidlá
záchrannej služby. Z celkovej dĺžky
lávky 955 metrov tvorí oceľová mostná
konštrukcia 525 metrov, šírka lávky je
štyri metre. Výška mosta nad hladinou
Moravy umožní v budúcnosti bezpečnú
plavbu po rieke.
Krajská samospráva koncom februára
vyhlásil anketu o názve cyklomosta,
aby spoznala aj názor verejnosti. Župa

navrhla tri pomenovania - Most Márie
Terézie, Most slobody, Most železnej
opony, pričom ľudia mohli navrhnúť aj
vlastný názov. V internetovom hlasova-

ní vyhral názov Most Chucka Norrisa.
O názve cyklomosta rozhodnú krajskí
poslanci i predstavitelia Dolného
Rakúska. (brn)

Cyklomost má v týchto dňoch spojiť

slovensky a rakúsky breh Moravy



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2012



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2012

Vo Vešeleniho záhrade na Dunajskej
ulici je po rokoch smútku opäť čulo.
Namiesto kedysi vychýrenej Prešpor-
skej kúrie tu otvorili druhý Bratislav-
ský MEŠTIANSKY PIVOVAR. Ten
prvý na Drevenej ulici sme navštívili
pred poldruha rokom a boli sme veľ-
mi spokojní. Preto sme boli zvedaví,
či sa mu ten na Dunajskej vyrovná.
Objekty reštaurácie prešli zásadnou
rekonštrukciou, akosi sa však na zabud-
lo na záhradu, ktorá bola ešte pred nie-
koľkými rokmi chráneným areálom.
Pred vchodom do reštaurácie je zničený
chodník, na ktorom parkujú autá, všade
je plno piesku, hliny a prachu. Možno
by to chcelo metlu a najskôr si poriadne
pozametať pred vlastným prahom.
Meštiansky pivovar má dva objekty - po
ľavej strane je menšia časť, kde sa varí
pivo a je tu reštaurácia či piváreň so stu-
denou kuchyňou. V hlavnej budove je
reštaurácia s barom a kuchyňou, kde
ponúkajú aj teplé jedlá.
Interiér je prerobený veľmi vkusne.
Drevené stĺpy sú obmurované tehlami,
na podlahe je drevo a vzorovaná dlažba,
mobiliár je drevený - či už ide o stoly, la-
vice alebo stoličky. Táto časť  Meštian-
skeho pivovaru je rozľahlá - pozostáva
prakticky z troch priestorov. 
Vzhľadom na veľkú kapacitu reštaurá-
cie je tu aj primeraný počet personálu.

Sympatické čašníčky nám vedeli pora-
diť, každé jedlo poznali, vedeli čo sa
deje v kuchyni aj vo výčape.
V jedálnom lístku, ktorý je podobný ako
ten na Drevenej ulici, sú studené aj teplé
predjedlá, polievky, jedlá z hydiny,
„sviňka“, niečo z býčka, ryby, rybky,
rybičky, niečo múčne, šaláty a sladké
jedlá a dezerty. Čapujú tu Bratislavský
ležiak (1,20 €/ 0,3 l a 1,90 €/ 0,5 l) a Bra-
tislavský bubák tmavý (1,70 €/ 0,4 l).
Vraj je tu vynikajúca domáca huspeni-
na s mäskom (3,50 €). Tej sme odolali,
ale z polievok sme neodolali milovanej
domácej držkovej (3,30 €). Bola vyni-
kajúca. Ocenili sme, že bola bez
zápražky, akurát držky mohli byť
nakrájané na kratšie rezance. Zo svinky
sme neodolali pikantným marinova-
ným rebrám pečeným na lavovom
kameni (13,90 €). Tie sme ochutnali aj
na Drevenej ulici a označili sme ich
vtedy za najlepšie v Bratislave. Tie na
Dunajskej ulici boli rovnako dobré, ak
nie je kúsok lepšie. Jednak to boli re-
bierka z mladého prasiatka, jednak boli
pečené v celku a neboli to žiadne ohlo-
dané kosti, ale z oboch strán bolo na
nich dosť mäsa. Odporúčame. Pozor
však, porcia je to ako pre valacha.

Nesklamal ani jemne pikantný pivovar-
ský gulášek s cibuľou a pivom s domá-
cou parenou knedľou (7,50 €). Medzi
rybami ponúkajú prešporské halászlé s
bielym maďarským chlebom (7,90 €) -
varené zo štyroch druhov rýb a servíro-
vané v kotlíku. Bolo vynikajúce a dosť
sýte, akurát namiesto bieleho maďar-
ského chleba sme dostali celkom iný. Po
otázke, kde je kenyér, sa slečna ospra-
vedlnila, že im ho nedoviezli. To však
bolo treba  povedať na pri objednávke.
Neľutujeme však, halászlé bolo skvelé.
V jedálnom lístku nechýbajú tradičné
jedlá domácej kuchyne, vrátane szege-
dínskeho guláša, hovädzieho vareného,
vyprážaného syra s hranolčekmi a
tatárskou omáčkou (6,90 €), či teľací
wiener schnitzel (8,90 €).
Proti jedlu ani pivu sme nemali vážnej-
šie výhrady. Meštiansky pivovar si
podľa všetkého rýchlo nájde svojich
zákazníkov. Reštaurácie na Dunajskej
ulici dostali silného konkurenta a Veše-
leniho záhrada by sa po nevyhnutných
úpravách mohla stať opäť miestom prí-
jemného oddychu, ale aj dobrého jedla
a piva.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Z Prešporskej kúrie je Meštiansky pivovar

V ponuke chýbali údaje o množstve
Každý predávajúci je povinný
okrem ceny označiť aj mieru alebo
objem výrobku, ktorý ponúka. Platí
to aj pre gastronomické zariadenia.
Nie všetky bratislavské reštaurácie a
kaviarne to rešpektujú, za čo neraz
dostanú od Slovenskej obchodnej
inšpekcie mastnú pokutu. Vlani v
septembri a v novembri na tento
nedostatok doplatili hneď tri gastro-
zariadenia - jedno z nich krátko nato
zaniklo.
V reštaurácii Nefertiti na Panskej ulici
boli inšpektori koncom septembra a
zistili dva vážne nedostatky - jednak
nemala reštaurácia rozhodnutie orgánu
verejného zdravotníctva o schválení
uvedenia priestorov do prevádzky a v
nápojovom lístku chýbal pri 31 nápo-
joch údaj o objeme. Išlo o vína, sekty,
horúce nápoje, čaje a kávy. Keďže pre-
vádzkovateľ reštaurácie výsledky kon-
troly nespochybnil, spoločnosť Danu-
bius Gastro, s.r.o., dostala pokutu 300

eur.
Rovnaké porušenie zákona zistili inš-
pektori SOI aj v prevádzke SHTOOR
Home Made Café na Štúrovej ulici. V
nápojovom lístku nebolo pri 32 dru-
hoch nápojov uvedené množstvo, resp.
objem. Okrem toho prevádzka nebola
na vhodnom a trvale viditeľnom mies-
te označená zákonom predpísanými
náležitosťami, ako sú obchodné meno
a sídlo predávajúceho. Prevádzkovateľ
kaviarne - spoločnosť Štúrovci, s.r.o.,
síce dodatočne namietala, že označenie
je na vchodových dverách už od otvo-
renie prevádzky, záznam v inšpekčnom
zázname však potvrdzuje, že prevádz-
karka zistený nedostatok nepoprela a
chýbajúce označenie doplnila počas
kontroly. Prevádzkovateľ kaviarne
napokon dostal pokutu 200 €.
Najhoršie dopadla kontrola Slovenskej

obchodnej inšpekcie v reštaurácii TRE
TORRI na Bajkalskej ulici. Tu nielenže
pri 56 druhoch výrobkov nebolo uvede-
né množstvo alebo objem, ale pri kon-
trolnom nákupe barman nedolial dekla-
rovaný objem alkoholického nápoja,
čím došlo k predraženiu nákupu v
neprospech zákazníka. Namiesto dvoch
objednaných a zaplatených 40 ml citru-
sových fernetov, bolo podaných raz 29
ml a druhýkrát 33 ml nápoja! Aj po
zohľadnení príslušnej objemovej tole-
rancie 1 ml došlo k poškodeniu zákaz-
níka o 0,95 €. Prevádzkovateľ reštaurá-
cie - spoločnosť TRE TORRI, s.r.o., za
zistené nedostatky dostala pokutu až
1000 €. K výsledkom kontroly sa pre-
vádzkovateľ nevyjadril. V krátkom
čase bola reštaurácia a pizzeria TRE
TORRI v Troch vežiach na Bajkalskej
ulici zrušená! Marek Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Električka môže

jazdiť po Starom

moste už teraz
LIST ČITATEĽA
Najjednoduchším a najlacnejším rie-
šením prejazdu električiek ponad Du-
naj, pritom najrýchlejšie realizovateľ-
ným, je využitie jestvujúceho želez-
ničného mosta, ktorý je osadený na
rozšírených pilieroch Starého mosta.
Podľa údajov Bratislavských novín zo
4. 2. 2010, pôvodné piliere pod cestný
Most Františka Jozefa vybudovali v
roku 1891. Po zničení mosta v 2. sveto-
vej vojne ich zrekonštruovali a neskôr
rozšírili pre osadenie železničného mos-
ta v roku 1951. Jeden pilier bol navyše
zrekonštruovaný pred pár rokmi po ná-
raze vlečného člna. Preto je veľmi
diskutabilné stanovisko pamiatkarov o
zachovaní pôvodných pilierov. Mnoho
podstatne starších a historicky skutočne
cenných objektov bolo v Bratislave od-
stránených alebo zmodernizovaných
a´la Palác Motešických alebo budova
vedľa Kernovho domu. Navyše, jestvu-
júce piliere nie sú v súlade s najnovšími
plavebnými podmienkami, stanovený-
mi na základe rozširujúcej sa lodnej
dopravy a používaním väčších lodí.
Tieto skutočnosti uvádzam preto, lebo
nie je dôvod ochraňovať tieto piliere a
Most Červenej armády, ktorý bol
narýchlo zoskrutkovaný ako PROVI-
ZÓRIUM.
Kým sa vybuduje nový Starý most pre
cestnú a električkovú dopravu, navrhu-
jem využiť železničný most, ktorý hra-
vo znesie zaťaženie električkou. Ten je
riešený ako jednokoľajový, preto bude
treba zabezpečiť prejazd elektrickou
signalizáciou, aby nedošlo ku kolízii.
Most je dlhý asi 330 metrov a pri
vzdialenosti návestidiel 85 m z každej
strany mosta bude dĺžka jednokoľajo-
vej trate 500 metrov. Pri rýchlosti 50
km/h prejde električka túto trať za
3600/100 = 36 sekúnd. Ak tento čas
upravíme o rozbiehanie a prejazd cez
výhybky, tak prejazd električky týmto
úsekom bude trvať cca 1 minútu. To je
dostatočne krátky čas, aby za jednu
hodinu prešiel po moste v oboch sme-
roch dostatočný počet električiek.
Potrebné je len overiť, či pražce, použi-
té pre vlakovú súpravu s rozchodom
1435 mm vyhovujú zaťaženiu električ-
ky s rozchodom 1000 mm.

Ing. Zdeno Chvalovský, Bratislava

Politiku

parkovania nech

určia občania
LIST ČITATEĽA
Magistrát a mestské časti sa začali
zaoberať parkovacou politikou v
Bratislave. Tomu, kto nemá auto,
prekáža najmä skutočnosť, že sa
chronicky porušuje zákon o pre-
vádzke na pozemných komuniká-
ciách a parkuje sa na chodníkoch
tak, že bežne zostane 50-60 cm na
priechod, alebo musíte zisť na
komunikáciu, alebo si niektorí  trúf-
nu parkovať aj na trávnatých plo-
chách. To je jedna skupina.
Druha skupina sú obyvatelia Bratislavy
- majitelia áut. Platia dane za obydlie,
ak majú služobné auta, tak aj cestnú
daň, a čuduj sa svete, mali by, podľa
istého návrhu, platiť poplatok za par-
kovanie vo svojom meste.  Iste, komu-
nikácie nepatria občanom, je to maje-
tok mesta. Udržujú sa z daní Bratislav-
čanov, číže prednostne by ich mali
používať oni, aj na parkovanie.
Ak teda určiť možnosť parkovania, či
už bezplatne, alebo za nízky poplatok,
tak si tu dovolím porovnať - povinnosť
odstraňovať sneh z chodníkov, ktoré
nám tiež nepatria, patria mestu - tu by
malo mesto občanom zaplatiť za od-
straňovanie snehu z chodníkov. Ak
chce mesto vyberať za parkovanie,
nech platí za odhŕňanie.
Tretia skupina sú mimobratislavskí
motoristi. Bývajú mimo mesta, ich dane
zostávajú za dverami mesta, ale blokujú
denne tisíce miest - zadarmo. Prečo by
sa títo motoristi nemohli pohybovať po
Bratislave prostredníctvom MHD? Pre
túto skupinu by mal parkovací vstup do
mesta stáť 10 - 15 eur denne. Veľa úra-
dov a inštitúcií nemá vôbec vytvorené
miesta na parkovanie áut nielen svojich
zamestnancov, ale ani návštevníkov. Tie
potom blokujú celé okolie.
Poslednou mojou pripomienkou je par-
kovanie v širšom centre mesta. Cen-
trum je predsa prístupné MHD, a tak
parkovanie by malo byť veľkým luxu-
som. Odporúčam sa ísť pozrieť do
Frankfurtu nad Mohanom, kde tisíce
zamestnancov bánk dochádzajú do
zamestnania verejnou dopravou. Ak
určiť politiku parkovania, tak spolu s
obyvateľmi, lebo primátor a starosto-
via majú svoje vyhradené miesta...

