
Mestské zastupiteľstvo po rokoch
diskusií schválilo tento rok zoznam
bratislavských pamätihodností celo-
mestského významu, ktorý zostavil
Mestský ústav pamiatkovej ochrany.
Čo to prinesie samotným pamätihod-
nostiam, ktoré nepožívajú zo zákona
žiadnu ochranu, na to sme sa spýtali
riaditeľa Mestského ústavu pamiatko-
vej ochrany Iva ŠTASSELA.
- Ide o akési vyjadrenie vzťahu k vlast-
nej histórii. Mesto tým deklarovalo re-
špekt k historickým hodnotám, ktoré tu
boli a sú. Ide o to, že Bratislava si váži
svoju historickú identitu, že sa k nej hlási
a ako hlavné mesto ju buduje na zákla-
doch, ktoré boli kedysi postavené. V
minulom režime bola minulosť trochu
odstrihnutá a hovorilo sa len o prítom-
nosti. Je však dôležité nezabudnúť na to,
že v minulosti bez ohľadu na to, kto tu
vládol, aké tu bolo národnostné zloženie,
toto mesto budovali všetci obyvatelia.
Od starých Keltov až po Slovákov.

Zostavenie zoznamu pamätihodností je
najmä gesto, ktorým chceme dať najavo,
že niečo je hodné našej pamäti.
Na rozdiel od kultúrnych pamiatok
však pamätihodnosti nepožívajú tak-
mer žiadnu zákonnú ochranu...
- V prípade pamätihodností nemôžeme
hovoriť o ochrane, preto v porovnaní s
národnými kultúrnymi pamiatkami je
stupeň ich ochrany oveľa nižší. Pamiat-
kový zákon má totiž celé state o pamiat-
kach, ale o pamätihodnostiach hovorí
len jeden paragraf. Mestskí právnici
majú teda dosť roboty, aby schválený
zoznam pamätihodností dopracovali do
právne čistej a zmysluplnej roviny. Exi-
stuje možnosť ísť na to cez paragraf o
kultúrnom dedičstve v stavebnom záko-
ne, keďže pamätihodnosti sú súčasťou
kultúrneho dedičstva. Zaoberajú  sa tým
právnici na magistráte aj na ministerstve

kultúry a verím, že časom tento právny
problém vyriešia. Zatiaľ je to schválené
uznesením mestského zastupiteľstva, ale
to nie je záväzné pre stavebné úrady,
ktoré konajú podľa stavebného zákona.
Pre nás je podstatné, že zoznam existuje,
je zverejnený na webe, písalo sa o tom,
dostalo sa to do povedomia Bratislavča-
nov. 
Nebolo by vhodnejšie iniciovať
zmenu zákona, ktorý by mohol
poskytnúť aj pamätihodnostiam urči-
tý stupeň ochrany?
- Pri poslednej novele pamiatkového
zákona sme to navrhovali, ale vyžadova-
lo by si to zmeny aj ďalších zákonov a
vzhľadom na zdĺhavý proces medzire-
zortného pripomienkovania to minister-
stvo do novely nezahrnulo. Verím, že aj
na takúto systémovú zmenu príde čas a
zákon prizná istý stupeň ochrany aj
pamätihodnostiam.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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BRATISLAVA
Električky MHD jazdia od pondelka
19. marca 2012 po novom. Dopravný
podnik Bratislava, a.s., zrušil linky
číslo 1, 11, 12 a 16, ďalším linkám
predĺžil či zmenil trasu. Napríklad
linka číslo 15 má skrátenú trasu po
železničnú stanicu v Novom Meste s
novým číslom 2, linka číslo 4 bola pre-
dĺžená do Dúbravky.
Rozhodnutie na takúto zásadnú zmenu
linkovania nosného dopravného systé-
mu v meste prišlo bez upozornenia a
akejkoľvek verejnej diskusie. Dokonca
ani dopravná komisia mestského zastu-

piteľstva zmeny neprerokovala a ne-
schvaľovala. DPB argumentuje tým, že
zmeny sú dôsledkom uzavretia tunela,
keď na nábrežie boli presmerované
linky 1, 5 a 9, ktoré jazdili práve cez tu-
nel. Mnohé linky tak po uzavretí tunela
a výluke spojenia na Hlavnú stanicu
premávali po takmer rovnakých trasách.
„Upravené linkové vedenie vráti elek-
tričkám presnosť a dodržiavanie cestov-
ných poriadkov,” uviedla hovorkyňa
DPB Agáta Staneková.
Zmeny v linkovaní víta predseda dop-
ravnej komisie Jozef Uhler (SDKÚ-
DS). „Zabezpečí sa väčšia pravidelnosť

a spoľahlivosť spojov,” zdôraznil Uhler.
Namiesto 12-minútových intervalov
majú električky jazdiť každých osem
minút. Cez víkendy a sviatky by mali
premávať každých 15 minút namiesto
doterajších 12 až 20 minút. Z každej
radiály bude možné cestovať na
Obchodnú aj Špitálsku ulicu, a to počas
celého dňa. Zároveň sa zvýši kapacita v
smere do centra z Rače a z Ružinova.
Mnohí cestujúci si v pondelok v prvý
deň po zavedení nového linkovania sťa-
žovali, že o tom nevedeli. Rozhodnutie
DPB bolo podľa nich náhle a verejnosť
nebola dostatočne informovaná. (pol)

Od pondelka jazdia električky po novom
Električka č. 4 od pondelka jazdí až do Dúbravky. FOTO - Slavo  Polanský

Zoznam pamätihodností je najmä gesto

Namiesto 

deviatich jazdí

sedem liniek

električiek
BRATISLAVA
O pondelka jazdí v bratislavskej
MHD namiesto deviatich električko-
vých liniek iba sedem. Zrušené boli
linky č. 1, 11, 12, 15, 16, zostali s urči-
tými zmenami linky č. 4, 5, 7 a 9 a
pribudli linky č. 2, 3+8 a 6.
Tu je prehľad  všetkých električkových
liniek MHD - zrušených aj súčasných:
Linka č. 1 je zrušená.
Linka č. 2 je nová (ŽST Nové Mesto,
Vajnorská, Trnavské mýto, Vazovova,
Obchodná, Šafárikovo námestie, Ná-
mestie Ľ. Štúra a späť).
Linka č. 3+8 je nová (Rača, ŽST Vino-
hrady, Špitálska, Námestie SNP/Kamen-
né námestie, Obchodná, Trnavské mýto,
Ružinov a späť), úsek Rača - centrum
označený ako č. 3, úsek Ružinov - cen-
trum označený ako č. 8.
Linka č. 4 je predĺžená z Karlovej Vsi
do Dúbravky (Zlaté piesky, Vajnorská,
Trnavské mýto, Krížna, Špitálska,
Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námes-
tie, Karlova Ves, Dúbravka a späť).
Linka č. 5 je zachovaná (Rača, ŽST
Vinohrady, Obchodná, Námestie Ľ.
Štúra, Šafárikovo námstie, Karlova
Ves, Dúbravka a späť).
Linka č. 6 je nová (Karlova Ves,
nábrežie, Námestie Ľ. Štúra, Šafáriko-
vo námestie a späť).
Linka č. 7 je zachovaná, doba prevá-
dzky rozšírená o popoludňajšiu špič-
ku (ŽST Vinohrady, Obchodná, Špi-
tálska, Námestie SNP a späť).
Linka č. 9 je zachovaná, prejazd cez
mesto po Špitálskej ulicu (Ružinov,
Trnavské mýto, Krížna, Špitálska,
Jesenského, Karlova Ves a späť).
Linka č. 11 je zrušená.
Linka č. 12 je zrušená.
Linka č. 15 je zrušná (po ŽST Nové
Mesto jazdí s novým číslom 2).
Linka č. 16 je zrušená.
Ide o tzv. dvojlinkový variant, ktorý
nezmení priame spojenia dvoch liniek
do každej radiály. Týmto krokom sa
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
vyhol vytváraniu nových liniek, ktoré
by v prípade sprevádzkovania nepre-
jazdných úsekov bolo potrebné rušiť.
Nižší počet liniek zároveň zvýši pre-
hľadnosť siete a pravidelnosť električ-
kovej dopravy, čím sa zlepší plynulosť
a efektívnosť dopravy. Zároveň zosta-
ne zachované priame spojenie Karlova
Ves - Ružinov a tiež Šafárikovo ná-
mestie - Račianska. Čísla liniek v
plnom rozsahu rešpektujú pôvodné
číslovanie a časové intervaly dvojlin-
kového variantu.
Vďaka novému kombinovanému spoju
3+8 sa cestujúci môžu odviezť bez pre-
stupovania priamo z Rače do Ružino-
va. (dpb)

V Bratislave

vyhral voľby

Smer-SD pred

SaS a SDKÚ-DS
BRATISLAVA
Parlamentné voľby 10. marca 2012
dopadli aj v Bratislave podľa pos-
ledných predvolebných prognóz. Zo
všetkých Bratislavčanov, ktorí prišli
hlasovať (62,67 %), dostal takmer
tretinu platných hlasov Smer-SD,
(30,69 %). Druhá v Bratislave skonči-
la Strana a Solidarita (14,56 %) a tre-
tia SDKÚ-DS (14,06 %). Štvrté bolo
KDH (9,50 %), piate hnutie  Obyčaj-
ní ľudia NO (9,24 %) a šiesty Most-
Híd (7,81 %).
Medzi 150 novými poslancami je 49
takých, ktorí majú trvalé bydlisko v
Bratislave. To sa však ešte môže zme-
niť, pretože niektorí z nich pôjdu určite
do vlády a uvoľnia tak miesto v parla-
mente iným. Z volených predstaviteľov
bratislavskej samosprávy sa poslancami
Národnej rady stali mestskí poslanci
Róbert Kaliňák a Dušan Čaplovič (oba-
ja Smer-SD), riaditeľ bratislavského
magistrátu Viktor Stromček (Smer-SD),
mestský a staromestský poslanec a vice-
starosta Starého Mesta Peter Osuský
(SaS), petržalský miestny poslanec
František Šebej (Most-Híd), župan Pa-
vol Frešo (SDKÚ-DS) a krajská poslan-
kyňa Magda Vášáryová (SDKÚ-DS).
Prví dvaja sa s najväčšou pravdepodob-
nosťou vzdajú mandátov mestských
poslancov - Robert Kaliňák aj Dušan
Čaplovič totiž ašpirujú na miesto v no-
vej vláde. Ostatní si podľa dostupných
informácií trúfajú aj na viacero vole-
ných funkcií. Niektorí mali dva a viac
mandátov aj pred marcovými voľbami,
iným mandát pribudol. (pol)

Bratislavčania

majú strach

o svoje deti
BRATISLAVA
Tento rok bratislavská polícia už pri-
jala z rôznych bratislavských okre-
sov tri oznámenia a podnety týkajú-
ce sa obťažovania či pokusov o únos
maloletých detí.
Posledný prípad zaznamenal pred zák-
ladnou školou na Teplickej ulici v No-
vom Meste, kde neznámi maskovaní
muži naháňali jedenásťročné dievča.
Keď sa dostala medzi ľudí na zastávku
električky, muži nasadli do auta a odiš-
li. V Karlovej Vsi sa maskovaní muži
snažili inú školáčku vtiahnuť do auta.
Polícia všetky prípady vyšetruje, na
informácie je zatiaľ skúpa. Rodičia
bratislavských školákov sú zdesení a
majú o svoje deti strach. Polícia preto
zintenzívnila v okolí základných škôl
hliadky. (brn)
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Vlaňajší elán
upratovať ulice
mesta opadol
Takto pred rokom mali niektorí volení
predstavitelia samosprávy plné ústa
rečí o tom, ako by Bratislavčania mali
priložiť ruku k dielu a upratať ulice
mesta, ktoré zostali po zime plné
odpadkov a nečistôt. Úderky mladých
nadšencov plné elánu vyrazili do ulíc
a mesto pred blížiacimi sa hokejovými
majstrovstvami upratali. Zorganizo-
vali niekoľko brigád, šampionát sa
skončil a po bratislavských uliciach sa
začali opäť povaľovať odpadky.
Keď som si pred rokom na tomto mies-
te dovolil upozorniť, že toto budova-
teľské nadšenie nemôže suplovať syste-
matické čistenie verejných komuniká-
cií, ktoré má zabezpečovať za peniaze
daňových poplatníkov samospráva
mesta, vraj som zlomyseľný pesimista.
Žiaľ, na moje slová prišlo. Mestská
samospráva po majstrovstvách sveta
navyše obmedzila výdavky na čistenie
ulíc a kosenie trávy. A tento rok to veru
nebude o nič lepšie.
Zdá sa, že páni na magistráte sa vlani
viac starali o to, aby nás toto leto neští-
pali komáre, ako by pohli rozumom a
zadkom a nechali konečne vyčistiť bra-
tislavské ulice. Však to nemusia robiť
priamo úradníci, stačí keď to bude po-
riadne robiť firma, ktorej za to mesto
platí, a ktorá na oplátku podporila toh-
toročný Bratislavský bál. Od nového
roka mesto navyše zvýšilo aj daň z
nehnuteľností, takže Bratislavčania sa
tento rok o čosi viac plesknú po vrecku
len za to, že tu majú trvalý pobyt a
vlastnia nehnuteľnosť. Len bratislavs-
ké ulice zostávajú špinavé.
Nepatrím k tým, ktorým by sa znelo za
bývalým režimom, ale neraz si spome-
niem, ako jazdili po uliciach kropiace
autá a umývali cesty aj chodníky. V
niektorých rozvinutých krajinách to
robia dodnes. Len u nás sú chodníky a
cesty stále špinavé a zaprášené.
Nedávno som na chodníku videl čier-
nou farbou nastriekanú reklamu jednej
banky. Hovorím si, že to s tým sprejova-
ním preháňajú. Raz neskoro večer som
ich však prichytil. Oni ten nápis cez
šablónu nestriekali farbou, oni ho “čis-
tili” prúdom vody. Také máme totiž špi-
navé chodníky. Radoslav Števčík