Ing. Peter Bella, Ružinov

Dyslektik neznamená hlupák
...čo by mali rodičia vedieť?

Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte.

Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v

študijnom pláne svojho dieťaťa, realita

je taká, že jeho hendikep v škole takmer

nikoho nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik či

majiteľ inej podobnej poruchy? Pre mno-

hých hlupák, ktorý pomaly číta a ešte

pomalšie chápe.

Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa do-

ma učí dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu

rozhodne nezodpovedajú. Akoby vôbec ne-

chápalo, čo číta, niežeby ešte aj dokázalo

text niekomu prerozprávať. Nakoniec vám

nezostane nič iné, než denne naštudovať

niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu

vysvetliť. Táto niekoľkohodinová denná stra-

ta nás však nadšením nenaplňuje...

ZZáázzrraakk??  AAssii  áánnoo......
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup
k slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v
Basicu vedela vysvetliť. Oveľa viac si verí a
dokonca začal uvažovať aj o i-čkach, čo nás
doma veľmi potešilo. Všimla som si, že Mirko
začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si
dokonca požičal jednu z knižnice. V škole si

zmenu všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už
dostávame 2, čo je obrovský úspech.“

Mamina M.L

„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Eš-
te som nikdy nedostala z čítania jednotku.“

Dianka
ŠŠaannccaa  pprree  kkaažžddééhhoo
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami

rodičov ukazujú, že aj tieto deti majú šancu

sa zaradiť medzi úspešných študentov a

zaistiť si tak uplatnenie v živote. Problém je

však v tom, ako sa učiť.

Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli pri-

ncípom, ako sa učiť s dieťaťom, akým

prekážkam ich dieťa môže čeliť a ako ich

zvládnuť, boli by pre nich najväčším pria-

teľom a stabilnou oporou.

PPRREEDDNNÁÁŠŠKKAA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli
Utorok 13. 3. 2012 o 17.30 h

(pozor, zmena času)

Potvrďte svoju účasť na

ba@centrumbasic.sk,

alebo tel. č. 0905 462 885

Bratislava, Karpatská 2, YMCA

Potrebujete trezor?
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

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2012

OR FTTH 7dnovy TV archiv print 252x178.indd 1 1.3.2012 14:40

Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) plánuje v priebehu tohto
roka revitalizovať sedem obranných
bunkrov pozdĺž rieky Morava, ka-
diaľ neskoršie viedla hranica želez-
nej opony. Dnes je táto trasa súčas-
ťou medzinárodného cyklistického
prepojenia Eurovelo 13.
V spolupráci s Ústavom pamäti národa
(ÚPN) tu vznikne aj múzeum venova-
né pamiatke zavraždeným a umuče-

ným komunistickým režimom pri po-
kuse o prekročenie štátnej hranice v
rokoch 1948 - 1989.
Tento postup je súčasťou projektu Za
mostom, ktorý je spoločnou iniciatí-
vou Bratislavského samosprávneho
kraja a Spolkovej krajiny Dolné Ra-
kúsko. Projekt bol nedávno predstave-
ný na spoločnej konferencii  na pôde
BSK za účasti veľvyslanca Rakúskej
republiky Markusa Wuketicha. Roz-

počet projektu je 475 000 eur, ktoré z
95 percent poskytne Európsky fond
regionálneho rozvoja. Projekt Za mos-
tom sa bude realizovať v rámci Pro-
gramu cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika – Rakúska republika
2007 - 2013. Vedúcim partnerom pro-
jektu je Bratislavský kraj.
Projekt má okrem iného podporiť roz-
voj turizmu v prihraničnej oblasti
medzi Slovenskom a Rakúskom.

Cyklotrasa a rovnako sedem bunkrov
pozdĺž bývalej železnej opony budú
vynovené „Táto trasa bude nielen
pre cyklistov, ale aj pre korčuliarov a
peších turistov viac a viac atraktívna,
či už zo slovenskej alebo rakúskej
strany,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo. Obrovský záujem je
podľa neho aj medzi starostami na
Záhorí, „Chceme, aby atrakcia, ktorú
budujeme na území bývalej železnej

opony, sa z jednej jazvy, cez ktorú
ľudia nemohli chodiť, zmenila na
turisticky zaujímavé miesto,“ doplnil
župan Pavol Frešo.
Revitalizácia bunkrov nadväzuje na
dobudovanie základnej turistickej in-
fraštruktúry pre kvalitný rozvoj cyklo-
turizmu a turizmu v regiónoch suse-
diacich s cyklomostom, ktorý sa stavia
medzi Devínskou Novou Vsou a
rakúskou obcou Schlosshof. 

Múzeum železnej opony vznikne
v bunkroch pri Moravskej cyklotrase
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DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Stanica je hanba

a výsmech

hlavného mesta
LIST ČITATEĽA
V podvečer som si bol kúpiť lístky na
MHD v stánku na Hlavnej stanici. Po
odchode som prešiel okolo vchodu na
nefunkčnú zástavku električiek
odkiaľ čpel neznesiteľný zápach. Je
to veľká hanba a výsmech hlavného
mesta štátu, ktorý je členom EÚ.
Taktiež zastavenie električkovej do-
pravy na Hlavnú stanicu (okolo toho
sa objavujú rôzne fámy) a nerobiť
žiadnu rekonštrukciu alebo novú
výstavbu sa môže stať vari iba v roz-
vojovej krajine. Je to smutná vizitka
magistrátu, Starého Mesta, Dopravné-
ho podniku Bratislavy. Kto je za to
zodpovedný?
Navrhujem, aby sa všetci, ktorí zodpo-
vedajú za tento stav, stretli za okrú-
hlym stolom (teraz je to v móde) pria-
mo na tejto zastávke. Dúfam, že tam
svoje veľké manažérske a veľmi dobré
platené funkcie využijú a túto „ozdobu
Bratislavy“ čo najskôr pošlú do zabud-
nutia. Výhovorky  počuť už nepotrebu-
jeme.
Hoci nebývam v Bratislave, iba tu pra-
cujem, tento stav ma veľmi mrzí.

Kamil Morvay, Cífer

Petržalka má

nový stroj na

čistenie snehu
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka v tohtoroč-
nej zimnej sezóne nasadila do služby
3 nové multifunkčné malé zariade-
nia, vhodné na čistenie petržalských
terás a chodníkov. Stroj Egholm
zametá, odhŕňa, pluhuje.
„Ľudia, čo to videli, dvíhali palec
nahor. Mal som naozaj dobrý pocit z
dobre vykonanej práce,“ povedal
František Guth z miestneho podniku
Verejnoprospešných služieb Petržalky
vo februári počas čistenia miestnych
komunikácií od snehu na Holíčskej
ulici.
Výhodou stroja je, že sa otočí na jed-
nom mieste a rotáciou kefy oveľa kva-
litnejšie vyčistí komunikáciu od napa-
daného snehu ako pluh. Stroj má celo-
ročné využitie - v zime zametá sneh, v
lete ho Petržalčania budú používať na
kosenie a zametanie miestnych komu-
nikácií. „Je to trend vo svete,“ povedal
na margo štvorkolesového pomocníka
František Guth. 
„Potvrdilo sa, že rozhodnutie kúpiť
takéto stroje bolo správne. Určite by sa
v našej mestskej časti uživili aj ďalšie
dva či tri také chytré mašiny,“ uviedol
petržalský starosta Vladimír Bajan
(nezávislý).
Petržalský miestny podnik Verejno-
prospešných služieb má zatiaľ tri mul-
tifunkčné stroje, ktoré v uplynulých
dňoch čistili chodníky a terasy v rôz-
nych lokalitách najväčšej bratislavskej
mestskej časti. (mgl)

Električková zastávka OD Saratov je

v dezolátnom stave, dočká sa opravy?
LIST ČITATEĽA
Za 20 rokov slobody sa Bratislava
zmenila na nepoznanie, chvalabo-
hu, väčšinou k lepšiemu. Obnovila
sa veľká časť Starého Mesta, pri-
budli chýbajúce služby a infra-
štruktúra, vyrástli nové obchodné
centrá a naše mesto sa postupne
opäť zaraďuje medzi kultivované
európske mestá. Sú tu však naďa-
lej výnimky, ktoré akoby zmena
systému obišla.
Pokiaľ by išlo o muzeálne kusy slú-
žiace ako memento na niekdajší tota-
litný režim, dali by sa akceptovať. To
však zaiste nie je prípad električko-
vej zastávky OD Saratov v mestskej
časti Dúbravka. Táto zastávka je už
roky v dezolátnom stave, vytlčené
sklá, opadaný obklad a rozbité svie-
tidlá sú hanbou, tým viac, ak nebodaj
chcete električkou previezť hostí zo
zahraničia. 
Čo je však alarmujúce, sú kusy rozbi-
tého skla, ktoré už týždne ležia na
okraji frekventovanej dvojprúdovej
cesty bez toho, aby sa nimi vôbec
niekto zapodieval, alebo elektrické
káble visiace z rozbitého osvetlenia
na nástupišti vo výške hlavy dospelé-
ho človeka.
To už nie je len hanba, to sú už trestu-
hodné hazardy z hrubej nedbanlivos-
ti. Tu už výhovorky na vandalov ne-
obstoja. Neviem, kto je zodpovedný
za údržbu zastávky, ale ktokoľvek to
je, nevykonáva svoju prácu a evi-
dentne peniaze z našich daní nejdú

tam, kam by mali. Pevne verím, že
zástupcovia mestskej časti, ako aj
Dopravný podnik Bratislava sa budú

vecou bezodkladne zaoberať, aby 21.
storočie dorazilo aj na naše zastávky
MHD! Martin Stohl, Dúbravka
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Súčasné vedenie Bratislavskej župy je
v polovici volebného obdobia. O uply-
nulých dvoch rokoch krajskej samo-
správy a o plánoch na ďalšie dva
roky sme sa pozhovárali s predsedom
Bratislavského samosprávneho kraja
Pavlom FREŠOM (SDKÚ-DS).

Začnime aktuálne – krajská samo-
správa vyzvala verejnosť, aby
pomohla nájsť pomenovanie cyklo-
mosta z Devínskej Novej Vsi do
Schlosshofu. Vypočujete hlas ľudu a
bude to Most Chucka Norrisa?
- Tento most je prvý, ktorý spája to, čo
zostalo po železnej opone na rieke
Morave. Ide presne v línii mosta, ktorý
tu postavili pred 300 rokmi, dôkazom
čoho sú odkryté mostné oblúky. Viac
pozornosti ako názvu treba podľa mňa
venovať jeho histórii a symbolike,
ktorý cyklomost predstavuje. Postavám
pop-kultúry treba dať iný priestor, ako
je takáto vážna vec, akou je spojenie
ponad rieku Moravu po šesťdesiatich
siedmich rokoch. O novom názve roz-
hodneme spoločne so samosprávou
Dolného Rakúska a mojím cieľom je,
aby nový názov vyjadroval vzdialenej-
šiu či nedávnu históriu, aby ten názov
mali ľudia radi, a aby sa aspoň dve
generácie nemenil. Vyzvali sme verej-
nosť, aby sa vyjadrila, aké názvy sa jej
páčia, niektorí to však pochopili ako
recesiu. Na druhej strane sa vďaka
tomu o cyklomoste písalo na štyroch
kontinentoch.
Most síce ešte nie je dokončený, ale už
sa objavuje otázka, či nebude krajská
samospráva budovať ďalšie?
- Na rieke Morave bolo podľa mojich
informácií až 24 mostov a dnes nemáme
v našej župe ani jeden. Ďalší most v hre
je medzi Záhorskou Vsou a Angernom,
kde už bol základný kameň poklepaný a
už je aj zarastený trávou. Chceme pokra-
čovať v budovaní mostov nielen ponad
Moravu. Po povodniach sme, mimocho-
dom, postavili most medzi Dubovou a
Častou. To je most, ktorý denne používa
okolo 10-tisíc ľudí a bol najstarší v rámci
župnej cestnej siete.

JEDEN CESTOVNÝ LÍSTOK
BUDE PLATIŤ V CELOM KRAJI

Krajská samospráva má ambíciu
pomôcť riešiť dopravu v Bratislave.
Čo z tohto hľadiska považujete za
najdôležitejšie?
- Kľúčové sú dve veci – jedna je integro-
vaný dopravný systém v rámci TEN-T,
kde nám ide o to, aby ľudia, ktorí dochá-
dzajú do Bratislavy, presadli z áut a viac
využívali koľajovú infraštruktúru. Druhá
vec je zlepšenie priepustnosti a zvýšenie
komfortu pri tranzite cez Bratislavu, a to
je nultý obchvat D4. V oboch prípadoch
sme vlani položili veľmi slušný základ.
Pokiaľ ide o integrovanú dopravu, je to v
rukách mesta a železničnej spoločnosti,
pripravuje sa TEN-T aj vybudovanie
záchytných parkovísk a zahusťovanie
železničných zastávok, takisto nultý
obchvat aj južné pripojenie R7 sú v
národnom diaľničnom programe, to zna-
mená sú prioritou vlády.
Na jednej strane chcete, aby ľudia
presadli z áut do vlakov, na druhej
strane mesto zrušilo električkovú
obsluhu Hlavnej železničnej stanice.
Je to v poriadku?

- Tu sa musím zastať bratislavskej
samosprávy, pretože tam ide o riešenie
celého Predstaničného námestia.
Nechcem hovoriť za primátora, ale vní-
mam to tak, že mesto sa rozhoduje, či
investovať do opravy trate, ktorá neskôr
padne za obeť výstavbe Predstaničného
námestia, alebo to nechať na developera
a dohodnúť sa s ním. Je to plne v rukách
mesta a primátora. Mrzí ma to, lebo to je
štvrť, kde som sa narodil a vyrastal a
chápem problémy, ktoré výluka elek-
tričky ľuďom spôsobila.
V akom stave je Bratislavská integro-
vaná doprava? V prímestských auto-
busoch už sú nové označovače, zatiaľ
chýbajú vo vlakoch a vo vozidlách
MHD. Kedy sa rozbehne naplno?
- Na to, aby sme mohli dopravu integro-
vať, potrebujeme integrovať tri zložky,
ktoré tu máme – mestskú hromadnú
dopravu, železnice a prímestskú autobu-
sovú dopravu, ktorú má na starosti župa.
V prímestskej doprave označovače sú,
pre železnice aj pre MHD súťaž na ich
dodanie trvá. Keď ich budú naši partneri
mať dohodnuté, urobíme pilotnú integrá-
ciu, aby jeden cestovný lístok platil v
celom kraji. Celý problém je v tom, že pri
výbere označovačov je ostrý konkurenč-
ný boj a administratívne sa to predlžuje.
Počítame s tým, že v polovici roka budú
obe súťaže ukončené.
Nevyužitý potenciál má Bratislava v
oblasti lodnej dopravy. Ako vidíte
možnosti rozvoja najmä osobnej lod-
nej dopravy v kraji?
- My vo verejnom záujme spolufinancu-
jeme prímestskú dopravu, mesto spolufi-
nancuje MHD a štát železničnú dopravu,
nie je problém, aby sa do tohto systému
zapojila aj lodná doprava. Chýba tu však
seriózny návrh zo strany súkromných
prepravcov. Župa určite nie je v stave
budovať lodnú flotilu, pokiaľ by však
prišiel ekonomicky zrozumiteľný návrh,
budeme sa ním zaoberať. Čakáme mož-
no na prvú lastovičku, ktorou by mohla
byť víkendová osobná lodná doprava pre
obyvateľov Bratislavy a župy. Ak to bude
ekonomicky udržateľné cez víkendy,
môžeme hovoriť aj o podpore zo strany
samosprávy.

STRANÍCKE TRIČKÁ
MUSIA ÍSŤ BOKOM

V minulosti samosprávy v kraji nie
vždy spolupracovali. V posledných
rokoch sa to však mení a župa úzko
spolupracuje s mestom a mestskými
časťami napríklad pri budovaní
cyklotrás. Čo sa zmenilo?
- Máme jednu generálnu líniu a pova-
žujem sa trochu za jej autora – pri inf-
raštruktúra, školstve a pri sociálnej sta-
rostlivosti musia ísť stranícke tričká
bokom. Skončili sme volebný súboj po
zatvorení volebných miestností a ja sa
považujem za župana všetkých 620-
tisíc ľudí, ktorí žijú v Bratislavskom
kraji a každého sa snažím zastupovať
najlepšie ako viem. Pevne verím, že
takto to robia aj starostovia a primátori
ostatných miest a obcí v kraji. Preto
máme viacero infraštruktúrnych pro-
jektov, kde ťaháme za jeden povraz. To
platí aj pre cyklotrasy. Som presvedče-
ný, že k zlomu dochádza vtedy, keď
celé rodiny s deťmi dokážu využívať
cyklotrasy. Preto ich prednostne budu-
jeme popri riekach, aby deti cez víken-
dy nemuseli šľapať do kopca. Aby
mohla cyklodoprava fungovať aj na
dennej báze, musíme sieť cyklotrás v
meste zahustiť a urobiť ju hlavne bez-
pečnou. Kým však nie je pre deti bez-
pečné jazdiť na bicykli po mestských
komunikáciách, bude to problém.

NAŠIM UČITEĽOM
CHCEME PRIDAŤ VIAC

Pred rokom ste si predsavzali stabi-
lizovať učiteľov stredných škôl, kto-
rých zriaďovateľom je Bratislavský
samosprávny kraj. Ako sa to poda-
rilo?
- Aj sme to urobili. V prvom kroku sme
motivovali riaditeľov, aby hľadali rezer-
vy, ktoré poskytnú učiteľom. V sumáre
išlo o motivačnú zložku vo výške 14
percent platu. V apríli to budeme vyhod-
nocovať, našou ambíciou je vyvinúť
maximálne úsilie a podporiť učiteľský
stav v stredných školách, aby deti mali
kvalitné vzdelanie. Naše možnosti sú
však obmedzené a očakávame, že aj štát
a parlament pri zmene legislatívy
zohľadnia životné náklady učiteľov v

Bratislave.
Veľa sa hovorí o tom, že slovenské
školstvo posiela absolventov na úrady
práce. Ako to vidíte z hľadiska stred-
ných škôl v Bratislave a v kraji?
- V učňovskom školstve úzko spolupra-
cujeme s veľkými priemyselnými zväz-
mi. Tam nevidím problémy. Väčší pro-
blém je v celkovom úpadku školstva.
Nemáme žiadny systém, ktorý by
objektívne dokázal ohodnotiť kvalitu
stredných škôl. Na jednej strane chce-
me, aby boli kvalitne ohodnotení učite-
lia, na druhej strane chceme, aby aj vo
vzdelaní bola istá súťaž a dokázali sme
povedať, ktorá škola je podľa stanove-
ných kritérií lepšia a ktorá horšia.
Navrhovali sme, aby boli školy hodno-
tené a rodičia mali spätnú väzbu, ako
kvalitne je ich dieťa vzdelávané. Žiaľ,
pre pád vlády sa to zastavilo.
V minulých rokoch krajská samo-
správa investovala značné množstvo
peňazí do rekonštrukcie gymnázia na
Grosslingovej ulici. Ostali peniaze aj
na obnovu ďalších stredných škôl?
- Riešime havárie a menšie opravy
školských zariadení v menšom rozsahu,
ale rovnomerne na území celého kraja.
Škola na Grosslingovej ulici je síce
pekne zrekonštruovaná, ale ak máte
ostatné školy v havarijnom stave, nie je
to správne. Treba radšej pomôcť všet-
kým školám možno v menšom rozsahu
ako len jednej škole. Podľa mňa bola
rekonštrukcia jedného gymnázia zlé
manažérske rozhodnutie.
Zdravotnícke zariadenia, ktoré župa
dostala do správy, neprevádzkuje
sama, ale prenajíma ich lekárom.
Ako sa tento model osvedčil? Nemá
kraj ambíciu byť aj prevádzkovate-
ľom zdravotníckych zariadení?
- Napriek tomu, že nemocnicu a poli-
kliniky, ktoré máme, neprevádzkuje-
me, dbáme o to, aby v nich bola posky-
tovaná zdravotná starostlivosť v rozsa-
hu, ktorý máme dohodnutý, a ktorý
pacienti potrebujú. Tento model sme
zdedili a ukazuje sa, že je efektívny.
Nemáme žiadny vážny dôvod, aby sme
to menili. V rámci debaty o reforme
zdravotníctva sme sa zaoberali aj mož-

nosťou, či niektoré zdravotnícke služ-
by neposkytovať vlastnými silami, ale
vôbec nám to nevychádzalo. Napokon
aj samotná reforma zdravotníctva sa
uberala iným smerom, a tak je to bez-
predmetné. 
Obyvateľstvo Bratislavského kraja
starne a pribúda záujemcov o sociál-
nu starostlivosť, ktorú poskytuje
krajská samospráva. Ako sa s tým
chcete vyrovnať, keď kapacity domo-
vov sociálnych služieb sú už teraz
plné?
- Len za minulý rok sme o 2,5 milióna
eur zvýšili rozpočet na prevádzku sociál-
nych služieb. Do budúcnosti je potrebné
legislatívne zrovnoprávniť súkromných
a štátnych poskytovateľov sociálnej sta-
rostlivosti. Ak sa v súkromnom zariade-
ní platí dva- aj trikrát viac, nie je možné
v štátnom zariadení umelo udržiavať
nízke ceny. Na druhej strane však pra-
vidlá treba meniť za chodu veľmi opatr-
ne, pretože najmä starí ľudia znášajú
zmeny veľmi ťažko, ak niečo meniť, tak
smerom do budúcnosti. Otázka rozšíre-
nia kapacít je otázkou zdrojov, ktoré
máme. Súkromný sektor má dostatok
kapacít na rozširovanie sociálnej staro-
stlivosti, rozhodujúce však je, či dokáže
zaplatiť prevádzku. Dôležité je, ako vie
štát nastaviť dotačný systém pre starost-
livosť a ľudí starých a postihnutých. 
BRATISLAVA A ŽUPA POTREBUJÚ

TIEŽ ČERPAŤ EUROFONDY
Bratislava a Bratislavský kraj majú
obmedzené možnosti čerpania euro-
fondov, keďže patria k bohatším
regiónom. Dôsledkom toho je, že v
meste sú najhoršie cesty na Slovensku
a mesto nemá peniaze na ich kom-
plexnú opravu. Čo sa s tým dá robiť?
- Bratislavská župa podporuje maxi-
málne čerpanie eurofondov v kraji, či
už ide o mestá, obce, hlavné mesto.
Vždy sa môžu spoľahnúť na podporu
krajskej samosprávy. Aj keď máme
obmedzené možnosti, chceme doká-
zať, že ich vieme čerpať profesionálne.
V novom programovom období budú
pre eurofondy dve kľúčové kritériá –
podpora hospodárského rastu a rast
pracovných miest. Pokiaľ budú len
tieto dve kritériá, nemám o mesto Bra-
tislavu a Bratislavský kraj obavu.
Obrazne povedané, tam, kde postavíte
novú cestu, tam podporíte hospodársky
rast a nové pracovné miesta. Bratislava
svojou polohou, infraštruktúrou a kva-
litnou pracovnou silou je na to predur-
čená. Bohužiaľ, je pravda, že sa to opäť
delí na bohatšie a chudobnejšie regióny
a patríme medzi tých bohatších. Je
však pravda, že spoločne s Dolným
Rakúskom sme vyvinuli tlak, aby aj
bohatšie regióny mohli čerpať európ-
ske zdroje. Verím, že sa to zmení, pre-
tože Bratislava potrebuje čerpať euro-
fondy minimálne v infraštruktúre,
školstve, zdravotníctve a v sociálnych
službách. Aby aj my mohli mať poriad-
ne cesty a železnice, vedecké parky a
univerzity. Na to máme nárok a nebu-
deme ich premiestňovať mimo župy
len preto, že existuje nejaká admini-
stratívna prekážka na čerpanie euro-
fondov.