Za parkovanie sa

má platiť aj pred

nemocnicami
BRATISLAVA
Univerzitná nemocnica Bratislava
prenajala parkoviská v okolí nemoc-
níc s poliklinikou v Ružinove a v
Petržalke spoločnosti ZIPP-S, s.r.o.,
ktorá ich má na vlastné náklady zre-
konštruovať a 10 rokov prevádzko-
vať. Znamená to, že parkovanie pred
nemocnicami bude spoplatnené.
Parkoviská pred ružinovskou a petr-
žalskou nemocnicou si prenajala firma
ZIPP-S, s.r.o., za ktorou je Dušan
Blattner. Jeho firma IPP Services, s.r.o.,
minulý týždeň otvorila na Palisádoch
novú podzemnú hromadnú garáž IPP
Park Hrad, ktorú postavila za necelý
rok. Za prenájom 460 parkovacích
miest  pred oboma nemocnicami ZIPP-
S zaplatí za 10 rokov vyše 950-tisíc eur. 
Podľa Univerzitnej nemocnice Bratisla-
va boli parkoviská vyťažené a pacienti
tu mali komplikovaný prístup, keďže ho
využívali aj ľudia z obytných domov
alebo tí, ktorí si potrebovali v okolí
nemocnice niečo vybaviť. Nemocnica
tvrdí, že nemá peniaze na rekonštrukciu
parkovísk, ktoré sú v dezolátnom stave.
V Ružinove pre zamestnancov nemoc-
nice vytvorili 180 parkovacích miest v
areáli nemocnice a ďalších 60 bezplat-
ných dostanú v rámci prenajímaného
parkoviska. Prvých 15 minút parkova-
nia by malo byť zadarmo, každá ďalšia
hodina státia by mala stáť jedno euro.
Proti spoplatneniu parkovísk protestujú
odborári. „Parkuje sa skutočne všade,
po trávnikoch, už teraz je kapacita
nedostačujúca,” tvrdia odborári. V oko-
lí nemocnice na Kramároch sú pritom
parkoviská už niekoľko rokov spoplat-
nené a pacienti to akceptujú, podobne
riešili situáciu s parkovaním aj nemoc-
nice v iných mestách. (pol)

Na Kýčerského

ulici otvorili

malú tržnicu
Mestská časť Staré Mesto otvorila
na Kýčerského ulici 8 minitržnicu.
Má slúžiť obyvateľom Šancovej,
Žilinskej a okolitých ulíc, pričom má
byť akousi náhradou za trhovisko
na Žilinskej, ktorého osud je neistý.
„Trhovisko na Žilinskej nie je v našich
rukách a aj keď je prísľub majiteľa
pozemku, že ešte dva roky nebude zru-
šené, my sa už pozeráme do budúcnos-
ti a plníme sľub daný občanom na
verejnom zhromaždení o osude trho-
viska na Žilinskej," zdôvodnila otvore-
nie Staromestskej tržničky starostka
Tatiana Rosová (SDKÚ-DS). (brn)

Tlačová oprava
BRATISLAVA
V predchádzajúcom vydaní Brati-
slavských novín (5/2012) sme ne-
správne uviedli, že mestský a petržal-
ský miestny poslanec Tomáš Ágošton
(Most-Híd) zomrel 25. marca 2012.
Správne malo byť, že zomrel v sobo-
tu 25. februára 2012. Za chybu sa
ospravedlňujeme.
Nesprávne sme tiež uviedli, že zosnu-
lého poslanca v bratislavskom mest-
skom zastupiteľstve nahradil 22-ročný
Ján Hrčka (SaS). Správne malo byť, že
ho nahradil 31-ročný Ján Hrčka. (brn)

BRATISLAVA
Spoločnosť J&T Real Estate ohlásila,
že zrenovuje jednu z najvyťaženej-
ších autobusových zastávok mestskej
hromadnej dopravy (MHD) v Brati-
slave na Zochovej ulici. Firma už o
revitalizácii zastávky rokovala so
zástupcami magistrátu. Mesto ani
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
nemajú peniaze na to, aby rekon-
štrukciu zastávky urobili sami.
„Chceme sa podieľať na verejnopros-
pešných projektoch v rámci mesta, v
ktorom pôsobíme. Revitalizáciu zastáv-
ky Zochova sme si vybrali ako jeden z

projektov spoločenskej zodpovednosti,
ktoré pripravujeme. Zastávka je v cent-
re mesta, priamo na očiach turistov a
Bratislavčania tu trávia množstvo času.
Jej úroveň tomu však nezodpovedá.
Rozhodli  sme sa preto samospráve
pomôcť tam, kde jej chýbajú financie,“
povedala hovorkyňa J&T Real Estate
Katarína Krajňáková.
S rekonštrukciou zastávky MHD sa
pôvodne uvažovalo v súvislosti s rekon-
štrukciou podchodu pod Staromestskou
ulicou, ktorú mal zrealizovať investor
hotela Falkensteiner. Zo strany hotela
mal dokonca pribudnúť výťah, zámer sa

napokon nerealizoval, výťahová šachta
tak zostala prázdna.
Na zlý stav zastávok MHD v Devínskej
Novej Vsi sa už nemôže pozerať miest-
na samospráva. Ako oznámil starosta
Milan Jambor, samospráva chce každý
rok zrekonštruovať päť zastávok MHD
v mestskej časti. „Hanbím sa za to, ako
vyzerajú, aj keď ich nevlastníme,"
povedal. Zastávky MHD, vrátane tých v
Devínskej Novej Vsi aj na Zochovej
ulici, vlastní DPB. Ten na ich opravu
však nemá peniaze. Väčšinu zastávok v
meste má v správe J.C.Decaux Slova-
kia, s.r.o (brn)

Zastávku MHD na Zochovej ulici opraví

J&T, v Devínskej to urobí samospráva

STARÉ MESTO
Minulý týždeň bola na Palisádach
otvorená nová podzemená hromad-
ná garáž, ktorú tu za necelý rok
postavila spoločnosť IPP Services,
s.r.o. Prevádzku Garáže IPP Park
Hrad zverila spoločnosti Vinci Park
Services Slovakia, s.r.o., ktorá pre-
vádzkuje aj garáže Opera na Jesen-
ského ulici, Mamut na Cintorínskej
ulici a Tatracentrum na Hodžovom
námestí.
V novej hromadnej garáži na Hrad-
nom vrchu pribudlo ďalších 276 par-
kovacích miest na štyroch podzem-
ných podlažiach. Ako pre Bratislavské
noviny uviedol majiteľ garáže Ing.
Dušan Blattner, dve podlažia si prav-
depodobne prenajme Národná rada
SR, ktorá má síce pod Západnou tera-
sou Hradu vlastnú garáž pre 110 vozi-
diel, tá však vôbec nepostačuje potre-
bám parlamentu. Zámer Národnej
rady vybudovať ďalšiu podzemnú
garáž v areáli Hradu pod budúcou
barokovou záhradou sa nateraz pre
nedostatok financií odkladá.
Nová garáž IPP Park Hrad vyrástla na
mieste ohraničenom ulicami Palisády,
Mudroňova a Strelecká, kde bola roky
neudržiavaná zeleň a náletové dreviny.
Bývalý primátor investora zaviazal, že

na garáži musí na vlastné náklady
vybudovať verejný park, ktorý odo-
vzdá mestu. To sa aj stalo. Na streche
garáže je zeleň - trávniky a stromy. Pri-
budli chodníky a lavičky. Zaujímavos-
ťou je, že zatrávnené plochy sú zavla-
žované umelým zavlažovaním, ktoré
využíva zachytenú dažďovú vodu zo
striech objektu. Voda sa zachytáva v
dvoch vstavaných železobetónových
nádržiach s objemom 120 000 litrov.
Prvý mesiac bude parkovanie pre
verejnosť v novej garáži IPP Park Hrad

zadarmo, potom sa bude v pracovné
dni platiť 1 € za každých začatých 30
minút, cez víkendy a štátne sviatky za
každú hodinu. Denné maximum však
bude len 6 €. Obyvatelia z okolia budú
mať zvýhodnené nočné parkovanie od
18.00 do 8.00 h len za 1 € za noc!
Investor splnil aj ďalšiu podmienku
samosprávy - pri vjazde z Palisád je
verejné WC a bude tu aj informačná
kancelária Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

V novej podzemnej garáži na Palisádach

sa dá celý mesiac parkovať zadarmo

Vývojom novej Hondy Civic bol po-
verený tím konštruktérov, ktorý vie-
dol Mitsuru Kariya. Vzhľadom na to,
že súčasná európska generácia mo-
delu Civic je v C-segmente známa
svojim unikátnym vzhľadom a prak-
tickým interiérom, Mitsuru Kariya a
jeho tím chceli čo najlepšie porozu-
mieť potrebám a prianiam európ-
skych zákazníkov. Súčasný Civic im
pri tomto úsilí poslúžil ako východis-
kový bod pre vytvorenie automobilu,
ktorý by bol ešte lepší.
Vývoj nového modelu Civic trval štyri
roky. Prakticky všetky časti vozidla sú
nové, alebo boli oproti predchádzajú-
cej generácii vylepšené. Hlavná pozor-
nosť bola pri vývoji venovaná nastave-
niu podvozku, s cieľom zlepšiť jazdné
vlastnosti a ovládateľnosť, materiálom
v interiéri, s cieľom zvýšiť celkovú kva-
litu priestoru pre cestujúcich a novému
vzhľadu s cieľom poskytnúť vozidlu
novú tvár a zlepšiť aerodynamiku, kto-
rá by spoločne s vylepšenými motormi
prispela k zníženiu spotreby paliva a
emisií CO2.

Všeobecne sa dá povedať, že nový
Civic stavia na silných stránkach svojho
predchodcu a posúva ich na výrazne
vyššiu úroveň.

Motor pre každého
Nová Honda Civic bude ponúkaná s
tromi motormi: benzínovými motormi
1.4 i-VTEC a 1.8 i-VTEC a dieselovým
motorom 2.2 i-DTEC. Všetky motory sú
spojené so šesťstupňovou manuálnou
prevodovkou, sú vybavené systémom
ECO Assist a funkciou vypnutia motoru
pri zastavení vozidla. Okrem toho sú
všetky vozidlá vybavené asistentom pre
rozjazd do kopca. Motor s objemom 1,8 l

môže byť spojený so špeciálne navrh-
nutou päťstupňovou automatickou pre-
vodovkou. 
Aj napriek zvýšeniu výkonu sa v motore
2.2 i-DTEC podarilo oproti minulej
generácii dosiahnuť zníženie spotreby
paliva takmer o 20 %, zatiaľ čo v moto-
re 1.8 i-VTEC je tento pokles 10%.
Hlavnou úlohou konštruktérov pri vývoji
motorov a prevodoviek bolo zachovať
vysoký výkon a zároveň zlepšiť celkovú
účinnosť pohonnej jednotky tak, aby
výsledkom boli nižšie prevádzkové
náklady.