Zhováral sa Radoslav Števčík

Pavol Frešo: Každého obyvateľa kraja

sa snažím zastupovať najlepšie ako viem
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Mesto chce od

leta požičiavať

bicykle
BRATISLAVA
Magistrát chce Bratislavčanom a
návštevníkom požičiavať bicykle.
Mestskí poslanci minulý týždeň
schválili vyhlásenie obchodnej súťa-
že o najvhodnejší návrh systému po-
žičiavania bicyklov.
Systém by mal fungovať podobne ako
v zahraničí - Bratislavčan či návštevník
mesta by si požičal bicykel na jednom
mieste a vrátil by ho na inom. Hoci
nepríde do mesta bicyklom, vďaka sys-
tému sa bude môcť rýchlo presunúť z
jedného miesta na druhé. Bratislava sa
takúto službu pokúšala poskytovať už
pre niekoľkými rokmi, projekt však
nevyšiel.
Bratislavská samospráva uvažuje, že
v prvej etape v júli by vzniklo osem
lokalít, kde by boli bicykle umiestne-
né - a to Hviezdoslavovo námestie pri
Novom moste, River Park, Šafáriko-
vo námestie, Eurovea, Karloveské
rameno, Sad Janka Kráľa, Aupark,
lokalita Námestia slobody Bratislava.
V apríli 2013 by vznikli ďalšie tri sta-
nice na Poštovej ulici, parkovisku
Ekonomickej univerzity a na Železnej
studienke.
Na jednom cyklostojisku by malo byť
podľa predstáv samosprávy pritom
minimálne desať bicyklov, ktoré budú
špeciálne upravené, chránené proti roz-
montovaniu a zničeniu,  prispôsobené
celoročnej prevádzke a so systémom
uzamykania v stojane. (brn)

V škole na 

Sibírskej sa bude

učiť čínština
NOVÉ MESTO
V Základnej škole na Sibírskej 39
otvorili tento týždeň čínsku triedu.
Čínština sa bude v škole vyučovať
ako nepovinný predmet, v popolud-
ňajších hodinách bude vyučovanie
dostupné aj pre širokú verejnosť.
Ako informoval hovorca mestskej časti
Nové Mesto Marek Tettinger, ide o
výsledok spolupráce mestskej časti a
Konfuciovho inštitútu. Pedagógovia
prídu z Pekingu a majú za sebou špe-
ciálnu prípravu zameranú na vyučova-
nie čínskeho jazyka v zahraničí.
V Novom Meste sa už od septembra
učí aj vietnamčina. Na Základnej škole
na Odborárskej ulici sa 37 vietnam-
ských žiakov a traja slovenskí žiaci
učia vietnamčinu raz týždenne popo-
ludní dve vyučovacie hodiny.
V mestskej časti Nové Mesto žije už
niekoľko rokov početná vietnamská a
čínska komunita. (tet)

,

NOVÉ MESTO
Na Bielom kríži má pribudnúť ďal-
šia päťposchodová bytovka. Investo-
rom je opäť prešovská firma MPV
Develop, s.r.o., ktorá tu výstavbou
bytového domu Vinice vyvolala pred
štyrmi rokmi  protesty občanov. Naj-
novšie tu plánuje postaviť dva bloky
bytového domu Biely kríž.
Podľa zámeru, ktorý investor predlo-
žil v zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, by
chcel s výstavbou začať ešte tento rok
na jar. Termín dokončenia odhadol na

leto 2013. Bytovka Biely kríž má byť
druhou etapou už skolaudovaného
bytového domu Vinice, v ktorom sú
dve desiatky bytov. Nová bytovka má
mať dva bloky a spolu 85 bytov. Má
vyrásť na mieste jednopodlažného a
troch dvojpodlažných pavilónov bý-
valej materskej školy a niekoľkých
garáží. Pozemok sa čiastočne nachá-
dza v ochrannom pásme železníc.
Búracie povolenie investor získal
vlani na jeseň, s búraním chce začať
čo najskôr.
Prvý blok má mať 5 nadzemných pod-

laží, z toho dve uskočené. Druhý blok
má byť osempodlažný s posledným
uskočeným podlažím. Oba bloky majú
byť prepojené suterénnymi garážami.
Okrem bytov by tu malo pribudnúť
108 parkovacích miest, z toho 64 v
garáži a 44 pred budovami. Byty by
mali byť dvojizbové a menšie trojizbo-
vé. V poslednom uskočenom podlaží
každej bytovky sú naplánované byty
vyššieho štandardu s terasami. Predpo-
kladané náklady odhadol investor na
7,5 milióna eur. (pol)

VIZUALIZÁCIA – MPV Develop

Prešovský investor pripravuje na

Bielom kríži ďalšiu bytovku s 85 bytmi
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Z tehličiek

postavia novú

nemocnicu
BRATISLAVA
Už po siedmy raz pripravilo občian-
ske združenie SAVIO na obdobie
pôstu pred Veľkou nocou verejnú
zbierku Tehlička. V tomto roku zbie-
rajú prostriedky na výstavbu a vy-
bavenie nemocnice v okresnom mes-
te Maridi v Južnom Sudáne. 
Cieľom tejto zbierky je viesť ľudí nie-
len k spolucíteniu a solidarite, ale aj k
zodpovednosti za to, ako žijú ľudia na
druhom konci zemegule. V predchá-
dzajúcich rokoch zbierka podporila
výstavbu studní a škôl, vzdelávanie,
výchovné a sociálne projekty v Južnom
Sudáne, Keni, Angole, Čade, na Haiti,
v Ekvádore, Azerbajdžane a na Sibíri.
Občianske združenie SAVIO realizuje
rozvojovú pomoc v chudobnejších kra-
jinách sveta v spolupráci so saleziánmi
dona Bosca. Tento rok sa do Tehličky
pre Južný Sudán zapojí takmer 200
základných a stredných škôl, mládež-
níckych stredísk saleziánov dona
Bosca, farností i ďalších organizácií na
celom Slovensku.
Zbierka Tehlička pre Južný Sudán trvá
od 22. februára 2012 až do Veľkej noci.
Možno ju podporiť zaslaním darcov-
skej SMS v tvare DMS TEHLICKA na
číslo 877 (cena jedno euro) do 30. aprí-
la 2012 alebo zaslaním finančnej pod-
pory priamo na bankový účet zbierky
2620852641/1100. Viac o Tehličke a
verejnej zbierke sa dozviete na web-
stránke www.savio.sk. (brn)

NOVÉ MESTO
Spoločnosť World Trading, s.r.o.,
chce na Skalickej ulici postaviť obyt-
no-administratívny komplex Nové
vinice. Štyri obytné domy a dve
administratívne budovy majú
vyrásť na pozemkoch, ktoré sú defi-
nované ako vinice, pričom na časti
pozemku je dnes parkovisko a vini-
ce.
Z východnej strany je budova Okresné-
ho súdu Bratislava 3, z južnej strany
budova gymnázia pre nadaných žiakov
a ihriska, zo západu záhradkárska
oblasť, zo severnej strany budova
bývalej materskej školy.
V štyroch obytných domoch má byť
celkom 82 bytov, z toho 40 dvojizbo-
vých, 40 trojizbových a 2 päťizbové.
Na parkovanie sa má vybudovať 212
parkovacích miest, z toho 100 v podze-
mí pod dvoma administratívnymi bu-
dovami.
Prístup do súboru Nové vinice sa bude
riešiť dobudovaním obojsmerného na-
pojenia na Skalickú ulicu zo severnej
strany pozemku. Dva objekty občian-
skej vybavenosti sú päťpodlažné. Na
prvom nadzemnom podlaží budú pre-
vádzky reštaurácie, predajne potravín,
kiosk a komunikačné jadro. Na ostat-
ných nadzemných podlažiach budú
administratívne priestory.
S výstavbou sa počíta vo dvoch eta-
pách - prvá by sa mala začať už v aprí-
li 2012 s dokončením v októbri 2013, s
druhou etapou sa má začať v marci
2014 s dokončením v máji 2015. Cel-

kové náklady na výstavbu sa odhadujú
na 12,49 milióna eur.
Bratislavská verejnosť môže svoje
písomné stanovisko k tomuto zámeru

doručiť na Obvodný úrad životného
prostredia v Bratislave na Karloveskú
ulicu 2 do 22. marca 2012. (brn)

VIZUALIZÁCIE - World Trading

Na Skalickej chcú za budovou súdu 

postaviť obytné domy Nové vinice

Dostanú dotáciu

na kamerový

systém
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Dotáciu vo výške 46-tisíc eur dostane
mestská časť Devínska Nová Ves na
vybudovanie kamerového systému.
Schválila to vo februári Rada vlády
pre prevenciu kriminality.
Celkové náklady budú 58-tisíc eur,
mestská časť preto musí do 15 dní
predložiť obvodnému úradu čestné
vyhlásenie, že je schopná dofinanco-
vať projekt z vlastných zdrojov. 
Kamerový systém bude napojený na
políciu a v prevádzke 24 hodín denne.
„Devínska Nová Ves ho nutne potrebu-
je. Nielen z bezpečnostného, ale aj z
preventívneho hľadiska vzhľadom na
jej polohu, zloženie obyvateľstva,
veľkú migráciu občanov či rozširujúcu
sa urbanistickú zástavbu,“ povedal sta-
rosta Devínskej Novej Vsi Milan Jam-
bor s tým, že počet návštevníkov sa po
otvorení cyklomosta ešte zvýši. Samo-
správa by chcela systém vybudovať
ešte tento rok. (dnv)

G E N E R Á L N Y  P A R T N E R

H L A V N Í  P A R T N E R I

plných odmien vám prináša

ako     

            hráte o n
ovú

KIA PICANTO
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PETRŽALKA
Pracovníci petržalského miestneho
podniku Verejnoprospešných služieb
sa v uplynulých dňoch pustili do čiste-
nia dunajského nábrežia v okolí Klo-
kočovej a Kočánkovej ulice. Ako
potvrdila hovorkyňa petržalskej
samosprávy Mária Grebeňová-La-
czová,  odviezli odtiaľ vyše 10 kontaj-
nerov odpadu.
„Veľmi nás zdržuje riešenie nelegál-
nych skládok pri Dunaji, ako je priestor
Kočánkova a Klokočová. Objavili sme
tu hroamdy použitých okien, nerozbale-
ných vianočných stromčekov, zabale-
ných vianočných ozdôb, pneumatiky...
V jeden deň sme ukončili časť prác na
Klokočovej a ráno tam niekto naviezol
ďalšiu fúru odpadu,” povedal František

Guth z podniku Verejnoprospešných
služieb. Odpad pochádza pravdepodob-
ne od ľudí, ktorí vypratávali pivnice a
garáže, ale zrejme aj od podnikateľov,
ktorí namiesto do spaľovne alebo na
skládku vyviezli odpad do lesa pri
Dunaji, ktorý je v správe mesta, mest-
skej časti a súkromnej firmy. 
Minulý týždeň vyčistili aj terasu na
Rovniankovej ulici, ako aj priestory pod
terasou. Na Rovniankovej bolo veľké
upratovanie naposledy v decembri a za
necelé tri mesiace sa tam nazbieralo za
traktorovú vlečku odpadu.
Petržalská samospráva začala s inten-
zívnom čistením neporiadku na verej-
ných priestranstvách pred dvoma týž-
dňami. Pokračuje tiež výrub stromov,
dočisťovanie kríkov a trávnikov, pra-

covníci Povodia Dunaja začali s čiste-
ním Chorvátskeho ramena.  
„Keby neustále nebolo treba riešiť
skládky a miesta po bezdomovcoch,
mohli by pracovníci verejnoprospeš-
ných prác pozornosť sústrediť na zmy-
sluplnejšiu prácu, a to na verejné detské
ihriská, školské dvory.  Brzdí nás to aj v
osádzaní košov a lavičiek,“ uviedla M.
Grebeňová-Laczová.
Nie všetky pozemky má v správe
mestská časť. Samospráva preto vyzva-
la aj ostatných správcov, aby si pozem-
ky čo najskôr vyčistili a zabránili tak
šíreniu odpadu  pri veternom počasí. V
zmysle platných predpisov môže
mestská časť právnické osoby za zne-
čisťovanie pozemkov pokutovať až do
výšky 6638 €. (pet)

Najviac odpadu odviezli z nábrežia

na Klokočovej a Kočánkovej ulici

Najviac išlo

na nákup dreva

a koksu
BRATISLAVA
Na projekty, ktoré pomáhajú
ľuďom bez domova, vyčlenilo tento
rok mesto Bratislava 40 000 eur. O
tieto peniaze sa podelia nezisková
organizácia Depaul, ktorá prevá-
dzkuje nocľaháreň a pomáha bezdo-
movcom, zvyšok využije magistrát
na riešenie krízových situácií. 
Mesto tiež prevádzkuje vo vlastnej réžii
nocľaháreň MEA CUPLA a ubytovňu
FORTUNA v Petržalke. Samospráva
vo februári vyčerpala 90 percent roz-
počtovaných zdrojov na prevádzku sta-
nového mestečka vo Vrakuni. Najväč-
šia položka - 7000 eur sa použila na
nákup dreva, koksu. Za štyri týždne
prevádzky mestečka bolo zaznamena-
ných 2883 prenocovaní a vydaných
takmer 1400 litrov teplej polievky a
čaju za 3000 eur. Mesto v tohtoročnom
rozpočte bude znášať i náklady na
mzdy štyroch pracovníkov v krízovom
tábore.
Stanové mestečko pre bezdomovcov
na Hradskej ulici prevádzkoval brati-
slavský magistrát spoločne minister-
stvom vnútra, v spolupráci s Mestský-
mi lesmi a spoločnosťou OLO. Na bez-
pečnosť dohliadala mestská a štátna
polícia. Podľa predpovede počasia už
ďalšie mimoriadne opatrenie nebudú
potrebné. (brn)

Petržalčanov

najviac trápi

parkovanie
PETRŽALKA
Obyvateľov mestskej časti Petržalka
najviac trápia problémy s parkova-
ním. Vyplynulo to z online komuni-
kácie, ktorú majú Petržalčania so
starostom mestskej časti Vladimí-
rom Bajanom (nezávislý). 
Vo diskusiách najviac rezonovali témy,
ako napríklad záujem o parkovacie
domy, nespokojnosť s výstavbou, ktorá
dostala územné rozhodnutie v predo-
šlom volebnom období, zabezpečenie
benefitov pre obyvateľov týchto lokalít
i susedské spolunažívanie. Z charakte-
ru otázok vyplýva, že Petržalčanov in-
tenzívne zaujíma, čo sa v mestskej čas-
ti deje a sledujú prácu samosprávy.
„Ich a naše priority sa zhodujú, to zna-
mená, že sme ich zadefinovali správ-
ne,“ poznamenal Bajan. 
Starosta tiež dodal, že niektoré z otá-
zok diskutujúcich má v právomoci rie-
šiť hlavné mesto. Nasmeroval preto
obyvateľov na bratislavský magistrát s
tým, že o ich veci bude aj on hovoriť s
primátorom Milanom Ftáčnikom.
Tento raz išlo o protihlukovú stenu
diaľnice na Panónskej ulici.
Posledná online diskusia obyvateľov s
petržalským starostom bola v pondelok
5. marca 2012 prostredníctvom web-
stránky mestskej časti. Petržalčanov
tentoraz najviac trápila čistota. (pet)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva od marca
zintenzívnila kontrolu dodržiavania
nariadenia o čistote na verejných
priestranstvách, zákaz voľného
pohybu psov, platnú evidenčnú
známku psa a zaplatenia dane za psa. 
„V mestskej časti je evidovaných spolu
5316 psov, no reálne s neevidovanými
je ich oveľa viac. Petržalke to robí
značné problémy v súvislosti s čistotou.
Odpad vytvára totiž aj ďalších 5- až 8-

tisíc psov, ktorých majitelia na petržal-
skom miestom úrade neprihlásili,“ tvrdí
hovorkyňa mestskej časti Mária Grebe-
ňová-Laczová. Mestskú časť údržba a
vyprázdňovanie smetných košov urče-
ných na psie exkrementy a dopĺňanie
papierových vrecúšok na exkrementy
ročne stojí takmer 100-tisíc eur. 
„Potvrdilo sa nám, že starší obyvatelia
bývajú zodpovednejší a  povinnosti
majiteľov psov si plnia najsvedomitej-
šie. Keď nás uvidela dievčina s voľne

pustenými psíkmi, ušla pred nami do
vchodu bytovky. Iný majiteľ voľne
pusteného psa odmietol upratať po
psovi a chcel polícii utiecť,“ uviedla
hovorkyňa.
V kontrolách chce mestská časť pokra-
čovať. Zámerom mestskej časti je
poukázať aj na nepoctivých psičkárov.
V krátkom čase pristúpi k zverejňova-
niu registrovaných psov, čím chce upo-
zorniť Petržalčanov na tých susedov,
ktorí nemajú psov prihlásených. (pet)

V Petržalke chcú kontrolovať psičkárov

Kontaktujte nás:

0850 63 89 63
oz@provident.sk 

Čo ponúkame:
 Týždennú výplatu provízií 

v hotovosti

 Podnikanie v okolí vášho 

bydliska

 Vlastné plánovanie časového 

rozvrhu

 Spoluprácu so stabilnou 

medzinárodnou spoločnosťou

Čo požadujeme:
 Najmenej stredné odborné 

vzdelanie (výučný list)

 Životné skúsenosti 

a znalosť ľudskej 

povahy

 Časovú fl exibilitu, 

spoľahlivosť 

a komunikatívnosť

Ako obchodný zástupca spoločnosti Provident Financial, s. r. o., budete poskytovať 

fi nančné pôžičky do domácností zákazníkov. Budete pravidelne komunikovať 

so svojimi klientmi, vyberať dohodnuté splátky, uzatvárať zmluvy a dohody, viesť 

svoju vlastnú agendu.

Hľadáte vlastné 
podnikanie?

Chcete stabilný 
zdroj príjmov?

Zarábajte jednoducho s nami!

12032_pf_naborove_materialy_inz_99x100_SK.indd 1 24.1.12 15:39
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BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí poslanci nie sú
spokojní so správou o verejnom
obstarávaní postreku proti komá-
rom a žiadajú primátora Milana
Ftáčnika (nezávislý), aby objasnil,
kto a prečo doplnil do podmienok na
verejné obstarávanie podmienku
zavedenia manažérstva systému
informačnej bezpečnosti, ktorá
nemá s postrekom proti komárom
nič spoločné.
Podľa predsedu poslaneckého klubu
SDKÚ-DS a Most-Híd Iva Nesrovnala
sa verejné obstarávanie na postreky
proti komárom stalo polomafiánskym
prípadom. Tvrdí, že čelí zastrašovaniu
a vyhrážaniu zo strany košickej firmy,
ktorá sa podozrivým spôsobom stala
víťazom verejného obstarávania na
postrek proti komárom v Bratislave.
Firma žiada, aby sa ospravedlnil za
svoje výroky o spoločnosti, ktoré pove-

dal verejne. „Že som si dovolil ako
predseda finančnej komisie opakovať
mediálne známe informácie,” uviedol
Nesrovnal.
Mestskí poslanci už skôr primátora
zaviazali, aby v spolupráci s mestsým
zastupiteľstvom vyšetril podozrenia z
manipulácie pri tomto verejnom obsta-
rávaní. Z primátorovej správy nie je
zrejmé, ktorí poslanci sa zúčastnili na
vyšetrovaní a kto boli členovia výbero-
vej komisie. Preto primátora minulý
týždeň zaviazali, aby správu dopraco-
val. Podľa poslanca Nesrovnala primá-
torova správa nerieši základné otázky a
je nedôveryhodná. Primátora obvinil,
že zametá kauzu pod koberec.
Primátor Milan Ftáčnik po zverejnení
pochybností o tomto verejnom obstará-
vaní a tlaku poslancov zmluvu s košic-
kou firmou vypovedal a prisľúbil, že
bude nové výberové obstarávanie. Na
postupe magistrátu však nevidí nič zlé.

Mesto pri definovaní podmienok podľa
neho vychádzalo z pravidiel, ktoré mali
napríklad Slovenské elektrárne pri
podobnej súťaži. Primátor preto nechá-
pe, že ak sa nimi mohli inšpirovať elek-
trárne, prečo by nimi nemohlo inšpiro-
vať aj mesto. „Firma, ktorá zabezpeču-
je postreky, by mala mať zabezpečený
systém a chránené informácie, pretože
pracuje s nebezpečnými jedovatými
materiálmi,” vyjadril sa primátorov
hovorca Ľubomír Andrássy.
Podľa neho pri zaradení špecializova-
ného certifikátu do podmienok súťaže
nešlo o pochybenie úradníka ani o
vedomé zaradenie podmienky, ktorá by
mohla byť diskriminujúca. Primátor
Ftáčnik však pôvodne v rozpore s tým
tvrdil, že išlo len o chybu magistrátne-
ho úradníka. „Úradník mal pocit, že
bezpečnosť súvisí s otázkou bezpeč-
nosti postrekov,” povedal pred mesia-
com M. Ftáčnik. (brn)

Mestskí poslanci nie sú spokojní, ako 

primátor vysvetlil súťaž na postrek

Tehlička pre Južný Sudán

www.savio.sk

Partneri kampane: Mediálni partneri:

Cena Darcovskej SMS správy je 1 €.
Viac informácií na www.darcovskasms.sk

SAVIO o. z. 
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, tel: 02/556 404 09, 0910 123 579, tehlicka@savio.sk, www.savio.sk
č. účtu: 262 085 2641/1100

SAVIO je občianske združenie, ktoré realizuje projekty rozvojovej pomoci v chudobnejších 
krajinách a oblastiach. Zameriava sa na pomoc deťom a mládeži v spolupráci so Saleziánmi 
dona Bosca. Projekt Tehlička pre Južný Sudán je 7. ročníkom tohto podujatia.
Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR.

Požujte a dúfajte, že choroba zmizne.

Pomôžte zmierniť bolesť. 
Prispejte na výstavbu nemocnice 
v Južnom Sudáne zaslaním SMS 
v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877.
Prispieť môžete aj na čísle účtu 
262 085 2641/1100.

Požujte a dúfajte, že choroba zmizne.

antibiotikum
/an·ti·bio·ti·kum/

SV_Tehlicka_inz_252x118_0212.ai 1 13. 2. 2012 17:02:17

Na Nevädzovej

bude zábavná

Rally DAKAR
RUŽINOV
Obchodné centrum Retro pripravilo
na  sobotu 17. marca 2012 v priesto-
roch centra na Nevädzovej ulici pre
všetkých bratislavských fanúšikov
vzrušenia a adrenalínových športov
skvelú zábavnú akciu Rally DAKAR
v Ružinove.
Návštevníci budú mať od 15.00 h mož-
nosť stretnúť sa so slovenským zástup-
com na tradičnej Rally Dakar Ivanom
Jakešom naživo, dotknúť  sa jeho pre-
tekárskej  motorky, či vypočuť si jeho
spomienky na tohoročnú rally v Južnej
Amerike.
Zaujímavý program sobotnej Rally
DAKAR v Ružinove doplnia adrenalí-
nové kaskadérske kúsky na bicykloch a
motocykloch v podaní showmanov
BikeTrial. Pripravené sú i rôzne zábav-
né súťaže pre malých i veľkých Brati-
slavčanov. (ocr)



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2012

Adolf Frankl sa

výstavou vrátil

do Bratislavy
STARÉ MESTO
V Starej radnici bola sprístupnená
výstava Adolf Frankl: Vízie - Visions
- Visionen, ktorá je venovaná brati-
slavskému rodákovi, maliarovi žijú-
cemu od roku 1949 vo Viedni, kde aj
zomrel. Téma výstavy obrazov je
spojená s autentickým príbehom
osudu židovskej rodiny počas 2. sve-
tovej vojny. 
Thomas Frankl, syn umelca, tlmočí
výstavou odkaz svojich rodičov. V
prvom rade otca, Adolfa Frankla
(1903-1983), ktorý prežil koncentrač-
ný tábor Osvienčim, ale aj svojej
matky Renée Franklovej, ktorá preží-
vala spolu s deťmi strach pred prena-
sledovaním v rôznych úkrytoch v Bra-
tislave.
Výstava, ktorú pripravilo Múzeum
mesta Bratislavy, je venovaná všetkým
obetiam holokaustu, ale aj ďalšieho
násilia, prenasledovania, ponižovania,
oberania o ľudskú dôstojnosť, páchanú
na človeku od nepamäti v jednotlivých
historických obdobiach. Výstava v Sta-
rej radnici je však zároveň aj spomien-
kou maliara na svoje rodné mesto v
podobe obrazov zobrazujúcich rôzne
pohľady na Bratislavu a jej pamiatky. 
Projekt Vízie z inferna - umením proti
zabúdaniu vznikol v podobe výstavy v
roku 1975 a v súčasnosti je realizova-
ný pod patronátom Vysokého komisá-
ra OSN pre ľudské práva. Výstava
potrvá do 29. apríla 2012. (pol)

Príbeh Gisi

Fleischmannovej

v Štúdiu SND
STARÉ MESTO
Na dosky Štúdia SND sa začiatkom
marca dostala dokumentárna drá-
ma Anny Gruskovej Rabínka, ktorá
mapuje osud bratislavskej rodáčky
Gisi Fleischmannovej, ktorá sa
počas druhej svetovej vojny obeto-
vala pre svoju komunitu a bola
zavraždená v koncentračnom tábore
v Osvienčime.
Keď na jar 1942 začali deportácie
Židov zo Slovenska, zúfalí členovia
židovskej obce sformovali odbojovú
pracovnú skupinu, ktorá zmobilizovala
všetku svoju energiu na pokus o zasta-
venie transportov. Gisi Fleischmanno-
vá bola ústrednou a hybnou silou tohto
hnutia, ktoré má v dejinách výsadné
postavenie ako jedinečný, aj keď neús-
pešný pokus zabrániť „konečnému rie-
šeniu“ nielen na Slovensku, ale v celo-
európskom kontexte. 
V úlohe Gisi je Ingrid Timková, ktorá
tiež hrá úlohu poslanca Slovenského
snemu. Jej mamu Jetty a súčasne aj
úlohu ministra Macha hrá Emília Vášá-
ryová, jej dcéru Lici, ale aj úlohy diev-
čaťa, ďalšieho poslanca a Ester zase
Ivana Kuxová. Štvrtou ženou na javis-
ku je Halka Třešňáková, ktorá sa zhos-
tila úlohy Genendel, ktorá je druhou
tvárou Gisi aj železného muža.
Najbližšie predstavenie drámy Rabínka
bude Štúdiu SND na Pribinovej ulici vo
štvrtok 8. marec 2012 a v stredu 14.
marec 2012 - obe predstavenia sa začí-
najú o 19.00 h. (ado)

Do pomenovania mostov ideológia

nepatrí, niektorí ich chcú opäť meniť
BRATISLAVA
Dnes si už málokto spomenie, že do
roku 1972 mala Bratislava jediný
most, ktorý spájal ľavý breh Duna-
ja s pravým. Bol to Most Červenej
armády, ktorý po skončení 2. sveto-
vej vojny nahradil zničený Štefáni-
kov most, ako po 1. svetovej vojne
premenovali Most Františka Jozefa
z roku 1890. Most Červenej armády
dala ako provizórny postaviť so-
vietska Červená armáda, aby zabez-
pečila  strategické spojenie Bratisla-
vy s Petržalkou (Engerau).
V roku 1972 pribudol v meste druhý
most a komunisti ho pomenovali
podľa Slovenského národného povsta-
nia, ktoré si po roku 1948 privlastnili.
Čo na tom, že Bratislava nemala k
SNP žiadnu väzbu ani vzťah? Tak ako
v Sovietskom zväze komunisti všetko
nazývali podľa V. I. Lenina a v Česku
podľa Klementa Gottwalda, na Slo-
vensku sa pretekali s nálepkovaním
podľa SNP. 
Bratislava tak mala Most Červenej
armády a Most SNP, Bratislavčania
ich však vtedy nenazvali inak ako
starý most a nový most. Toto ľudové
pomenovanie vydržalo aj po postavení
tretieho bratislavského mosta, ktorý
spojil Petržalku s Ružinovom. V roku
1983 dali do prevádzky jeho železnič-
nú trať a o dva roky aj diaľničnú časť
mosta. Opäť dostal ideologický názov
Most hrdinov Dukly, Bratislavčania
mu však nehovorili inak ako železnič-
ný most.