Viac informácií o značke Honda
nájdete na www.hondamotorcar.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184

Zabuchli ste si auto?
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

Honda Civic 5D, modelový rok 2012
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STARÉ MESTO
Približne od začiatku jesene začala
mestská polícia dávať blokovacie
zariadenia (papuče) aj na autá, ktoré
stoja na parkovacích miestach, ale
nemajú zaplatený poplatok za parko-
vanie. Ide o ulice v centre Starého
Mesta, kde na základe spornej 20-
ročnej zmluvy prevádzkuje uliočné
parkovanie súkromná spoločnosť
BPS Park, a.s.
Najnovšie policajti dávajú tzv. papuče
aj na parkovisku na Gondovej ulici. Tu
nedávno BPS Park zlikvidovala rampu
a osadila dopravné značky, ktorými
zaviedla režim rovnaký ako na ostat-
ných ňou prevádzkovaných ulíc. Dop-
latila na to manželka nášho čitateľa:
„Moja manželka parkovala na tzv. par-
kovisku na Gondovej ulici. Nielenže
tam nikoho nebolo, kto by jej predal
parkovaciu kartičku, ale nikto jej nedal
ani parkovací lístok, keď je to teda
parkovisko, ako hlásia v rádiu! Po prí-
chode našla auto opapučované a lístok

od Policajného zboru SR. Keď zavola-
la na číslo akože na políciu, ozvala sa
dispečerka súkromnej firmy BPS
Park! To z našich daní slúži polícia
súkromnej firme?” napísal Ján Valo-
vič.
Podľa paragrafu 25 ods. 1 písm. o záko-
na č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
vodič nesmie zastaviť a stáť na plate-
nom parkovisku, ak vozidlo nemá
zaplatený poplatok za parkovanie. V
prípade, že tak urobí, porušuje tento
zákon a dopúšťa sa priestupku proti bez-
pečnosti a plynulosti v cestnej premáv-
ke. Tieto priestupky sú zo zákona opráv-
není riešiť na mieste aj príslušníci štát-
nej aj mestskej polície.
Je tu však otázka, ako autá zaparkované
na vyznačených parkovacích miestach
bránia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Ibaže by toto ustanovenie
zákona bolo dôsledkom lobizmu
súkromných parkovacích firiem, ktoré
si nevedeli rady s neplatičmi, a tak im

parlament zmenou zákona na to pridelil
policajtov.
Na parkovacích miestach v centre mesta
tak aj po zmene samosprávy a vlády
stále zarába súkromná spoločnosť BPS
Park, ktorú v roku 1996 s požehnaním
staromestských poslancov založil úrad-
ník miestneho úradu Peter Poloma. V
roku 2005 získala jeho firma od bývalé-
ho starostu Petra Čiernika (KDH) do
prenájmu na 20 rokov lukratívne parko-
vacie miesta v centre mesta. 
Po voľbách a zmene vlády nie je vylú-
čené, že systém poplatkov za parkova-
nie na obecných komunikáciách sa
zmení. Regionálne združenie mest-
ských častí Bratislavy chce totiž inicio-
vať novelizáciu zákona o pozemných
komunikáciách, ktorá by umožňovala
samospráve mesta i mestských častí
vyrubovať poplatok za parkovanie na
území obce. To by znamenalo, že popla-
tok by v celej výške putoval do obecnej
kasy a na obecných komunikáciách by
už nezarábali súkromné firmy. (pol)

Policajtom zákon ukladá pokutovať aj

tých, ktorí nezaplatili parkovné BPS Park

Firma majiteľa

BPS Park kúpila

od mesta dom
STARÉ MESTO
O tom, že parkovací biznis v centre
mesta stále dobre ide, nás upozornili
viacerí čitatelia. Predseda predsta-
venstva BPS Park, a.s., Peter Poloma
totižv rou 2007 založil ďalšiu akciovú
spoločnosť C4, a.s., ktorá sa o tri roky
neskôr prihlásila do verejnej súťaže
bratislavského magistrátu na predaj
domu aj s pozemkom na Zámočníc-
kej ulici 5.
Keďže C4, a.s., bola jediným uchádza-
čom o kúpu stredovekého meštianskeho
domu v historickom jadre Bratislavy,
bývalé vedenia mesta ho Polomovej
firme predalo za celkovú sumu 700 500
eur. Dom aj s pozemkom je už zapísaný
na liste vlastníctva č. 9458 a jediným ich
vlastníkom je C4, a.s., ktorá sídli spo-
ločne s ďalšími tromi stovkami firiem v
schránke Zámockej ulici 30. Predsedom
predstavenstva je stále Peter Poloma.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, kto-
rú na rokovanie mestského zastupiteľ-
stva 30. septembra 2010 predložila vte-
dajšia riaditeľka magistrátu Anna Pavlo-
vičová, „doručený bol jeden súťažný
návrh, a to návrh spoločnosti C4 a.s.,
ktorý dňa 12. 8. 2010 komisia na vyhod-
notenie ponúk vyhodnotila a ako víťaza
obchodnej verejnej súťaže potvrdila
spoločnosť C4 a.s., so sídlom na Zá-
mockej 30 v Bratislave s ponúknutou
kúpnou cenou za nehnuteľnosti celkom
700 500 Sk”. Mestské zastupiteľstvo na
základe tejto dôvodovej správy návrh
schválilo, pričom z 50 prítomných
poslancov sa zdržali len piati, proti
nebol nikto.
Meštiansky dom na Zámočníckej ulici 5
v Bratislave je národnou kultúrnou
pamiatkou. Kým ho mesto nepredalo,
bol v správe Pamingu. Znalec ocenil
hodnotu domu na 585 541 eur, a hodno-
tu pozemku s rozlohou 211 štvorcových
mesto na 94 319  eur, spolu teda na 679
860 eur. (brn)

Bratislavskí

žiaci súťažia

v OLOmpiáde
BRATISLAVA
Spoločnosťou Odvoz a likvidácia od-
padu, a.s., (OLO) pripravila spoloč-
ne s bratislavskou samosprávou zá-
bavno-športovo súťažnú hru brati-
slavských škôl v separovanom zbere
komunálneho odpadu OLOmpiáda.
Ako prví sa do nej zapojili žiaci Základ-
nej školy na  Ostredkovej ulici. OLO si
od súťaže sľubuje prostredníctvom detí
zvýšiť účasť dospelých na separovaní
komunálneho odpadu v meste.
Bratislavčania ročne vyprodukujú viac
ako 170-tisíc ton odpadu a z nich vyse-
parujú len asi 25 percent druhotných
surovín. Priemer vo vyspelých európ-
skych krajinách je 50 percent a viac. Za
prvé tri dni sa do súťaže prihlásilo už 27
bratislavských škôl. OLOmpiáda vy-
vrcholí 15. júna 2012. (olo)

Kedy prepoja 

Karlovú Ves

s Devínom?
BRATISLAVA
V súvislosti s dokončením cyklomos-
ta cez rieku Moravu a cyklistickým
prepojením Dveínskej Novej Vsi so
Schlosshofom sa vynára otázka, ako
sa Bratislavčania do Devínskej
Novej Vsi dostanú, resp. ako sa
dostanú rakúski cyklisti od cyklo-
mosta do Bratislavy.
Ako upozornil  Michal Oravec z Nové-
ho Mesta, cez rieku Moravu bude v
krátkom čase dokončený cyklomost
vedúci z Devínskej Novej Vsi do rakú-
skeho Schlosshofu. Na tento cyklo-
most totiž nadväzuje pomerne veľký
počet cyklotrás, a to tak slovenských,
ako aj rakúskych a medzinárodných.
Po otvorení cyklomosta podľa neho
okamžite vznikne, resp. sa podstatne
zhorší, kritická situácia v dosažiteľnos-
ti Devína, resp. Devínskej Novej Vsi z
Karlovej Vsi na bicykli.
„O neexistencii cyklochodníka medzi
Karlovou Vsou a Devínom sa dlhodo-
bo vie a uvažuje sa o prepojení. Je však
potrebné upozorniť na fakt, že otvore-
ním cyklomosta v Devínskej Novej Vsi
sa tento problém stane zo dňa na deň
akútnym, otvorenie cyklomosta bude
znamenať výrazné zvýšenie počtu cyk-
listov, a na ceste medzi Devínom a
Karlovou Vsou tým dôjde k radikálne-
mu zvýšeniu rizika pre nich. Tento stav
je potrebné akútne riešiť, pretože v
krátkom čase po otvorení cyklomosta
bude dochádzať na ceste medzi Karlo-
vou Vsou a Devínom ku kolíziám
medzi cyklistami a osobnými autami,
nákladnými autami a autobusmi s mož-
nými a vysoko pravdepodobnými tra-
gickými dôsledkami,” upozorňuje
Michal Oravec.
Z Miestneho úradu v Devínskej Novej
Vsi sme sa spoločne s M. Oravcom
dozvedeli, že na začiatku mestskej
časti Devínska Nová Ves v smere od
Devína má byť vybudované záchytné
parkovisko pre cyklomost. V súčasnos-
ti prebiehajú schvaľovacie procesy o
riešení širších vzťahov, t. j. bezpečný
prechod cyklistov a peších turistov na
cyklistický chodník popri Morave z
budúceho parkoviska. To však situáciu
nerieši, pretože bratislavskí cyklisti
budú chcieť ísť do Devínskej Novej
Vsi na bicykli.
Problém cyklistického napojenia Deví-
na s Karlovou Vsou trápi aj devínsku
starostku Ľubicu Kolkovú. Podľa nej
ide o jednu z priorít mestskej cykloko-
misie, ktorá vznikla na magistráte, žiaľ,
táto priorita je aj finančne najnáročnej-
šia. Magistrát a Bratislavská vodárens-
ká spoločnosť pripravili tri varianty
vedenia cyklotrasy v oblasti ostrova
Sihoť. Prvým je vybudovanie dva
metre širokej trasy popod záhrady na
Devínskej ceste (1,185 milióna €), dru-
hým variantom je trasa vedená priamo
cez Sihoť  (1,82  milióna €) a tretím
variantom je vybudovanie tri metre
širokej trasy popri Devínskej ceste
(4,95 milióna €). Rozhodnutie je vede-
ní mesta. (brn)

STARÉ MESTO
Nové verejné toalety pribudli na du-
najskom nábreží. Nachádzajú sa v
blízkosti River Parku - v domčeku,
ktorý má byť súčasťou Tatranského
parčíka, ktorú tu plánuje vybudovať
Bratislavský okrášľovací spolok.

Prvé verejné toalety na nábreží sú otvo-
rené v zimnej prevádzke denne od
10.00 h do 18.00 h a v letnej do 20.00
h. Poplatok za použitie verejných toa-
liet je 50 centov. 
Vlani mestská časť Bratislava - Staré
Mesto uzavrela štyri verejné toalety v

centre mesta - na Americkom námestí,
na Kollárovom námestí, na Kapucín-
skej ulici a na Ulici 29. augusta. Zdô-
vodnila to nízkou návštevnosť. Vicesta-
rosta Starého Mesta Peter Osuský
odkázal turistov a Bratislavčanov, aby
na toaletu chodili do reštaurácií a
krčiem. Dlhodobo zatvorené sú aj
verejné toalety na Kamennom námestí. 
V meste tak zostali iba verejné toalety
na Palackého ulici, na Šafárikovom
námestí a magistrátne na Uršulínskej
ulici. Okrem toho sú verejné toalety v
obchodnom dome My Bratislava
(Tesco). Nové verejné toalety minulý
týždeň pribudli v hromadnej garáži IPP
Park Hrad na Palisádach. Okrem toho
sú jedny aj priamo na Hrade.
Na nedostatok verejných toaliet v cent-
re mesta dlhodobo upozorňujú brati-
slavskí sprievodcovia a zástupcovia
cestovných kancelárií. Podľa nich je
práve nedostatok verejných toaliet jed-
nou z prekážok rozvoja cestovného
ruchu v Bratislave. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