O výstavbe štvrtého bratislavského
mosta sa rozhodlo ešte v polovici 70.
rokov, s výstavbou sa začalo v roku
1985. Mal to byť Most mládeže, čo
bolo rovnaké ideologické pomenova-
nie v duchu budovateľských tradícií a
podľa vzoru Trate mládeže na stred-
nom Slovensku. Most však bol dokon-
čený v roku 1992, teda po páde komu-
nistického režimu, a tak dostal meno
Most Lafranconi podľa študentského
internátu Lafranconi, ktorého názov je
skomoleninou mena talianskeho archi-
tekta Eneu Graziosa Lanfranconiho.
Keď po roku 1989 došlo k odideologi-
zovaniu miestnej topografie v meste,
logicky prišlo aj na bratislavské
mosty. A tak sa magistrátna komisia
priklonila k zaužívanému ľudovému
pomenovaniu mostov. Most Červenej
armády dostal názov Starý most, Most
SNP pomenovanie Nový most a Most
hrdinov Dukly premenovali na Prí-
stavný most, pretože už nebol len
železničný, aj keď s týmto označením
sa možno u niektorých pamätníkov
stretnúť ešte aj dnes.
Po dvadsiatich rokoch sa tu opäť obja-
vuje tendencia meniť názvy bratislav-
ských mostov. Iniciatívna je najmä
súčasná samospráva Starého Mesta.
Tunajšie miestne zastupiteľstvo už
schválilo návrh, aby sa Nový most
opäť volal Most SNP. Argumentujú
tým, že Bratislava už má aj novšie
mosty, ako je Nový most. Faktom však
je, že od roku 1972 do roku 1983, keď
boli v Bratislave len dva mosty, bol

tento most pre obyčajných ľudí jedno-
ducho novým mostom, ak sa teda v
roku 1990 rozhodlo, že sa tak bude
volať aj oficiálne, malo to svoju logiku
a stále ju aj má. Bratislava totiž už má
podľa SNP nazvané jedno verejné
priestranstvo - centrálne mestské
Námestie SNP. Na Slovenské národné
povstanie odkazuje aj názov Ulice 29.
augusta, teda SNP je v topografii
mesta zastúpené naozaj dôstojne.
Aktívny v premenovávaní bratislav-
ských mostov je však najmä staro-
mestský, mestský a župný sociálno-
demokratický poslanec Martin Borgu-
ľa (SMER-SD), ktorý prišiel s
návrhom na premenovanie Nového
mosta na Most SNP ešte v roku 2009.
Vtedy neuspel, teraz sa hlasovaniu o
návrhu, ktorý predložila starostka
Tatiana Rosová (SDKÚ-DS), vyhol.
Zato však prišiel s návrhom na preme-
novanie Starého mosta, ktorý čaká
rekonštrukcia. Magistrát a primátor
totiž navrhujú rekonštruovať most ako
repliku terajšieho vzhľadu. Borguľa si
však osvojil myšlienku nevracať sa k
núdzovému povojnovému riešeniu
ženistov Červenej armády, ale vrátiť
sa k pôvodnému vzhľadu Mosta Fran-
tiška Jozefa z roku 1890. Zrekonštruo-
vaný most by mal slúžiť pre električ-
ku do Petržalky, cyklistickú dopravu a
chodcom ako most vyhliadkový a pro-
menádny. Potom by sa podľa Borguľu
mohol opäť premenovať na Most
Františka Jozefa. Slavo Polanský



V Slovane došlo

k mohutným

zmenám
BRATISLAVA
V kádri ŠK Slovan Bratislava nastal
v zimnom okne mohutný pohyb. Do
tímu prišli Kamil Kopúnek (z AS
Bari), Pavel Kováč (z MFK Dubnica),
Karol Mészáros (odchovanec), Mário
Pečalka (z Hapoelu Tel Aviv), Nika
Piliev (z CSKA Moskva), Juraj Piros-
ka (zo Senice), Ondřej Smetana (zo
Sint Truidense VV) a Ákos Szarka
(návrat z hosťovania v Senci).
Opačným smerom putovali Radoslav
Augustín, Marek Kuzma (hosťovanie v
Dukle Banská Bystrica), Karim Guédé
(SC Freiburg), Lukáš Hartig (Bohe-
mians 1905), Lukáš Hroššo (FC Nitra),
Milan Ivana (SV Wehen Wiesbaden),
Krešimir Kordič (hosťovanie v DAC
Dunajská Streda), Milan Lačný (Sparta
Praha), Peter Štepanovský FK Senica) a
Ivo Táborský (FK Mladá Boleslav).
„Každý tréner má ambície mať v muž-
stve, čo najviac kvalitných hráčov. Už
na jeseň som avizoval, že potrebujeme
doplniť káder o vyspelé individuality,”
povedal tréner Slovana Vladimír Wiess.
„Sčasti sa nám to podarilo, sčasti nie.
Ak by však boli všetci hráči zdraví a
nezranil sa Žofčák, Pečalka a Dobrotka,
bol by som spokojný. Ak sa pridajú ďal-
šie zranenia ako má Had a prípadne
karty, môže byť káder úzky. Z hráčov,
ktorí prišli, počítam do základu s
Kopúnkom, Smetanom aj Piroskom, ak
bude fit. Pečalka teraz začína len s prí-
pravou, takže až o taký mesiac by nám
mohol pomôcť,” dodal Weiss. (ado)

Na futbal už

začali chodiť aj

mladí slovanisti
NOVÉ MESTO
Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava
začal aktívnejšie pracovať s fanúšik-
mi. Pozornosť si zaslúži najmä pro-
jekt Mladý slovanista, v rámci ktoré-
ho hráči Slovana absolvovali stretnu-
tia so žiakmi šiestich bratislavských
základných škôl - Kalinčiakova, Ru-
žová dolina, Vazovova, Rajčianska,
Malokarpatské námestie a Podzá-
hradná.
Žiaci týchto základých škôl nebudú
chýbať na domácich zápasoch Slovana -
do rodinného sektora na tribúne D ich
vozí Dopravný podnik Bratislava. Fut-
balové tímy škôl cez prestávky do-
mácich zápasov, ktoré sú predĺžené na
20 minút, odohrajú sériu futbalových
minizápasov. Tie vyvrcholia celoden-
ným futbalovým turnajom základných
škôl počas májového Dňa detí Slovana.
Rodinný sektor je otvorený už dve hodi-
ny pred začiatkom každého domáceho
zápasu a majú sem vstup rodičia s deťmi
za zvýhodnené vstupné 3 € (deti zadar-
mo). Prvýkrát bol sektor otvorený v
sobotu pred zápasom Slovan - Dunajská
Streda. V SlovanStore si mladí slovanis-
ti mohli kúpiť futbalové suveníry, ale aj
otestovať vedomosti v zábavnom futba-
lovom kvíze. V predaji je aj fotoalbum
pri príležitosti vydania knihy 90. rokov
Slovanu, do ktorého si môžu deti lepiť
nálepky.
Najbližšie bude Rodinný sektor otvore-
ný pred zápasom Slovan - Prešov 17.
marca 2012 o 12.30 h. (ado)

ŠK Slovan vykročil za obhajobou titulu

víťazstvom nad Dunajskou Stredou
BRATISLAVA
Futbalisti bratislavského Slovana
začali jarnú časť Corgon ligy sobot-
ným víťazstvom nad DAC Dunajská
Streda 3:1. Keďže vedúca Žilina
dokázala otočiť domáci zápas proti
Ružomberku a Trnava šťastným
gólom v závere zápasu proti Zlatým
Moravciam, na čele tabuľky sa
poradie tímov nemení. Slovan zostá-
va druhý so stratou bodu na Žilinu a
s lepším skóre pred Trnavou.
Slovanisti nezačali zápas proti Dunaj-
skej Strede najlepšie - v 18. minúte
prehrávali gólom Delarga. O desať
minút neskôr však belasí pohotovo
odpovedali, keď Erik Grendel po pri-
hrávke Filipa Šeba vyrovnal. „Snažil
som sa najmä trafiť bránku. Bolo to
výrazne aj o šťastí, hoci som mal v
úmysle obstreliť hráča. Som veľmi
šťastný, že sa mi to podarilo,“ povedal
Erik Grendel.
S výkonom mužstva v prvom polčase
však nebol celkom spokojný tréner
Vladimír Weiss. „Stretnutie ovplyvnil
prvý gól. Delarge to spravil perfektne,
ale pri jeho akcii zaspali naši stopéri aj
brankár. Tento moment sa negatívne
podpísal pod našu psychiku, no do
zápasu sme sa vrátili pomerne rýchlo.
Náš výkon však nebol taký ako v prí-
prave. Síce sme držali loptu na kopač-
kách, rozohrávka trvala veľmi dlho,”
priznal Weiss.
V druhom polčase boli slovanisti od
začiatku aktívnejší a Ondřej Smetana
dostal mužstvo v 59. minúte do vede-

nia. Stalo sa tak po chybe brankára
Dunajskej Stredy, keď Juraj Halenár
zahrával nepriamy kop v šestnástke
súpera. Jeho delovka sa odrazila od
množstva tiel, až sa dostala k Smetano-
vi, ktorý zakončil. Ten istý hráč skóro-
val aj v 76. minúte, keď ho fantasticky
vysunul Karol Mészaros. „Cez prestáv-
ku som hráčov nabádal na aktivitu a
pokoj. Bol som presvedčený, že gól
príde a vyhráme. Smetana mal už v
prvom polčase dve šance, v druhom sa
dokázal dvakrát presadiť. Na to sme ho
angažovali a góly mu určite psychicky
pomôžu. Som spokojný s tromi bodmi,
ale vieme a musíme hrať lepšie,” pove-
dal tréner Weiss.
Futbalisti Slovana majú nabitý program
- v stredu 7. marca 2012 hrali v Senici

prvý zápas štvrťfinále Slovenského
pohára Slovnaft Cup 2012. Domáca
odveta je naplánovaná na 21. marca
2012. V nedeľu 11. marca 2012 hrá
Slovan ďalší ligový zápas v Košiciach,
tréner sa však bude musieť zaobísť bez
Jiřího Kladrubského a Juraja Halenára,
ktorí v zápase s Dunajskou Stredou
videli žlté karty, a keďže ich už dostali
po štyri, v Košiciach nemôžu nastúpiť.
Doma sa futbalisti Slovana najbližšie
predstavia v sobotu 17. marca 2012 o
14.30 h v zápase proti Tatranu Prešov.
Na štadióne však bude živo už od od
12.30 h, keď sa na štadióne Pasienky
otvára rodinný sektor D, kde mladí slo-
vanisti nájdu opäť množstvo hier a
atrakcií. (ado)

FOTO - ŠK Slovan
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Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
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www.domestica.sk