Na nábreží pribudli verejné toalety,

v centre mesta je ich však stále málo

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

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu na pozície

zámočník, pomocný zámočník,
montážny pracovník, skúšobný vodič

Tel.: 0911 323 350
E-mail: mesing2@personalsq.sk

na prezuvanie pneum
atik
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V podzemí dvora na Obchodnej ulici
66 sme objavili novú reštauráciu
GAZDOVSKÁ PIVNICA.  Naposle-
dy tu vraj bola iná reštaurácia Slo-
venská ruža, o ktorej sme ani len
netušili, a predtým ázijské bistro.
Teraz je v pivnici z odhalenou tehlo-
vou klenbou reštaurácia s tradičnou
slovenskou kuchyňou.
Keďže je Gazdovská pivnica v podze-
mí, vstup nie je bezbariérový. Na naše
prekvapenie však nie je bezbariérový
ani interiér - reštaurácia má totiž tri
rôzne miestnosti, ktoré sú každá v inej
úrovni a sú prepojené radom strmých
schodov. V prednej časti je výčap a nie-
koľko stolov, ďalšie schody nás do-
viedli do spodnej miestnosti, kde sú len
stoly a za nimi kuchyňa. Opäť po scho-
doch (tentoraz hore) sme sa popri toa-
letách dostali do tretej miestnosti, kde
bol druhý výčap a ani živej duše. Kto
nie je zvedavý, ten to určite neobjaví.
Pri pohľade na to množstvo schodov
sme si vybrali stôl radšej pri kuchyni.
Z predjedál sme si dali domácu huspe-
ninu s octom (2,30 €). Bola by dobrá,
keby nám doniesli na tanieri čistú hus-
peninu. Kuchár sa však chcel asi pred-
viesť a tak ju z neznámych príčin šted-
ro ochutil čiernym mletým korením a
čímsi, čo pripomínalo grilovacie kore-

nie. Bolo to červené a veľmi slané. V
kombinácii s octom to bolo nechutné.
Navyše cibuľu namiesto nadrobno
nakrájal nahrubo ako do guláša. Ďalší
dôkaz, že pokaziť sa dá všetko.
Z polievok sme ochutnali najskôr kura-
cí vývar s rezancami (1,30 €). Na naše
prekvapenie bol dosť slabý a bez chuti.
Paradajková so syrom (1,50 €) bola
prihustá, syr bol údený a dal polievke
osobitú chuť. Ani to však nebola žiad-
na sláva. Poslednou polievkou, ktorú
sme v Gazdovskej pivnici ochutnali,
bola šošovicová (1,50 €) z dennej
ponuky. Úspešne sa zaradila k ostat-
ným polievkam. 
Hlavné jedlá tu majú z hovädzieho
mäsa, z bravčového, kuracieho, ryby,
špeciality podniku a vegetariánske
jedlá. Medzi tými poslednými sú aj
vyprážaný syr so šunkou a bryndzové
halušky so slaninkou. Vegetariáni ich
fakt obľubujú. 
My sme však zvolili trochu iné chute.
Teda presnejšie chceli sme, ale s chuťa-
mi to tu majú akési obrátené. Dali sme
si sviečková na smotane s brusnicami
(7,80 €) s parenou knedľou (1,30 €).
Sviečková bola zo sviečkovice, len

bola opäť bez chuti. Dokonca ani
omáčka nemala žiadnu chuť, podľa
farby by sme očakávali, že budeme
cítiť aspoň chuť mrkvy, ale nedočkali
sme. Akoby bola riedená. Mimocho-
dom, brusnice sme na tanieri hľadali
márne. 
Naopak až príliš výraznú chuť malo
dusené jahňacie kolienko s domácou
omáčkou  (7,00 €) a štuchanými ze-
miakmi s cibuľkou (1,30 €), čo nám
odporučila čašníčka. Omáčka bola pri-
slaná a dominovala v nej chuť wor-
chestru, zemiaky neboli vôbec štucha-
né, ale boli to vlastne hranolčeky ope-
čené na panvici s cibuľkou. 
Sklamala nás aj ďalšia špecialita pod-
niku - grilované závitky z panenky so
šunkou a syrom (7,30 €) a varené
zemiaky (1,30 €). Očakávali sme, že
panenka bude jemná, bola však tvrdá a
húževnatá. 
Žiaľ, ani na jednom z jedál sme si v
Gazdovskej pivnici nepochutili. Inte-
riér tu je pekný, personál príjemný, ani
to pivo nebolo najhoršie, ale kuchyňu
majú hroznú.
Naše hodnotenie:��

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

Gazdovská pivnica nás dosť sklamala

Už ani ten cesnak nie je čo kedysi býval
Voľby sú za nami, na nasledujúce
štyri roky sme rozhodli. Viac-menej
je asi dobre, že vyhral Smer-SD. V
opačnom prípade by nás opäť hnali
k urnám o pár mesiacov. Napriek
tomu, že nadŕžam pravici, musím
uznať, že sa z ničoho nepoučila. Ešte
ani neuschli volebné papiere, už sa
hádajú ako psi o pozície v Národnej
rady.
To bolo rečí, že Obyčajným ľuďom
nezáleží na postoch, pretože chcú iba
zabraňovať neprávostiam zo strany
vlády! Cha-cha. Som zvedavá, ako
zvládne Matovič tú svoju avanturistic-
ko-amatérsku svorku, ktorú zhromaždil
na svojej kandidátnej listine. Pravdu
povediac, bolo by mi to jedno, čo v par-
lamente vyvádzajú naši superspravodli-
ví poslanci, keby som nemala priveľa
známych v konsolidovaných západ-
ných krajinách, ktorí len nechápavo
krútia hlavami, čo tu u nás blbneme.
No čo už! Žiaľbohu, na funkciu
poslanca nie sú predpísané žiadne kva-

lifikačné predpoklady a veru tak aj
vyzerá naša rýchlokvasená legislatíva.
Iba by ma zaujímalo, dokedy Slovens-
ko vydrží tie viac-menej nepodarené
pokusy so štátnym rozpočtom. Na to,
ako sme si za dvadsať rokov zničili
zdravotníctvo, školstvo aj poľnohos-
podárstvo, museli mať politici výni-
močný talent. Zdravotníctvo funguje
iba na heslo, množstvo vysokých škôl
produkuje absolventov na úrovni lep-
ších maturantov a o potravinovej
sebestačnosti môžeme tak akurát sní-
vať. Neveríte?
Ešte aj takú obyčajnú rastlinu, ako je
napríklad cesnak, nájdete na trhu
výhradne z Číny. Na pohľad je síce
pekný a exkluzívne balený - tým sa to
však končí. Roky-rokúce užívam ces-
nakové kvapky v liehu. Srdcu to pomá-
ha a nemusím hltať lieky. Zarábam si
ich už dobrých tridsať rokov sama a

vždy bolo všetko v poriadku. Až
dodnes. Nedostala som totiž náš domá-
ci cesnak, a tak som do 40% vodky
zarobila cesnak Made in China. Na
moje nepríjemné prekvapenie v priebe-
hu dvoch dní sa zmenila farba rozdrve-
ného cesnaku na akúsi tmavosivomod-
rú gebuzínu v liehu. Teraz neviem, je
ten krásny čínsky cesnak alergický na
slovenskú vodku? Alebo naša vodka
má výhrady proti cudziemu cesnaku?
Faktom je, že zhruba dvojhodinová
práca a vyše 10 eur je fuč, pretože
nemám chuť experimentovať s takou
nevábnou zmesou. Obávam sa, či sa
moje srdce nezblázni a vydrží do novej
úrody slovenského cesnaku.
A potom, že globalizácia je spásou
sveta! Je pekné vidieť všade na vidieku
bazény, zámkovú dlažbu a rýdzo
rekreačné záhrady. Pýtam sa však, či
tento trend nebude mať ničivé dôsledky
pre náš život. Myslím si, že je to úloha
pre našich veľactených politikov!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Problémom 

je nevšímavosť

a nezáujem
LIST ČITATEĽA
Som z generácie, ktorá si hovorí, že
„zadarmo ťa nikto ani do zadku
nekopne"! Už dlho ma o opaku tejto
vety presviedčajú Bratislavské novi-
ny... Dostávajú sa k nám zadarmo a
sú zaujímavé nielen obsahom, ale aj
nápaditými myšlienkami.
Vo štvrtok 8. marca 2012 som si prečí-
tala článok o električkovej zástavke
OD Saratov. Pýtam sa, musí to byť
takto schátrané bez opráv a čistoty?
Kde sú naši poslanci, nebývajú v
Dúbravke? Nechodia okolo?
S rodinou bývame v Dúbravke už 40
rokov a vieme, ako sa postupne budo-
vala, rástla, zveľaďovala. O to viac
mrzí pohľad na zničené nielen budovy
a cesty, ale aj neporiadok a stále sa
zväčšujúci chaos v nápisoch na budo-
vách už neexistujúcich firiem.
Je veľmi smutný pohľad na zdevasto-
vanú kedysi kvalitnú a prosperujúcu
pekáreň. Bola vybudovaná priama
cesta do mesta, a tak sa vandalom
umožnilo kradnúť hlavne vnútri bez
rizika, že ich niekto vyruší. Taký krás-
ny areál stojí len-len. A pýtam sa kaž-
dého funkcionára, teraz už po voľbách
aj nového... „nosíte ružové okuliare"?
Cesta na Chrobákovej ulici je s dierou
pri kanálovom poklope zahataná kame-
ním a pri vychádzaní z ulice neprehľad-
ná pre vysoký porast - chýba pokračo-
vanie chodníka a označenie priechod
pre chodcov. Cesta láka k veľkej
rýchlosti a stáva sa nebezpečnou!
Krajčírstvo, vedľa psí salón, vraj sú
odsťahovaní už dávno. Skúste vypát-
rať, prečo namaľovaný nápis z múra už
nezlikvidovali? Viete, že to nebudete
mať ľahké? Aj som sa snažila o nápra-
vu telefonátom na miestny úrad a,
čuduj sa svete, dostala som odpoveď
pani, to musíte volať na... Nemusím!
Nie som zamestnanec miestneho úradu
a nemám záväzok voličom a obyvate-
ľom Dúbravky!
Niekedy najkrajšie sídlisko v Bratisla-
ve nemá dnes bezbariérovú ani jednu
poštu. Nemá ani „rýchlodráhu” do
Petržalky (ako z Rače linka č. 59) a v
nemocnici na Antolskej ulici sa robí od
7.00 h. O koľkej musí zamestnanec
nemocnice cestovať MHD, ak má na-
stúpiť načas? Skúste trikrát prestupo-
vať! Stopnite si čas! Zamestnanci ne-
mocnice či chcú, či nechcú, musia ces-
tovať osobnými autami a obsadzovať
miesta na parkoviskách po celý deň! To
nie je začarovaný kruh, to je nevšíma-
vosť a nezáujem!

Marta Pastoriková, Dúbravka

Popol nie je

inertný ani

ekologický
LIST ČITATEĽA
Isto nie som sám, kto číta Bratislav-
ské noviny pozorne, vrátane pravi-
delného stĺpčeka Slovo k veci. A tak
som s prekvapením zistil, že ste v
závere svojho apelu Prestaňme si
konečne ničiť svoje mesto vykročili
po veľmi tenkom ľade.
V poslednom odstavci ste totiž, podľa
vás, potenciálnym posypovým mate-
riálom - škváre z kachlí a popolu zo
spaľovne dali prívlastky, ktoré im
vôbec nepatria. Tieto materiály nie sú
ani inertné, a ich použitie už vôbec nie
je ekologické.
Za inertný materiál na posyp v zimnej
údržbe komunikácií možno  považovať
len taký materiál, ktorého výluhy neza-
ťažujú pôdu a vodu, a súčasne nezvy-
šuje prašnosť. Inertný posypový mate-
riál musí byť schváliť príslušný orgán
štátnej správy. Na posyp chodníkov tak
možno použiť len ostrohranný piesok,
štrk do veľkosti zrna 8 mm, piliny a
výnimočne aj popol.
Vo väčšine miest je však popol ako
posypový materiál určite právom zaká-
zaný, pretože obsahuje značný podiel
ťažkých kovov. Popol z mestskej spa-
ľovne by sa však nedal použiť vôbec,
pretože ide o úletový popolček, ktorý
sa zachytáva filtrami a klasifikuje sa
ako nebezpečný odpad. Tento materiál
je okrem toho veľmi jemný a na posyp
absolútne nevhodný, pretože po styku s
vodou vytvára mazľavú hmotu. Boli
pravdaže časy, keď sa veselo sypalo
škvárou, ale po takomto zásahu mesto
aj patrične „vyzeralo”, nehovoriac o
tonách čierneho prachu v kanalizácii, v
ovzduší a v našich pľúcach. Toľko k
inertnosti a ekológii.

RNDr. Ľubomír Bágeľ, Bratislava

Kto opraví

zničenú dlažbu

pred Redutou?
LIST ČITATEĽA
Pravdepodobne už každý občan
Bratislavy a aj mnohí zahraniční
návštevníci si všimli rozbitú dlažbu
na Námestí Eugena Suchoňa a čias-
točne pred SND. Už pred rokom v
súvislosti s usporiadaním majstrov-
stiev sveta v hokeji som sa nádejal,
že dlažba bude opravená. Zbytočne.
Nič sa neudialo, stav je stále horší a
horší. Je hanbou pre celé mesto.
Kocky z dlažby sú na mnohých mies-
tach vytrhané, povaľujú sa rozhádzané
po námestí, ľudia o ne zakopávajú.
Poškodené časti sa stále rozširujú a
hrozí, že raz sa tam niekto dobre
potkne a môže si spôsobiť vážne zrane-
nia. Náprava nenastala ani v súvislosti
s otvorením Reduty. 
Na odstránenie poškodených častí dlaž-
by by stačili dvaja dláždiči, ktorí by
museli mať opravu hotovú za jeden týž-
deň. Že by odpoveďou bolo, že mesto
nemá peniaze? Alebo sa čaká na to, kým
bude celá dlažba úplne rozmlátená a po-
tom bude treba spraviť generálnu opra-
vu celého námestia? Žiadam okamžitú
nápravu v jarných mesiacoch pred hlav-
nou letnou turistickou sezónou, keď k
nám prichádza najviac turistov. Nerob-
me si naďalej hanbu pred celým svetom.

Peter Michalka, Staré Mesto
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

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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Práce na výstavbe cyklomosta medzi Devín-
skou Novou Vsou a obcou Schlosshof výrazne
pokročili. Oceľová konštrukcia cyklomosta už
spája slovenskú a rakúsku stranu. 
Most by mal byť prístupný cyklistom aj peším v
lete. „To, čo sa udialo v utorok o 10.16 h,
myslím, že nepotrebuje žiadny komentár. Skoro

po 70 rokoch máme most cez rieku Moravu aj v
Bratislavskej župe,“ povedal župan Pavol Frešo.
Zdôraznil, že sa to podarilo vďaka zodpovednej
práci stoviek ľudí z Bratislavskej župy,  Dolného
Rakúska ale aj vďaka zúčastneným firmám.
„Takto sa robí história a takto sa má robiť poli-
tika, jednoducho - robiť veci pre ľudí. Pevne
verím, že toto je prvý krok k tomu, že raz bude
stáť aj most Angern, že toto je ďalší krok k
tomu, že v Bratislave bude cyklodoprava samo-
zrejmosťou, že je to ďalší krok k tomu, že celá
severozápadná časť Bratislavy bude rovnako
živá ako tá časť smerom na juhovýchod alebo
na severovýchod,“ dodal župan Pavol Frešo. 
Podľa stavbyvedúceho projektu Jozefa Zajonca
zvaria posledné dielce, na mostovku osadia
ťahadlá a následne môžu dať dolu podporné kon-
štrukcie. Tieto práce odhadol na 10 dní. Architekt
projektu cyklomosta Milan Beláček zdôraznil, že
most pomôže celému regiónu. Malým bojom
podľa neho bol oblúkový vzhľad mosta. „Bolo
treba bojovať o oblúk, lebo dopraváci majú radi
priamky, nemajú radi krivky,“ poznamenal.
Zároveň ho teší, že cyklomost prechádza lesom. 
Oceľovú konštrukciu cyklomosta ponad rieku
Morava začali montovať v januári. Následne sa
budú robiť finalizačné práce, teda spravia sa
zábradlia, elektrické prípojky, osvetlenie a tiež
nátery mostovky aj samotnej oceľovej konštruk-
cie.
Výstavba cyklomosta sa začala vlani v septemb-
ri, cyklisti by po ňom mali jazdiť v lete. Cyklo-
most stavia konzorcium Ingsteel a Doprastav.
Most bude postavený v historickej trase a bude
slúžiť pre dopravu cyklistov, peších turistov a

záchrannú službu. Z celkovej dĺžky lávky 955
metrov tvorí oceľová mostná konštrukcia 525
metrov, šírka lávky je 4 metre, čo umožňuje pre-
jazd vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti pri
jazde mostom prekonajú výškový rozdiel 7 m.
Výška mosta nad hladinou Moravy umožní v
budúcnosti bezpečnú plavbu po rieke. Most sa po
jeho postavení stane dôležitým spojovacím člán-
kom regionálnej siete rakúskych a slovenských
cyklotrás. 
Župa pred troma týždňami vyhlásila anketu o
názov pre cyklomost, chce pritom poznať aj
názor verejnosti. BSK navrhol tri pomenova-
nia - Most Márie Terézie, Most slobody, Most

železnej opony, ľudia mohli navrhnúť vlastný
názov. Záujemcovia môžu o názve hlasovať
na internetovej stránke Bratislavského kraja,
na Facebooku kraja - Bratislavský kraj, naj-
lepšie miesto pre život, zapojiť sa môžu aj
prostredníctvom mobilnej aplikácie (zadarmo
si ju môžu stiahnuť majitelia smartfónov),
svoje návrhy môžu poslať aj mailom na adre-
su cyklomost@region-bsk.sk, na poštovú
adresu Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava alebo
osobne na Úrad BSK. O konečnom názve
cyklomosta rozhodnú krajskí poslanci, ako aj
rakúski partneri.

Konštrukcia cyklomosta už spája
slovenskú a rakúsku stranu

Bratislavská teplárenská, a.s., je
najväčším výrobcom a distribúto-
rom tepla pre mesto Bratislava. Pro-
stredníctvom dvoch sústav centra-
lizovaného zásobovania teplom
dodáva teplo do mestských častí
Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov,
Dúbravka, Karlova Ves a Dlhé diely.
Záujmom spoločnosti bolo aj v roku
2011 realizovať plynulé a kvalitné
dodávky tepla svojim odberateľom.
Celkový objem týchto dodávok dosia-
hol 962 GWh (3 465 TJ). V minulom
roku Bratislavská teplárenská, a.s.
napriek neustále rastúcej cene zemné-
ho plynu na trhu a rastu cien tepla u
väčšiny dodávateľov, nezvyšovala ceny
tepla pre svojich obchodných partne-
rov, odberateľov a na nich viazaných
konečných spotrebiteľov. 
Tvorba ceny tepla sa pre rok 2012 ria-
dila novou regulačnou legislatívou na
obdobie rokov 2012 - 2016, kde došlo k
zjednoteniu cien tepla pre dve doteraz
existujúce kategórie odberateľov -
domácnosti a ostatných. Bolo to
následkom zrušenia priamej regulácie
cien zemného plynu na výrobu tepla
pre domácnosti, z ktorého vyrába Brati-
slavská teplárenská, a.s. väčšinu tepla
dodávaného odberateľom. 
Dňa 27. 12. 2011 schválil Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví svojím roz-
hodnutím č. 0224/2012/T cenu tepla

pre spoločnosť Bratislavská tepláren-
ská, a.s., pre rok 2012 nasledovne:

V roku 2012 celková cena tepla pre od-
berateľov v kategórii domácnosti vzrást-
la o 6,7 % (rast zapríčinený najmä zruše-
ním umelej regulácie ceny zemného ply-
nu na výrobu tepla) a u ostatných odbe-
rateľov dokonca došlo k zníženiu o 0,67
%. V priemere zvýšenie ceny tepla dodá-
vaného spoločnosťou Bratislavská teplá-
renská, a.s. dosiahlo 3,36 %, čo je menej
ako bola úroveň miery inflácie za rok
2011 (4,1 % podľa údajov Eurostatu). 
Vývoj celkovej ceny tepla bol najmä
zásluhou zvýšenej snahy pri negociácii
podmienok s dodávateľmi paliva, energií
či služieb spojených s údržbou sietí pozi-
tívnejší ako boli pôvodné očakávania.
Bratislavská teplárenská, a.s. vyvinula
maximálne úsilie, aby sa vplyv zvýše-
ných nákladov (najmä nákladov na
obstaranie hlavnej palivovej zložky -
zemného plynu) prejavil v cene tepla čo
najmenej. Takisto bola spoločnosť
úspešná pri realizácii opatrení vedúcich
k zefektívneniu a racionalizácii ostatných
nákladov na výrobu a distribúciu tepla.
To všetko bolo samozrejme realizované
s podmienkou dodržania prísnych štan-
dardov kvality dodávaného tepla, k plnej
spokojnosti odberateľov. Tá je a zostáva
hlavným mottom spoločnosti aj v prebie-
hajúcej vykurovacej sezóne a počas
celého roka 2012.

Ceny tepla na rok 2012
variabilná zložka ceny

- domácnosti
- ostatní

0,0434 €/kWh

fixná zložka ceny 166,3595 €/kW

celková cena tepla
0,0748 €/kWh

20,77 €/GJ

PPoorroovvnnaanniiee  vvýývvoojjaa  cciieenn  tteeppllaa
zzaa  rrookkyy  22000099--22001122

Bratislavská teplárenská, a.s., pôsobí na trhu s teplom v rámci Bratislavy
a SR ako jeden z najväčších výrobcov a distribútorov, pričom pri rôznych
technológiách a štruktúre zdrojov vyrábajúcich teplo existujú značné roz-
diely aj v cenách tepla medzi jednotlivými výrobcami či distribútormi, to
platí v rámci Bratislavy a ešte výraznejšie v celoslovenskom meradle. 
Cena tepla je tvorená dvomi zložkami. Variabilnú zložku ceny tepla tvorí
najmä palivo použité na výrobu tepla. Aj kvôli rôznym cenám palív sú vo
variabilnej zložke medzi jednotlivými dodávateľmi značné rozdiely. Tvorí
asi 60-70 % z celkovej ceny tepla. Bez ohľadu na ročné obdobie, sú
vynakladané za účelom udržať vysoký štandard kvality a spoľahlivosti
dodávaného tepla a očakávaný tepelný komfort domácností i firiem.
Fixnú zložku ceny predstavujú ostatné náklady, ktoré spoločnosť musí
vynaložiť na zásobovanie svojich odberateľov bez ohľadu na objem
dodaného tepla, napríklad náklady na opravy a údržbu zariadení, odpisy
z investícií alebo zákonné revízie a prehliadky zariadení. Fixná zložka
ceny sa odlišuje u jednotlivých dodávateľov najmä preto, že sú rozdielne
aj rozsahy sústav, v ktorých je teplo distribuované odberateľom. 

Porovnanie v rámci Bratislavy
Pri porovnaní cien vybraných dodávateľov tepla v Bratislave je potrebné
pristupovať k jednotlivým mestským častiam zvlášť, keďže viacero dodá-
vateľov má pre rôzne mestské časti schválené rozdielne ceny tepla. V
nasledujúcich tabuľkách je uvedené porovnanie cien v mestských čas-
tiach, ktoré sú najvýznamnejšie pre Bratislavskú teplárenskú, a.s. z hľa-
diska počtu odberných miest i objemu dodaného tepla - Ružinov,
Dúbravka a Karlova Ves:

V uvedených prehľadoch nie je možné zachytiť ceny tepla pre individuál-
ne domové či objektové kotolne, ktoré nepodliehajú cenovej regulácii a
informácie o cene tepla nie sú verejne dostupné. 
Možno konštatovať, že v mestských častiach, kde Bratislavská teplárens-
ká, a.s. pôsobí, má dlhodobo pozíciu dodávateľa tepla s najvýhodnejšou
cenou tepla oproti ostatným licencovaným dodávateľom a distribútorom.

Porovnanie v Bratislave a v Košiciach
Zaujímavo vyznieva aj porovnanie cien tepla v dvoch najväčších sloven-
ských mestách - Bratislave a Košiciach, v ktorých pôsobia dve najväčšie
teplárne - Bratislavská teplárenská, a.s., a Tepláreň Košice, a.s., (s nadvä-
zujúcim distribútorom Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o.). Čo sa týka
počtu odberných miest a rozsiahlosti sústav centrálneho zásobovania
teplom, sú si tieto dve teplárne najviac podobné. V Bratislave takmer 80 %
tepla dodáva Bratislavská teplárenská, a.s. odberateľom priamo, v Koši-
ciach je medzi Teplárňou Košice, a.s., a 90% odberateľov distribútor tepla -
Tepelné hospodárstvo Košice, s.r.o. (spoločnosť zriadená mestom Košice).
Z tohto dôvodu v Košiciach sú pre porovnanie relevantné ceny distribútora.

Z tabuľky porovnania cien vyplýva skutočnosť, že v roku 2012 prvý raz od
roku 2009 je v Bratislave koncová cena tepla pre väčšinu odberateľov
podľa rozhodnutí ÚRSO nižšia ako v Košiciach. Pritom je potrebné zdô-
razniť aj skutočnosť, že (ekonomicky náročnejšia) výroba tepla na báze
zemného plynu v Bratislave je šetrnejšia k životnému prostrediu mesta
ako výroba tepla na báze energetického uhlia v Košiciach. 

Porovnanie cien jednoznačne dokazuje, že Bratislavská teplárenská, a.s.,
spomedzi licencovaných subjektov dodávajúcich teplo v Bratislave, ako aj
v rámci Slovenska, vplyvom opatrení na racionalizáciu a zefektívnenie
výroby a distribúcie tepla v priebehu posledného obdobia ešte výraznejšie
posilnila svoju pozíciu vedúcej spoločnosti na trhu.