Volejbalisti

VKP a VT Unicef

idú do play-off
BRATISLAVA
V závere skupinovej fázy volejbalo-
vej extraligy mužov hráči VKP Bra-
tislava porazili Humenné 3:2 a s
náskokom dvoch bodov obhájili
prvú priečku pred mestským riva-
lom - Volley Teamom Unicef Brati-
slava, ktorý vo Svidníku prehral 1:3.
Policajtov v play-off čaká ATC Tren-
čín a biele tigre z VT Unicef volejba-
listi Spartaka Myjava.
Vo štvrťfinálovej sérii play-off, ktorá sa
hrá na tri víťazné zápasy, nastúpi VKP v
domovskej Športovej hale PKO. Sériu
policajti začínajú doma 7. marca 2012, v
sobotu 10. marca potom hrajú v Trenčí-
ne a v stredu 14. marca 2012 o 17.00 h
opäť doma v PKO. Prípadný štvrtý či
piaty zápas je na programe 17. marca v
Trenčíne, resp. 21. marca v Bratislave.
V tie isté dni ako VKP odohrá svoje
štvrťfinálové zápasy s Myjavou aj bra-
tislavský Volley Team Unicef . Domá-
ce zápasy v Športovej hale na Pasien-
koch (Hant Aréne) sa začínajú vždy o
18.00 h. 
Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria
Svidník - Nitra a Humenné - Prešov.
Jasnými favoritmi štvrťfinále volejba-
lovej extraligy mužov sú VKP Bratisla-
va, VT Unicef Bratislava, Slávia Svid-
ník a Chemes Humenné, teda mužstvá,
ktoré po základnej časti tvorili nadstav-
bovú skupinu o 1. - 4. miesto. V prípa-
de postupu do semifinále, vytvoria
dvojice VKP - Humenné a VT Unicef -
Svidník. (ado)

Basketbalistom

Interu sa postup

začína vzďaľovať
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava slo-
venské derby proti Leviciam ne-
zvládli a v sobotu doma prehrali
58:70. Šanca, že sa postúpia do pred-
kola play off českej Mattoni NBL sa
im tak vzďaľuje. Na postupovú
priečku strácajú už 4 body. Do
konca skupinovej fázy síce zostáva
ešte 8 kôl, boj o postup sa tak pre
žlto-čiernych nekončí.
Interisti pritom nezačali zápas proti
Leviciam zle - po prvých dvoch štvrti-
nách viedli 38:32. Tretiu štvrtinu však
prehrali 8:21 a štvrtú 12:17. „Po zmene
strán sme hrali takisto ako v prvom
polčase, no nepadalo nám to do koša.
Bohužiaľ, možno je to tým, že Andrej
Kuffa pred zápasom netrénoval dva
dni, nehral Tomáš Ďurana, ktorý je prí-
nos v obrane a percentuálne patrí k naj-
lepším trojkárom v lige. Mitara Trivu-
noviča hostia veľmi dobre bránili,
nedostával sa do dobrých pozícií. Sna-
žili sme sa potom dávať loptu pod kôš,
no ani odtiaľ nám to nepadalo,“ uvie-
dol tréner Interu Richard Ďuriš.
Žlto-čiernych teraz čakajú tri zápasy
vonku - 7. marca v Opave, 10. marca
vo Svitavách, 14. marca v Ústí nad
Labem. Na domácej palubovke na
Pasienkoch sa najbližšie predstavia v
sobotu 17. marca 2012 o 18.00 proti
Levhartom z Chomutova. Ak chcú
pomýšľať na postup a nechcú sa spo-
liehať na šťastie, musia vo všetkých
zápasoch naplno bodovať. (ado)

HC Slovan Bratislava po základnej časti

skončil tretí, v play-off ho čaká Žilina
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava na-
pokon vstúpia do vyraďovacej fázy
Slovnaft play-off z tretieho miesta.
Rozhodol o tom až samotný záver
základnej časti Tipsport extraligy, v
ktorom belasí najprv neuspeli na
ľade barážovej Nitry a potom nevyu-
žili ani výhodu domáceho prostredia
proti Zvolenu a dali sa preskočiť
Skalicou.
Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo
dobré. Slovan získal pred štvrťfinále
play-off dva dni k dobru, čo môže byť
dôležité najmä pre doliečenie zrane-
ných hráčov. Samozrejme, fanúšikovia
Slovana sa najviac zaujímajú o zdravot-
ný stav kapitána Miroslava Šatana, kto-
rého pauza po faule Trenčana Melichár-
ka sa odhadovala na 7 - 10 dní. Angína
skolila aj člena širšieho reprezentačné-
ho kádra obrancu Švarného. Problémy
s chrbticou hlásil prvý brankár Braňo
Konrád. V ideálnom prípade by všetci
mohli byť trénerovi Nelibovi k dispozí-
cii už na úvodné dva domáce zápasy
štvrťfinálovej série v piatok 9. a v sobo-

tu 10. marca 2012 od 18:00 h v Slov-
naft Arene.
V ňom sa Slovanu do cesty postaví
azda najpríjemnejšie prekvapenie dote-
rajšieho priebehu extraligy, mužstvo
MsHK DOXXBet Žilina. Žilinčania
pod vedením trénera Jančušku skončili
po základnej časti na 6. mieste, čo je ich
najlepšie umiestnenie od sezóny
2005/2006, v ktorej prekvapujúco zí-
skali historický majstrovský titul. Spo-
liehali sa najmä na produktivitu prvej
formácie vedenej skúseným Sivákom s
bratmi Hunovcami na krídlach, ktorí po
odchode práve zo Slovana herne vidi-
teľne pookriali.
Napriek všetkému je Žilina opticky pre
Slovan najprijateľnejším štvrťfinálo-
vým súperom. Je to mužstvo, s ktorým
mal Slovan v základnej časti najpriazni-
vejšiu vzájomnú bilanciu, keď zo 6
zápasov až 5-krát zvíťazil s celkovým
skóre 23:8. V Žiline pritom Slovan
neprehral ani raz.
Po úvodných dvoch zápasoch v piatok
a sobotu 9. a 10. marca sa séria presťa-
huje do Žiliny, kde sa bude hrať 13. a

14. marca. Prípadný piaty štvrťfinálový
zápas bude opäť v Bratislave v piatok
16. marca a rozhodujúci siedmy v uto-
rok 20. marca.
Vstupenky na štvrťfinále predáva Tic-
ketportal na svojej internetovej stránke,
ako aj na vyše 40 predajných miestach
v Bratislave. Klub ceny na štvrťfinále
nezvýšil, ceny sa pohybujú od 4 eur na
státie po 8 eur do prvých piatich radov
k ľadovej ploche.
Slovan určite najlepšie vie, kde ho pred
play-off najviac tlačí topánka. Zlepšiť
sa bude musieť predovšetkým v hernej
disciplíne. Znie to až neuveriteľne, ale
Slovan je najtrestanejším mužstvom
extraligy s 329 dvojminútovými tresta-
mi a 1128 trestnými minútami. Čo je
však ešte horšie, Slovan dostal v osla-
beniach najviac gólov zo všetkých
extraligových mužstiev - až 54. Pokra-
čovanie v tomto negatívnom trende v
play off by sa mohlo pre Bratislavčanov
stať veľmi rýchlo osudným. Napriek
tomu pred klubom stoja aj v tejto sezó-
ne iba tie najvyššie ciele, pre ktoré chce
v play-off urobiť všetko. (hov)

Inzercia tatar-Sebej_nove.indd 1 2/23/12 5:30 PM



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2012

STARÉ MESTO
NA POŠTOVEJ ULICI ukradla 52-
ročná žena z Uherského Hradišťa v špor-
tovej predajni dámsku bundu v hodnote
170 €. Zamestnanci predajne ženu s
tovarom chytili na Obchodnej ulici a
tovar nepoškodený vrátili do predajne.
Žena bola obvinená z krádeže.

PETRŽALKA
NA TUPOLEVOVEJ ULICI ráno
prepadol 47-ročný Milan z Bratislavy
pobočku banky. Bol maskovaný a
ozbrojený a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od zamestnanca banky vydanie
finančnej hotovosti. Zamestnanec mu v
obave o život a zdravie dal finančnú
hotovosť 5000 €. Po lúpeži páchateľ z
banky odišiel, jeden zo zamestnancov
banky ho však začal prenasledovať. V
blízkosti banky sa nachádzal policajný
kynológ, ktorý začal podozrivého muža
prenasledovať. Na Markovej ulici ho ob-
kľúčila polícia, a keď to muž zistil, zbra-
ňou si spôsobil zranenia, ktorým na
mieste podľahol.
NA VYŠEHRADSKEJ ULICI v jed-
nom z bytov obytného domu polícia naš-
la drogy, ktoré tu prechovával 28-ročný
Peter B. Drogy ďalej predával menším
dílerom a konzumentom. Drogy taktiež
predával aj obvinenému 34-ročnému
Romanovi H., ktorý ich ďalej distribuo-
val konzumentom. Oboch mužov polí-
cia zadržala a obvinila. Hrozí im trest
odňatia slobody na 4 - 10 rokov.

RUŽINOV
NA PRIBINOVEJ ULICI v obchod-
nom centre Eurovea ukradol neznámy
muž v predajni šperkov prsteň, ktorý bol
osadený briliantmi. Prsteň v hodnote
3350 € ležal na predvádzacom pulte na
podložke slúžiacej na šperky. Podozrivé-
ho muža zachytila pri príchode a odcho-
de z predajne bezpečnostná kamera. Za
informácie vedúce k jeho vypátraniu
ponúka majiteľ klenotníctva odmenu.

KARLOVA VES
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI večer
vylúpil neznámy ozbrojený páchateľ
videopožičovňu. Zamestnankyňa mu v
obave o život a zdravie vydala finančnú
hotovosť vo výške viac ako 71 €. Pácha-
teľ následne odišiel. Počas lúpeže k zra-
neniu osôb nedošlo. Polícia po páchate-
ľovi intenzívne pátra. Ide o muža približ-
ne vo veku 25 rokov, na sebe mal oble-
čenú modro-šedú mikinu s kapucňou,
tmavé nohavice, na hlave tmavú kuklu.
Páchateľ počas lúpeže držal v ruke krát-
ku guľovú zbraň. (brn)

1940: Bratislava 

sa dočkala

umelého ľadu!
Dedičom Ski klubu Bratislava sa stal
klub vysokoškolákov – VŠ Bratislava,
ktorý bol potom dlhé roky jediným,
ale o to mocnejším miestnym rivalom
hokejistov 1. ČsŠK Bratislava. Návrat
„stratených synov“ E. Suchého a Bar-
toška, príchod M. Polóniho, no najmä
agilní funkcionári Ľudo Hladík, dr.
Lovas, Bončo spolu s náčelníkom
Wepnerom ukuli aj z „eškárov“ kolek-
tív, ktorý bol už schopný konkurovať
nielen všetkým susedom, ale aj Tatran-
com a Bystričanom.
V januári 1937 zvíťazili hokejisti 1.
ČsŠK vo finálovom zápase župného
majstrovstva nad ZFC Zlaté Moravce
4:0 a urobili prvý krok do novoutvorenej
divízie. Titul župného majstra vybojova-
lo mužstvo: Leitner, Polóni, Nezhyba,
Bončo, Dr. Vališ, Jakeš, Suchý, Barto-
šek, Schmidl. V kvalifikačnom stretnutí
na klzisku, ktoré „eškári“ zriadili na fut-
balovom ihrisku v Petržalke, zvíťazili
bratislavskí chlapci nad martinským ŠK
5:1 a dostali sa do divízie. Žiaľ, táto
súťaž mala iba jeden ročník 1937/1938.
Umelé klzisko vo Viedni a priateľské
styky s viedenskými klubmi WEV a
EKE priťahovali hokejistov. Do rakú-
skeho hlavného mesta cestovali veru  za
vlastné. Prvá skúška na divíziu 3.
decembra 1937 sa však neskončila
dobre. EKE nakládol „eškárom“ 9:0.
Trpkosť vysokej prehry však v predpo-
sledný deň roka osladilo víťazstvo nad
VŠ, ktorý bol medzi elitou v najvyššej
súťaži – lige. V týchto stretnutiach stál
prvý raz v bránke František Dibarbora,
jeden odchovancov „eškárskej“ futbalo-
vo-hokejovej liahne. Hneď po víťazstve
nad vysokoškolákmi cestovali hokejisti
do Sliezska. Za 36 hodín vybojovali päť
zápasov, z ktorých prehrali len jediný s
kombinovaným mužstvom Ostravice-
Frýdek 1:2. S Tatrou Kopřivnice hrali
1:1, s Českým Těšínom 2:1 a 4:1, Třin-
com 2:2. Z desiatich gólov dal Bartošek
sedem! Žiaľ, hneď v Kopřivniciach sa
zranil Michal Polóni.
V divíznej súťaži obstáli hokejisti 1.
ČsŠK Bratislava podľa očakávania. Ob-
sadili druhé miesto za istým favoritom
HC Tatry. Potom prišli dve mierne zimy,
ktoré nedovolili plne rozohrať ani župnú
súťaž. Myšlienka vybudovať aj v Brati-
slave klzisko s umelým ľadom stala sa
čoraz naliehavejšou. Vŕtala najmä v hla-
ve Miška Polóniho, lebo nevedel zabud-
núť na rok 1933, keď odmäk a dážď zne-
možnili zápas Ski klubu s americkým
Massachusets Rangers. Ski klub doplatil
na neuskutočnený zápas asi 7500 korún
a z dlžôb sa už nespamätal.
Ďalšími horlivými propagátormi umelé-
ho ľadu boli Dr. Okoličányi, Ing. Četve-
rikov a Ing. Nemessányi. No nadšenie
samo osebe nestačilo. Na stavbu bol po-
trebný kapitál a stroje. Ani jedného, ani
druhého nebolo. Lenže športovci sú
vytrvalí, keď si niečo vezmú do hlavy.
Prvá brnenská vyhotovila stroje aj ostat-
né  potrebné zariadenie pre umelé klzis-
ko v Katoviciach. Vypukla však vojna a
Poliaci nemohli stroje prevziať. Po ne-
malom úsilí sa ich podarilo „eškárom“
získať a 15. decembra 1940 dostali brati-
slavskí hokejisti a korčuliari krásny via-
nočný dar. Spracované podľa knihy