RRUUŽŽIINNOOVV - DOMÁCNOSTI (cena v €/kWh)

dodávateľ 2009 2010 2011-I. 2011-II. 2012

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0699 0,0679 0,0701 0,0701 0,0748
Dalkia, a.s. 0,1020 0,1001 0,0703 0,0798 0,0785

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s 0,0771 0,0780 0,0804 0,0807 0,0864

Terming, a.s. 0,0814 0,0794 0,0825 0,0850 0,0894

RRUUŽŽIINNOOVV - OSTATNÍ (cena v €/kWh)

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0838 0,0782 0,0753 0,0753 0,0748
Dalkia, a.s. 0,1158 0,1104 0,0728 0,0877 0,0785

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s 0,0904 0,0919 0,0859 0,0867 0,0864

Terming, a.s. 0,0921 0,0881 0,0825 0,0884 0,0894

DDÚÚBBRRAAVVKKAA - DOMÁCNOSTI (cena v €/kWh)

dodávateľ 2009 2010 2011-I. 2011-II. 2012

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0699 0,0679 0,0701 0,0701 0,0748
Dalkia, a.s. 0,0726 0,0705 0,0735 0,0807 0,0821

DDÚÚBBRRAAVVKKAA - OSTATNÍ (cena v €/kWh)

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0838 0,0782 0,0753 0,0753 0,0748
Dalkia, a.s. 0,0821 0,0759 0,0768 0,0905 0,0821

KKAARRLLOOVVAA  VVEESS - DOMÁCNOSTI (cena v €/kWh)

dodávateľ 2009 2010 2011-I. 2011-II. 2012

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0699 0,0679 0,0701 0,0701 0,0748
Dalkia, a.s. n 0,0788 0,0703 0,0798 0,0785

Terming, a.s. 0,0814 0,0794 0,0825 0,0850 0,0894

KKAARRLLOOVVAA  VVEESS - OSTATNÍ (cena v €/kWh)

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0838 0,0782 0,0753 0,0753 0,0748
Dalkia, a.s. n 0,0880 0,0728 0,0877 0,0785

Terming, a.s. 0,0921 0,0881 0,0825 0,0844 0,0894

BBRRAATTIISSLLAAVVAA  --  KKOOŠŠIICCEE - DOMÁCNOSTI (cena v €/kWh)

dodávateľ 2009 2010 2011-I. 2011-II. 2012

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0699 0,0679 0,0701 0,0701 0,0748
Tepláreň Košice, a.s. - výrobná cena 0,0512 0,0499 0,0481 0,0481 0,0548

TH Košice, s.r.o., - koneční spotrebitelia 0,0699 0,0679 0,0668 0,0668 0,0763

BBRRAATTIISSLLAAVVAA  --  KKOOŠŠIICCEE  - OSTATNÍ (cena v €/kWh)

Bratislavská teplárenská, a.s. 0,0838 0,0782 0,0753 0,0753 0,0748
Tepláreň Košice, a.s. - výrobná cena 0,0537 0,0514 0,0492 0,0492 0,0548

TH Košice, s.r.o., - koneční spotrebitelia 0,0726 0,0696 0,0680 0,0680 0,0763

Oceľová konštrukcia cyklomosta už spája slovenskú a rakúsku stranu.
Priebeh stavebných prác bol skontrolovať brati-
slavský župan Pavol Frešo.

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava, tel.č.: 02/573 72 111, www.batas.sk
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VYSKÚŠAJ MA.
Som Giulietta. Skôr ako o mne niečo povieš,

www.alfaromeo.skwww alfaromeo sk

B E Z  S R D C A  B Y  S M E  B O L I  I B A  S T R O J E .

ALFA ROMEO GIULIETTA UŽ ZA 14.150€
Klimatizácia • 6 airbagov • Autorádio CD/MP3 • Elektricky ovládané predné okná a spätné zrkadlá • Automatické nastavenie sklonu svetiel • VDC s ABS 
+ ASR + Brake assistant + Hill Holder •  elektronický diferenciál Electronic Q2 • Predné hlavové opierky anti whiplash • START & STOP • Alfa Romeo DNA 
• aktívne riadenie DUAL PINION
TECHNOLÓGIA Alfa Romeo DNA, voli  dynamiky pre 
maximálne prispôsobenie štýlu jazdy. 3 nastavenia, 
3 štýly jazdy, 3 spôsoby správania na vozovke.

VÝKON revolu ná prepl ovaná pohonná jednotka 1,4 
MultiAir s výkonom 170 koní. Zvolený najlepším novým 
motorom roka 2010. Vysoký výkon a  nízka spotreba.

BEZPECNOST Najbezpe nejšie vozidlo vo svojej kategórii.
5 hviezd v nárazových testoch EuroNCAP, 87 zo 100 bodov 
- najlepší výsledok roku 2010.

Maximálna kontrola nad vozidlom v aka technológiám Alfa Romeo • Najlepšie zachovanie hodnoty vozidla v súlade s EA a Eurotax (ref. máj 2011) • Najbezpe nejšie vozidlo vo 
svojej kategórii pod a testov EuroNCAP • Dokonalá kombinácia výkonu a prevádzkových nákladov, servisný interval každých 35.000 km pre dieselové verzie • 
Komfort a praktickos : dostatok priestoru na palube, batožinový priestor s objemom 350 litrov.

Alfa Romeo Giulietta 1,4T 120 k vo výbave Progression za 14.150€. Cena platí na skladové vozidlá. Vyobrazenie vozidla je ilustra né.
Kombinovaná spotreba: 6,4 (l/100km); CO2 max: 149 (g/km)

GRIF, Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, Petržalka - E-mail:  o   ce-grif@stonline.sk - Telefón: 02/67207777, 02/68201418

giulietta_testme sk A5 dealer new.indd 2 19.3.2012 16:34

STARÉ MESTO
Spoločnosť J&T Real Estate minulý
týždeň predstavila verejnosti svoj
investičný zámer na mieste bývalého
Zuckermandlu medzi tunelom a
Vodnou vežou. Investor by tu chcel
vybudovať nový mestský bulvár,
počíta aj so zmenou nábrežia a pro-
menády.
„Mestskú nábrežnú komunikáciu netre-
ba odpísať, ale dať jej iný zmysel.
Vytvoriť z toho jeden normálny mest-
ský bulvár," povedal jeden z architek-
tov zámeru Peter Bouda. „Chceme vrá-
tiť život na parkovisko, ktoré stredu
mesta nedáva žiadnu hodnotu a nikoho
tam neťahá," doplnil ho výkonný riadi-
teľ J&T Real Estate Pavel Pelikán.
Investor počíta s výstavbou približne
230 bytov pre asi 800 obyvateľov. Pod-
ľa Petra Boudu by tam však mali byť aj
budovy, ktoré počas dňa, keď sú obyva-
telia v práci, štvrť oživia. „Nejaké úra-
dy, kaviarne, služby, potraviny. Tie tu

nie sú od Eurovey až po Karlovu Ves,"
poznamenal. Mestská zástavba by sa
mala skladať z blokov rôznych archi-
tektúr a plánovaná pešia zóna by z nie-
ktorých častí vylúčila dopravu. Podľa
Boudu je dôležité prepojiť hradný
kopec s nábrežím a vytvoriť v lokalite
veľké množstvo zelene. „Územný plán
predpisoval určité štvorcové metre
zelene, my sme ich zdvojnásobili,"
upozornil. V rámci projektu sa plánuje
aj ekologická revitalizácia pôvodného
biotopu hradného brala. 
Autori zámeru si uvedomujú, že úze-
mie je súčasťou mestskej pamiatkovej
rezervácie, v súčasnosti tu však podľa
nich už nie je veľmi čo chrániť. „V
pamiatkovej rezervácii sa na prázdnom
mieste môže postaviť aj nový dom,
ktorý by mal reflektovať svoje okolie.
Tu však nie sme v historickej zástavbe,
tu niekto zbúral celú štvrť a treba ju
nahradiť," uviedol architekt Ivan
Masár. Územný plán navyše predpisuje

výšku 191 metrov nad morom, najvyš-
ší bod plánovanej zástavby je však len
176,5 metra nad morom. Najvyššia
výška je pri existujúcich vežiakoch pri
tuneli, potom výška zástavby klesá
smerom k pôvodnej, ktorá zostala
okolo Kostola Najsvätejšej Trojice.
Osobitným problémom novej zástavby
Zuckermandlu aj susednej Vydrice je
dynamická doprava. Statickú riešia oba
projekty dostatočne - na území od
nového mosta po tunel má vzniknúť
2000 parkovacích miest, problémom
však zostáva, ako sa dostanú do garáží
a von z nich. Ak k River Parku pribud-
ne aj nová zástavba na Zuckermandli a
na Vydrici, doprava bude prehustená.
Riešením by mohlo byť, že Nábrežie
L. Svobodu nebude slúžiť na tranzit,
ako je to dnes, ale len na dopravnú
obsluhu tohto územia. Tranzitná dopra-
va by potom mala byť presmerovaná
do Petržalky. (ado)

VIZUALIZÁCIA - JTRE

Zuckermandel môže byť bulvárom,

problémom zostáva tranzitná doprava

Majú vzniknúť

nové zberné

dvory odpadu
BRATISLAVA
Na území Bratislavy je v súčasnosti 8
zberných dvorov na likvidáciu roz-
merného domového odpadu. Jeden
prevádzkuje Odvoz a likvidácia
odpadu (OLO) na Ivánskej ceste 22,
zvyšných sedem prevádzkujú mests-
ké časti.
Zberné dvory sú v mestských častiach
Podunajské Biskupice (Dvojkrížna
ulica), vo Vrakuni (Ihličnatá ulica pri
VPS), v Petržalke (Čapajevova ulica
miestny podnik VPS), v Jarovciach (sto-
jisko kontajnerov na Trnkovej ulici), v
Rusovciach(RUSEKO na Vývojovej
ulici 8), v Čunove ((Na hrádzi) a v Ruži-
nove (Mlynské luhy 19 VPS).
Ako z uvedeného vyplýva, vlastné
zberné dvory majú všetky mestské časti
v druhom okrese (Podunajské Biskupi-
ce, Ružinov, Vrakuňa) a v piatom okre-
se (Čunovo, Jarovce, Petržalka, Ru-
sovce). Žiadny zberný dvor nemá Staré
Mesto a mestské časti tretieho a štvrté-
ho okresu. Obyvatelia desiatich zo
sedemnástich mestských častí sú tak
odkázaní na zberný dvor OLO na Iván-
skej ceste.
Ako minulý týždeň potvrdil starosta
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor,
tunajšia samospráva by si chcela vybu-
dovať vlastný zberný dvor na Ulici
Milana Pišúta, kde je obecný priestor,
ktorý momentálne nie je využívaný.
Primátor Milan Ftáčnik sa nechal
počuť, že tento zberný dvor by mohli
využívať aj obyvatelia susedných mest-
ských častí Lamač a Záhorská Bystrica.
S tým však nesúhlasia Novovešťania -
podľa nich by mal slúžiť iba obyvate-
ľom mestskej časti, ktorá si ho vybudu-
je. Odporúčajú ľuďom z iných mest-
ských častí, nech si za svoje peniaze
vybudujú vlastné zberné dvory. (pol)

Bajo nemá

na 25 podlaží

súhlas mesta
PETRŽALKA
Prvého marca sa začalo konanie o
vydanie územného rozhodnutia pre
polyfunkčný objekt BAJO na Kra-
sovského ulici, ktorý chce investor z
pôvodných 16 podlaží zvýšiť na 25
podlaží. Mestská časť Petržalka
podľa našich informácií s týmto zvý-
šením vyslovila súhlas, teraz sa čaká
na stanovisko mesta Bratislava. Pri-
mátor Milan Ftáčnik (nezávislý) však
má so zvýšením problém.
Ešte ako petržalský starosta totiž Ftáč-
nik v roku 2008 nesúhlasil ani s výškou
16 podlaží, zaujímalo nás preto, ako sa
ako primátor stavia v navrhovanému
zvýšeniu na 25 podlaží. Ako nás infor-
moval jeho hovorca Ľubomír Andras-
sy, primátor Ftáčnik upozornil prísluš-
ný stavebný úrad, že projektový zámer
Bajo nemá platné záväzné stanovisko
mesta, ktorým by sa definoval jeho
súlad s územným plánom. Pre dotknu-
té územie bola v roku 2005 vyhotove-
ná a mestským zastupiteľstvom schvá-
lená urbanistická štúdia, ktorá slúži ako
podklad na usmerňovanie investičnej
činnosti v lokalite. „Štúdia sa stala aj
podkladom na vypracovanie územné-
ho plánu zóny Celomestské centrum. V
spomínaných dokumentoch sa pripúš-
ťa zástavba do výšky 5, resp. 6 nad-
zemných podlaží. O štúdiu i zonálny
plán sa pritom v minulosti opieral
Milan Ftáčnik ako petržalský starosta a
bude sa o ne opierať aj dnes ako primá-
tor,“ uviedol Ľ. Andrassy.
Vedenie mesta Bratislava bude podľa
hovorcu zároveň požadovať od inves-
tora, aby predstúpil pred bratislavskú
verejnosť a prezentoval svoj zámer na
verejnej diskusii podobne, ako to uro-
bil investori výstavby na Vydrici či
Zuckermandli. (brn)
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Opera Jenůfa

Leoša Janáčka 

v premiére SND
STARÉ MESTO
Prvou tohtoročnou premiérou v Opere
SND bude Janáčkova Jenůfa, ktorú
poznáme skôr pod pôvodným názvom
Jej pastorkyňa. Spoločne s Dvořáko-
vou Rusalkou a Smetanovou Predanou
nevestou patrí do trojice svetovo naj-
hranejších českých operných diel. 
Táto tretia opera Leoša Janáčka pred-
stavuje prelomové dielo. Hoci inšpirá-
cia moravskou ľudovou hudbou je
nepopierateľná, Jenůfa je plná zmysel-
nej melódie, nevytvárajúcej moment
falošného sentimentu. Opera rozpráva
príbeh mladej ženy, ktorá sa, ako
ústredná postava, ocitá vo víre zloži-
tých a násilných vzťahov, kreovaných
drsnou kultúrou uzavretého dedinské-
ho spoločenstva. Tradičné spoločenské
normy a hodnoty sa stávajú zdrojom
tragédie mladého dievčaťa, ktorého
nevlastná matka sa snaží zachovať si
povesť cnostnej ženy aj za cenu vraždy
dcérinho nemanželského dieťaťa. Je-
nůfa bola napísaná v období vrcholné-
ho verizmu, ktorý je typický tvrdými,
realistickými námetmi zo súdobého
sveta, rýchlym spádom deja a zobrazo-
vaním vášní.
Operu Jenůfa dirigujú Jaroslav Kyzlink
a Ondrej Olos, režisérom je Martin
Otava, zbormajstrom Pavel Procházka.
V alternáciách spievajú Jitka Sapara-
Fischerová/Denisa Šlepkovská, Miro-
slav Dvorský/Peter Berger, Ľubica Ry-
bárska/Denisa Hamarová/Eva Urbano-
vá, Linda Ballová/Katarína Juhásová-
Štúrová/Adriana Kohútková, či Jozef
Benci/Martin Malachovský.
Jenůfa má premiéru v piatok 23. marca
a v sobotu 24. marca 2012 o 19:00 v
Sále opery a baletu SND na Pribinovej
ulici. (brn)

Čechovova

Čajka sa vracia

do Činohry SND
STARÉ MESTO
Na prelome marca a apríla bude
mať premiéru na doskách Sloven-
ského národného divadla „vtáčia“
hra Antona Pavloviča Čechova
Čajka. Tentoraz v réžii známeho
českého režiséra Dávida Drábka.
V Činohre SND inscenovali Čajku
naposledy v roku 1999 v réžii Ľubomí-
ra Vajdičku, tentoraz sa na nej autorsky
podieľal slovensko-český tím. V úlohe
herečky Iriny Arkadinovej sa predstaví
Zdena Studénková, jej milenca Trigori-
na alternujú Richard Stanke a Jiří
Langmajer. Ďalej sa bratislavskému
divákovi predstavia Robert Roth, Hen-
rieta Hornáčková, Ľubomír Paulovič,
Petra Vajdová, Ján Gallovič, Martin
Huba, Soňa Valentová-Hasprová a
Jozef Vajda.
Dej sa odohráva na letnom vidieckom
sídle brata Sorina, kam prichádza
herečka Irina Nikolajevna Arkadinová
s milencom Trigorinom, aby tu jemne
rozvírili zdanlivo pokojnú hladinu
vzťahov jednej vidieckej spoločnosti.
Predpremiéry Čajky sú v Sále činohry
SND na Pribinovej ulici na programe
vo štvrtok 29. marcaa v piatok 30.
marca 2012 o 19.00   h. Premiéry budú
v sobotu 31. marca o 19.00 h a v nede-
ľu 1. apríla 2012 o 18.00 h. (brn)

Prešporské

večery sú nielen

o histórii mesta
STARÉ MESTO
Bratislavský okrášľovací spolok or-
ganizuje projekt pravidelných stret-
nutí milovníkov Bratislavy, ktoré sa
zamerajú na históriu a kultúru
mesta. V rámci nich budú predná-
šky, diskusie, prezentácie nových
kníh a architektonických projektov,
premietať dobové fotografie a filmy
s tematikou Bratislavy.
Stretnutia sú každú druhú stredu v
mesiaci od 18.00 do 20.00 h v priesto-
roch klubovej kaviarne Nappali v
Balassiho inštitúte  na Palisádach 54.
Prvý Prešporský večer bol 6. marca
venovaný premenám Bratislavy na
dobových pohľadniciach a fotogra-
fiách, ďalší bude 11. apríla 2012 o Pálf-
fyovcoch v Bratislave. O najmocnej-
šom aristokratickom rode Bratislavskej
stolice a o jeho pôsobení v meste bude
hovoriť  Daniel Hupko z Múzea Červe-
ný kameň. Večer bude spojený s pred-
stavením knihy o posledných Pálffyov-
coch - Koniec starých čias. (bos)

V Istropolise

sa predstaví

skupina Fešáci
NOVÉ MESTO
Po veľkom úspech v Česku s progra-
mom Tam u nebeských bran prichá-
dzajú Fešáci v premiére aj do Brati-
slavy. Aj na bratislavskom koncerte
vo štvrtok 29. marca 2012 o 19.00 h
v Istropolise zaznejú okrem najsláv-
nejších Fešáckych piesní najväčšie
hity Michala Tučného v podaní Fešá-
kov a dcéry Michala Tučného
Michaely.
Megahity Poslední kovboj, Všichni už
jsou v Mexiku, Tam u nebeských bran
a mnohé ďalšie bude uvádzať Petr
Novotný, ktorý v kapele pôsobil v
rokoch 1974 až 1994.
Skupina Fešáci bola založená začiat-
kom šesťdesiatych rokov minulého
storočia a veľmi skoro sa stala najlep-
šou bluegrassovou skupinou v Česko-
slovensku. Neskôr  začala hrať aj iné
štýly country hudby. To bol tiež hlavný
dôvod ich veľkej popularity nielen
doma, ale aj v  Austrálii, vo Švajčiar-
sku, v Grécku, v štátoch Škandinávie a
v mnohých iných krajinách. (brn)

Barabášova

Železná diera

v Kine Lumiére
STARÉ MESTO
V stredu 4. apríla 2012 bude v Kine
Lumiére na Špitálskej ulici 4 stret-
nutie s Pavlom Barabášom o jeho fil-
me Trou de Fer - Železná diera
Pavol Barabáš nakrútil vyše 60 cesto-
vateľských filmov a získal za ne už
takmer dvesto ocenení. Zaraďuje sa tak
medzi najvýznamnejších filmových
tvorcov nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Film Trou de Fer získal už
desať významných ocenení hlavne na
festivaloch v zahraničí. 
Projekcia filmu Trou de Fer - Železná
diera (2011, 55 min.) a beseda s režisé-
rom sa začína o 15.30 h. Na podujatie
je vstup voľný. (švr)

Španielski, českí a slovenskí kubisti

v mestskej galérii ako Pocta Picassovi
STARÉ MESTO
Galéria mesta Bratislavy po úspechu
výstavy grafických diel Pabla Picas-
sa na jeseň 2011 prináša do Pálffyho
paláca výstavu vrcholných diel
českého kubizmu, Španielov paríž-
skej školy a hlavne slovenských
výtvarníkov ovplyvnených géniom
Pablom Picassom.
Do 29. apríla 2012 môžu bratislavskí
milovníci výtvarného umenia obdivo-
vať diela českých maliarov Bohumila
Kubištu, Emila Fillu a Antonína Pro-
cházku, slovenských výtvarníkov Ľ.
Fullu, A. Nemesa, V. Hložníka, diela
Otta Gutfreunda, ktorý je považovaný

za najlepšieho kubistického sochára
všetkých dôb, ale aj diela Španielov
parížskej školy - O. Dominqueza, A.
Clavéa, H.Condoya, G. Parru a ďal-
ších, ktorí ovplyvnili československé
umenie po druhej svetovej vojne.
Pablo Picasso sa stal najslávnejším
umelcom 20. storočia. Spoločne s
Georgesom Braqueom vynašli kubiz-
mus, ktorý vyvolal najväčšiu revolúciu
v spôsobe videnia reality v 20.storočí.
Kubizmus zavrhol optickú ilúziu a
začal si všímať priestorové vlastnosti
objektov a vnímať ich z mnohých
uhlov pohľadov naraz. Geniálny, cha-
rizmatický a pracovitý Picasso sa stal

najväčším propagátorom nového štýlu. 
Diela na bratislavskej výstave Pocta
Picassovi pochádzajú z viacerých
súkromných zbierok, ako aj z českých a
slovenských múzeí  a galérií. Pri výbe-
re sa kládol dôraz na diela, v ktorých je
dominujúce kubistické tvaroslovie,
avšak zároveň prinášajú špecifický prí-
nos k rozvoju kubizmu. Práve český a
španielsky kubizmus sa stali medziná-
rodne uznávaným fenoménom, no aj
mnohé diela slovenských autorov majú
osobitý charakter a špecifický prístup
ku kubistickému vyjadreniu. Autorom
projektu je Jan Kukal, odborným
poradcom Ivan Melicherčík. (gmb)

 www.slsp.sk     sporotel: 0850 111 888 

Podnikáte a máte smelé plány?
Pustite sa do nich s naším 
bezúčelovým úverom pre podnikateľov. 
A s kým bankujete vy?

Na banke záleží. 

Získajte bezúčelový úver pre podnikateľov až do výšky 200 000 eur  bez 
dokladov o tom, na čo poskytnuté finančné prostriedky použijete. Kvalitné 
bankové služby vám poskytnú naši špecializovaní poradcovia v najširšej 
bankovej sieti na Slovensku.

Bezúčelový úver pre podnikateľov bez zabezpečenia poskytujeme s ročnou úrokovou sadzbou 
od 8,10 % a bezúčelový úver pre podnikateľov so zabezpečením je úročený súčtom ročnej 
úrokovej sadzby určenej podľa 1-mesačného EURIBOR-u a obchodnej marže banky.
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Basketbalisti

Interu v NBL

už nepostúpia
BRATISLAVA
Ani víkendová výhra basketbalistov
Interu Bratislava nad Chomutovom
nemení nič na tom, že štyri kolá pred
koncom skupinovej fázy českej Mat-
toni NBL sú žlto-čierni mimo zóny
postupu do predkola play-off. Sobot-
né víťazstvo totiž ukončilo sériu pia-
tich prehier v rade, ktoré pripravili
Interistov o šancu na postup.
Do predkola play-off postupujú zo sku-
piny A2 štyri mužstvá - Inter je šiesty
so stratou štyroch bodov na posledný
postupujúci Chomutov. Po stredajšom
zápase v Plzni privítajú  basketbalisti
Interu v sobotu 24. marca 2012 na
domácej palubovke NH Ostrava, o týž-
deň v stredu 28. marca hrajú v Levi-
ciach a s účinkovaním v Mattoni NBL
sa rozlúčia domácim zápasom v sobotu
31. marca 2012 proti Opave. (ado)

Bratislavské

tímy čakajú

východniari
BRATISLAVA
V semifinále volejbalovej extraligy
mužov podľa očakávania narazia
oba bratislavské tímy na východnia-
rov. Súperom VKP Bratislava bude
Chemes Humenné, na Volley Team
Unicef Bratislava čaká Slávia Svid-
ník.
Prvé zápasy semifinálovej série sú na
programe v sobotu 24. marca 2012 -
hráči VT Unicef privítajú v Hant Arene
na Pasienkoch Svidník (14.30 h) a
volejbalisti VKP v Športovej hale PKO
nastúpia proti Humennému (18.30 h).
Hrá sa na tri víťazné zápasy. (ado)

Mlieko Rajo 

pripomínalo

skôr vodu
BRATISLAVA
Viacerí Bratislavčania boli v uplynu-
lých dňoch nemilo prekvapení, keď
namiesto trvanlivého nízkotučného
mlieka Rajo im z obalu tieklo niečo
podobné ako voda. Výrobca tvrdí, že
išlo o vyzrážané mlieko, ktoré nie je
zdraviu nebezpečné. Napriek tomu,
bolo niekoľko stoviek litrov mlieka
stiahnutých z predaja.
Podľa spoločnosti Rajo išlo o nízkotuč-
ne mlieko Rajo s dátumom spotreby
28. marca 2012 a šaržou S/8 06:12
16229, kde došlo k vyzrážaniu mlieka.
To je spôsobené enzýmami pochádza-
júcimi z mikroorganizmov, ktoré boli
inaktivované pasterizáciou, respektíve
UHT procesom. Koľko litrov takéhoto
„mlieka” si zákazníci kúpili, spoloč-
nosť neuviedla. Priznala však reklamá-
cie 444 litrov mlieka.
Rajo o tomto nedostatku mlieka ofi-
ciálne verejnosť neinformovalo, prizna-
lo to až po tom, ako na nekvalitné mlie-
ko upozornili zákazníci. „Keďže výskyt
neštandardného mlieka v danej výrob-
nej šarži bol v malom a ojedinelom
množstve a v žiadnom prípade nejde o
produkt zdraviu škodlivý, spoločnosť
nepristúpila k sťahovaniu produktu z
trhu,“ uviedlo Rajo. Z predaja však
mlieko stiahli niektorí predajcovia.
Inšpektori regionálnej potravinovej
správy vykonali viacero kontrol v pod-
niku, nezistili pri nich žiadne nedostat-
ky. Podľa Potravinárskej komory Slo-
venska výrobca nemôže ovplyvniť
mikrobiologickú kvalitu mlieka v čase
jeho spracovania. Rovnako nevie posú-
diť, či sa tento problém spôsobený
zvyškovými aktivitami enzýmov vo
výrobku vyskytne počas jeho uvádza-
nia na trh. (brn)

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

TO NAJLEPŠIE Z CHORVÁTSKA
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Relaxačno-skrášľovací pobyt, Salsa a zumba, TAE-BO 
Fotoworskop pri Jadranskom mori na Istrii

MARCOVÉ ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP
� expresná autobusová linka na Istriu iba 75 € (do 10 rokov 40 €)
� vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%

,

Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59, 831 07 Bratislava

Chceš sa stať špičkovým manažérom, odborníkom IT
s dobrým finančným ohodnotením? 