L. Grünnera: Polstoročie v belasom

Na Holubyho je jedna z najstarších víl
Na rohu, kde sa Holubyho ulica
napája na Šulekovu, stojí nevhodný-
mi prestavbami a nepremyslenými
úpravami skoro celkom znehodnote-
ný rodinný dom. Nepríjemný dojem z
„moderne“ upravenej či skôr ne-
upravenej fasády, „zlepšenej“ ešte
reklamnou tabuľou blízkeho hotela,
čiastočne kompenzuje vysoký ihlič-
nan, ktorý sa sem dostal akosi omy-
lom. Nikoho z okoloidúcich ani nena-
padne, že je to pravdepodobne naj-
staršia vila zachovaná na území Bra-
tislavy, ktorá mala byť dávno zapísa-
ná v zozname pamiatok.
Nedávno vyšla kniha s barokovo dlhým
názvom Každodenný život a Bývanie v
Bratislave v 19. a 20. storočí od Marty
Janovíčkovej a Viery Obuchovej. Čita-
teľ sa okrem iných faktov dozvie, že v
Archíve mesta Bratislavy sa zachovali
plány úprav domu Františka Fialu z
roku 1897 odvtedy veľmi známej a veľ-
mi produktívnej firmy Kittler a Gratzl.
Text pokračuje slovami „objekt, ktorý
zatiaľ nevieme lokalizovať, nevieme, či
sa zachoval a v akom stave, bol postave-
ný už skôr“. Na pripojenom pláne je
pôdorys prízemia domu na lichobežní-
kovej parcele. Okrem kuchyne a prá-
čovne boli na prízemí štyri izby, jeden
kabinet, služobná izba (Dienstzimmer),
ktorá slúžila aj ako predsieň či hala, dva
záchody, schody na poschodie. Na
dvore stála oddelene dielňa a sklad pali-
vového dreva. Pred hlavným priečelím
domu v čele parcely stála otvorená
veranda. Dve záchodové kabíny (jedna
pre panstvo pri kabinete a jedna s vcho-
dom z dvora pre personál) sú označené
písmenami „W.C.“ Niekto by mohol
pochybovať, že v roku 1897 boli v
dome kdesi vo vinohradníckom záhone
splachovacie záchody (water closet).
Veď vtedy ešte nebol do vinohradov
zavedený mestský vodovod! Ani kanali-
zácia.
Objavený plán prestavby objektu sa
zhoduje so situáciou objektu na Holuby-
ho ulici 2. Široko-ďaleko od tohto domu
nestálo v 19. storočí nič. Najbližšia
pomenovaná ulica bola Palisády (Palli-
sadenweg). Parcela s nie práve najvý-
hodnejším pôdorysom sa nachádzala
medzi dvoma cestami do vinohradov,
ktoré sa v čase lejakov menili na prudké
potoky, ale pod nimi viedlo už od stre-
doveku drevené potrubie, ktorým sa pri-
vádzala do fontán na Hlavnom námestí,
vtedy ešte trhovisku, pitná voda z hor-

ských prameňov. Vedenie zľava (Holu-
byho ulica) sa začínalo pri prameni Hei-
ligenbrunn („studnička svätých“ či
„studnička všetkých svätých“, a nie
svätá studnička, ako sa to nesprávne
uvádza v slovenskej literatúre), ktorý sa
nachádzal neďaleko Červeného kríža.
Sprava pritekala potrubím voda (pozdĺž
dnešnej Šulekovej) z prameňa Thomas-
brunn („Tomášova studnička“,„studnič-
ka svätého Tomáša“). O kus nižšie sa
pripájalo potrubie z ďalšieho prameňa.
Nebolo teda pre majiteľa objektu pri
vodovodoch problémom získať od
mesta súhlas na odbočku, ktorá k nemu
privádzala dostatok čerstvej vody a zria-
diť si už v roku 1897 aj splachovacie
záchody. 
V roku 1887 ponúkla pani Minna Fiala,
ktorej bydlisko bolo „Palissadenweg
373 ( Villa Fiala)“, na výstavu Prešpor-
skému umeleckému spolku niekoľko
obrazov. V zozname majiteľov nehnu-
teľností (Pressburger Wegweiser) sa
minimálne od roku 1888 uvádza ako
majiteľ objektu so súpisným číslom 373
Franz Fiala. Objekt, ktorý po roku 1897
renomovaná prešporská stavebná firma
Kittler a Gratzl prestavovala, stál teda
určite už pred rokom 1887 a označoval
sa ako „vila“. Prestavbou dostal objekt
terajší rozsah. Jeho romantické priečelia
s vysokými štítmi a s množstvom vyre-
závanej drevenej dekorácie by dnes

zodpovedali skôr označeniu „chata“.
Časť typických drevených dekoračných
prvkov zanikla, zmizla aj drevená
veranda, na ktorú sa dalo priamo zo
záhradky pri  ulici vystúpiť po niekoľ-
kých schodoch. Nad verandou bola
pravdepodobne terasa alebo balkón.
Dnes je na jej mieste nevzhľadná garáž.
Pôvodné vysoké okná izieb na poschodí
sú nahradené „modernými“ nízkymi
sériovej výroby. Zo štukovej dekorácie
zostali len kde-tu chudobné stopy. Dre-
vené schodište na poschodie zaniklo
úplne. Na jeho mieste je akési provizó-
rium zo zváraného železa, prístupné
priamo zo dvora. 
V roku 1912 sa ako majiteľka vily uvá-
dza pani Fiala Teréz. Adresa domu sa
medzičasom zmenila, znela Rázga Pál-
Gasse 2. Aj súpisné číslo sa zmenilo na
342. Tak to bolo aj v roku 1914, keď sa
ako obyvateľ domu Rázga Pál-Gasse 2
uvádza „Fiala Ferenc, Hausbesitzer“,
ale ako majiteľka domu je zase uvedená
„Fiala Teréz“. V roku 1929 už dom
vlastnili Sternfeld Samu, obchodník, a
Braun Jozef, obchodník, ktorý v dome
býval. Obchodníkov menom Jozef
Braun bolo v meste v roku 1929 niekoľ-
ko. Tento pravdepodobne obchodoval s
látkami a súknom v obchode na
Suchom mýte 19. Pred ním mal sklad (a
určite aj obchod) látok a súkna Simon
Fleischmann, otec neskoršieho slávneho
britského sochára prešporského pôvodu
Artura Fleischmanna. Štefan Holčík

FOTO - autor

ČISTENIE U VÁS
NECHAJTE NA NÁS...

0911 525 773

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

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69

Grif, s.r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, www.fiat-grif.sk, office-grif@stonline.sk

Telefón: 02/6720 7777, 02/6820 1418
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vyjdú o dva týždne

22. marca 2012

ŠTVRTOK 8. marca
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie
zlej ženy, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Hurá Luxus! alebo Tie roky
90-te, absolventské predstavenie VŠMU,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
�20.00 - Voda na vode, tanečné predsta-
venie, Divadlo Elledanse, Miletičova 17

PIATOK 9. marca
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Žili-
na, 1. zápas štvrťfinále play-off  Tipsport
extraligy, Slovnaft Arena
� 18.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - D. Gieselmann: Plantáž, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodráma,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - L. A. Minkus / M. Petipa:
Bajadera, balet, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Marián Geišberg, Martin
Geišberg a Patrik Pačes, koncert, Ticho
a spol, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

SOBOTA 10. marca
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Žili-
na, 2. zápas štvrťfinále play-off Tipsport
extraligy, Slovnaft Arena
� 19.00 - Š. Kršňák: S brokovnicou na
manžela, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - T. Letts: August: stratení v
Oklahome, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, operné
predstavenie, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie

NEDEĽA 11. marca
� 15.00 - Perinbaba, predstavenie pre
deti, Divadlo Meteorit, Čulenova ulica
�15.30 - Dobšinského rozprávky, pred-
stavenie pre deti, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 18.00 - M. Sládek: Krížová cesta,
Kostol Sv. Vincenta de Paul, Ružinov
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Blues na Lodi, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - D. Mamet: November, Divad-
lo Aréna,Viedenská cesta
� 18.00 - T. Letts: August: stratení v
Oklahome, Sála činohry SND, Pribinova
� 18.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdio
SND, Pribinova ulica

PONDELOK 12. marca
� 19.00 - M. Kaufman: 33 variácií,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Verdi: Aida, opera, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Z. Križková: Poslovia, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského rad

UTOROK 13. marca
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 
� 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná flau-
ta, operné predstavenie, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Fragile, koncert, Dom kultúry
Dúbravka
� 19.00 - Lara Fabian, koncert, Incheba
Expo Aréna, Viedenská cesta 
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na
dedine, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Novecento - Legenda o pianis-
tovi, Divadlo v podpalubí, Tyršovo náb-
režie
� 19.00 - A. P. Čechov: Tri sestry, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie

STREDA 14. marca
� 18.00 - VKP Bratislava - ATC Tren-
čín, play-off volejbalovej extraligy mu-
žov, Športová hala PKO
� 19.00 - VT UNICEF Bratislava - TJ
Spartak Myjava, play-off volejbalovej
extraligy mužov, Hant Arena
� 19.00 - Peter Cmorík Blues Band,
koncert, divadlo Ateliér Babylon, Kolár-
ska ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO,
balet, Sála opery a baletu SND, Pribinova 

�19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdi-
ou SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Cikker: Mister Scrooge,
opera, Historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie

ŠTVRTOK 15. marca
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO,
balet, Sála opery a baletu SND, Pribinova 
�18.00 - L. N. Tolstoj: Anna Karenino-
vá, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Jazz v Aréne: Štefan Pišta
Bartuš & JazzBrothers feat. Jure Pukl,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

� 19.00 - W. Shakespeare: Sen sväto-
jánskej noci, Divadlo Astorka, Námestie
SNP

PIATOK 16. marca
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Žili-
na, 5. zápas štvrťfinále play-off Tipsport
extraligy, Slovnaft Arena
� 19.00 - Túlavé srdce, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - Czech In: Kylián - Šmok -
Vaculík, balet, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - M. Čičvák: Kukura, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Shaffer: Amadeus, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie

Sobota 17. marca
� 14.30 - ŠK Slovan Bratislava - Pre-
šov, futbalová Corgoň liga, Pasienky
� 18:00 - Inter Bratislava - Chomutov,
česká basketbalová NBL mužov, Športo-
vá hala Pasienky
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.00 - Czech In: Kylián - Šmok -
Vaculík, balet, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - M. Porubjak, M. Huba: Tan-
čiareň, Sála činohry SND, Pribinova ulica

� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen One-
gin, opera, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie

NEDEĽA 18. marca
� 10.30 - L. Janáček: Jenůfa, matiné k
premiére, Sála opery a byletu SND, Pribi-
nova ulica
� 18.00 - J. W. Goethe: Faust I, II, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 15.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Lordi, divadlo Ateliér Babylon,
Kolárska ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - T. Johnson: Absolvent, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta

PONDELOK 19. marca
� 19.00 - L. Kerata: Nedeľa, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Mám okno, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - Sanyland, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

UTOROK 20. marca
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Žili-
na, 5. zápas štvrťfinále play-off Tipsport
extraligy, Slovnaft Arena
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Kompletný Shakespeare zhlt-
nutý za dve hodiny, divadlo Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a staré
dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - P. Turrini: Hviezdoslav v sex-
shope, Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála čino-
hry SND, Pribinova ulica

STREDA 21. marca
�19.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Biele divadlo - 20. rokov,
divadlo Ateliér Babylon, Kolárska ulica
�19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie jaze-
ro, balet, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

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

Showroom Jeep  Tuhovská 11, Bratislava - Zlaté piesky, tel. 02/ 49 29 45 31,  s.granecova@motor-car.sk

NEVER ADAPT.

Predstavujeme nový Jeep® Grand Cherokee.
Vašu prirodzenos  môžete ignorova  alebo sa ou necha  vies .

VYUŽITE JEEP TOP FINANCE – FINANCOVANIE 
S NULOVÝM NAVÝŠENÍM A BEZ POPLATKOV.*
*pri úvere so splatnos ou 24 mesiacov, akontácii 50 %, RPMN = 0,00 %
Grand Cherokee 3,0 V6 CRD Euro 5: kombinovaná spotreba 8,3 l/100 km, emisie CO2 218 g/km. 
Jeep® je registrovaná ochranná zna ka spolo nosti Chrysler Group LLC.