Potom sa staň našim žiakom!
Naučíme Ťa v jednotlivých študijných odboroch všetko, čo potrebuješ, napr.:

� programovať, ovládať jednotlivé typy programov
� tvoriť web stránky
� tvoriť videá, pracovať s IP kamerami
� pracovať s grafickými editormi, tvoriť grafické návrhy
� spravovať počítačové siete
� servis a diagnostiku osobných počítačov
� diagnostikovať poruchy rozličných zariadení atď.

Okrem kvalitného vzdelávania sa môžeš venovať aj rôznorodej záujmovej
činnosti, máme perfektne vybavenú posilňovňu, telocvičňu a ihriská.

Príď medzi nás, neoľutuješ!
V školskom roku 2012/2013 otvárame študijné odbory:

� 2682 4 mechanik počítačových sietí
� 2697 4 mechanik elektrotechnik

profilácie: informačné technológie | spotrebná technika
automatizačná technika | autoelektronika | silnoprúdová technika

Viac informácií: www.sose.sk, 02 4488 1900

22.
sezóna

STARÉ MESTO
Na Františkánskom námestí niekedy
parkuje aj dvadsať áut. A to aj
napriek tomu, že ide o pešiu zónu a
podľa staromestského nariadenia je
státie v pešej zóne zakázané. Mnohé
autá navyše, podľa našich informácií,
neplatia ani daň za vjazd do historic-
kého jadra.
Františkánske námestie patrí do správy
mesta. Hovorca primátora Ľubomír
Andrassy na otázku, ako chce  magistrát
a vedenie mesta tento problém riešiť, po
dvanástich dňoch odpovedal: „Jediná
cesta, ako môže mesto konať, je -
zákonná, teda ak sa pýtate, ako chce
mesto riešiť popísaný problém, tak v
medziach zákona. Mestská časť, nie
magistrát, reguluje vjazd cez povolenia
(vlastníci nehnuteľností, podnikatelia v

objektoch a nájomníci), avšak problém,
ktorý eviduje mesto, súvisí s vjazdom
diplomatických vozidiel, ktorý sa rieši
cez Viedenský dohovor, a preto niekedy
nie je v silách samosprávy, aby sme to
obratom napravili. Príslušné útvary
mesta zaslali listy ministerstvu zahra-
ničných vecí, aby upozornili prostred-
níctvom nóty ambasády, ktorých
zamestnanci, vodiči parkujú v rozpore s
povolením.”
Obrátili sme sa teda na samosprávu Sta-
rého Mesta a odpoveď staromestského
hovorcu Tomáša Halána bola promptná:
„Na Františkánske námestie sa dostáva-
jú iba autá, ktoré získali oprávnenie
vjazdu do pešej zóny vydané mestskou
časťou Staré Mesto. Za posledné dva
týždne príslušníci mestskej polície sank-
cionovali 17 majiteľov áut, ktoré toto

povolenie mali, ale parkovali na námes-
tí dlhšie, ako je nevyhnutný čas. Na
námestie majú oprávnený vstup aj
vozidlá, ktorým oprávnenie dalo minis-
terstvo vnútra. Takéto autá môžu vojsť
do pešej zóny a aj zotrvať v nej. V prí-
pade Františkánskeho námestia ide o
policajné autá, ktoré nie sú označené
nápisom POLÍCIA, ale majú civilné
evidenčné číslo a polícia pomocou
týchto áut vykonáva povinnosti zo
zákona. Na námestí sa nachádza budova
úradu vlády”.
Z uvedeného vyplýva, že neporiadok v
pešej zóne robia diplomati a policajti.
Opravu dlažby zničenú ich autami však
musia platiť bratislavskí daňoví poplat-
níci. Nájde sa niekto, kto konečne doká-
že urobiť v pešej zóne poriadok? (pol)

FOTO - Oto Limpus

Na Františkánskom námestí parkujú

autá, samospráva sa bezmocne prizerá



Slovanisti

stíhajú Žilinu,

Trnava odpadla
BRATISLAVA
Po víkendovom 22. kole futbalovej
Corgoň ligy zostáva bratislavský Slo-
van na druhom mieste so stratou jed-
ného bodu na vedúcu Žilinu. Náskok
pred treťou Senicou a štvrtou Trna-
vou však už zvýšil na 4, resp. 5 bodov.
Teraz však belasých čakajú v priebe-
hu šiestich dní až tri zápasu.
V stredu 21. marca hrali belasí odvetu
štvrťfinále Slovnaft Cupu doma proti
Senici, kde pred dvoma týždňami pre-
hrali 0:2. V sobotu 24. marca 2012 o
14.30 privítajú v ligovom zápase Tren-
čín a v utorok 27. marca hrajú dohráv-
ku odloženého prvého jarného kola v
Nitre.
Na jar zatiaľ v lige Slovan boduje
naplno, hrou však oko diváka zatiaľ
veľmi nepotešil. Pred týždňom vyhrali
belasí v Košiciach gólom mladého
Karola Meszárosa, cez víkend síce
doma zdolali Prešov 2:0, ale hrou ani
nasadením sklamali. „Nebol to z našej
strany pekný futbal. Dobré je aspoň to,
že sme zvíťazili. Momentálne sme v
akomsi hernom útlme, nekombinujeme
tak dobre, ako by sme chceli. Viem, že
je to všetko vec psychiky, pretože Slo-
van je pre každého súpera silnou moti-
váciou, ale tak to má byť, lebo v našom
klube musia hráči podávať perfektné
výkony” priznal po zápase tréner Vladi-
mír Weiss.
Proti Prešovu vybehol na trávnik už aj
Juraj Piroska, ktorý je odchovancom
Slovana, do belasého dresu sa však vrá-
til po niekoľkých rokoch. „Moje prvé
pocity boli veľmi príjemné. Treba však
povedať, že šlo o ťažký zápas a za stavu
1:0 bol súper nepríjemný. Našťastie sa
nám podarilo vsietiť aj druhý gól a
následne dotiahnuť súboj do úspešného
konca. S predvedenou hrou zatiaľ nie
sme spokojní. Slovan musí hrať lepšie,
to je fakt. Každopádne, ak by sme v
nasledujúcich trinástich zápasoch nebo-
li spokojní s výkonom a trinásťkrát by
sme zvíťazili, nikto by sa nás na to
nepýtal. Momentálne sú dôležité tri
body,“ povedal Juraj Piroska. (ado)

Štadión Tehelné

pole zatiaľ

búrať nezačali
NOVÉ MESTO
V závere minulého roku vedenie fut-
balového ŠK Slovan Bratislava ohlá-
silo, že vo februári 2012 sa začne s
búracími prácami na štadióne Tehel-
né pole. Už je druhá polovica marca
a zatiaľ sa búrať nezačalo. Po zosta-
vení novej slovenskej vlády by sa to
však malo zmeniť.
Napriek tomu, že o búraní starého a
výstavbe nového štadióna sa hovorí už
niekoľko rokov, teraz by to malo byť
už konečne reálne. Slovan aj štátna
reprezentácia nový štadión potrebujú,
podľa posledných informácií by naň
mal prispieť Slovenský futbalový zväz
a je veľmi pravdepodobné, že po
vytvorení novej vlády bude na jeho
výstavbe výraznou mierou participo-
vať aj štát.
Futbalový štadión pre 20-tisíc divákov
za 55 miliónov eur by mal byť postave-
ný za 17 mesiacov. Investorom má byť
ŠK Slovan Bratislava. (brn)

HC Slovan čaká v semifinále Trenčín

a od novej sezóny prestup do KHL
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava v
piatok 16. marca 2012 nedali Žiline v
piatom štvrťfinálovom zápase play-
off žiadnu šancu. V 3. minúte totiž
belasí viedli už 3:0 a rázne mali vy-
kročené do semifinále záverečnej
časti Tipsport extraligy. Napokon be-
lasí vyhral 8:2 a celkovo sériu so Žili-
nou 4:1. V semifinále ich čaká Tren-
čín, ktorý prekvapujúco vyradil fa-
vorizovaný Poprad 4:2 na zápasy.
V poslednom štvrťfinálovom zápase
nastúpil za Slovan aj kapitán Miroslav
Šatan, ktorý vynechal celú štvrťfinálo-
vú sériu pre zranenie. V 3. minúte však
zvyšoval na 3:0 a v 40. minúte pridal
svoj druhý gól v zápase. „Pred zápasom
som mal trochu obavy, či sa prejaví ten
dlhší herný výpadok, ale nakoniec som
sa na ľade cítil dobre. Aj kondične aj po
zdravotnej stránke bolo všetko v po-
riadku, takže rozhodnutie hrať bolo
správne. Vyhrali sme 8:2, výsledok
hovorí za všetko. Odohrali sme slušný
zápas, najmä vďaka výbornému začiat-
ku. Rýchlo sme viedli dostatočným roz-
dielom, čo nám dodalo sebavedomie a
súpera to asi demotivovalo. Sme radi,
že štvrťfinále máme za sebou," povedal
po zápase kapitán belasých.
Na Slovan teraz čaká semifinálový sú-
per a odveký rival - Dukla Trenčín.  Bra-
tislavčania im majú čo oplácať - vlani
totiž s „ufónmi” vypadli už v štvrťfiná-
le. Semifinálová séria sa začína v nede-
ľu 25. marca 2012 o 18.00 h v domácej
Slovnaft Arene. V pondelok 26. marca

odohrajú belasí druhý domáci zápas a
potom cestujú 29. a  30. marca do Tren-
čína. Prípadné ďalšie zápasy semifiná-
lovej série sú na programe 1. apríla v
Bratislave, 3. apríla v Trenčíne a 5. aprí-
la opäť doma. Hrá sa na štyri víťazné
zápasy. Druhú semifinálovú dvojicu
tvoria HC Košice a HKm Zvolen.
Trochu nešťastne sa počas štvrťfinálo-
vej série so Žilinou začalo v Bratislave
aj v Moskve hovoriť o vstupe HC Slo-
van Bratislava do Kontinentálnej hoke-
jovej ligy (KHL). Aj keď ešte nie je nič
isté, všetko nasvedčuje tomu, že pre
bratislavský Slovan je toto posledná se-
zóna v slovenskej extralige. Prezident
KHL Alexander Medvedev to oznámil
po slovenských parlamentných voľ-
bách s tým, že HC Lev prechádza z
Popradu do Prahy a do ligy vstúpi Slo-
van z Bratislavy.
Predstavitelia slovenského hokeja aj
bratislavského klubu sa zhodujú v

názore, že po nezáujme českých klubov
o spoločnú ligu nemá Slovan inú mož-
nosť, ako ísť do KHL. Kvôli finančným
problémom sa údajne do extraligy ne-
prihlásia v budúcej sezóne až tri kluby,
budúcnosť a kvalita ligy je tak neistá.
Vážny záujem Slovana ísť do KHL
potvrdili prezident aj generálny mana-
žér klubu. Slovan už dostal predbežný
súhlas Výkonného výboru SZĽH, čaká
sa teraz na súhlas riadiaceho orgánu
súťaže Pro Hokej.
Nie všetci fanúšikovia prijali rozhodnu-
tie s nadšením. Na jednej strane sa tešia
na kvalitnejší hokej, na druhej strane
vyslovujú pochybnosti či bude Slovan
ešte bratislavský klub, alebo bude skôr
slovenský. Diskusia o vstupe do KHL
určite neprospela ani hráčom, ktorí sa
tak v záverečnej fáze súťaže zbytočne
rozptyľujú úvahami, čo s nimi bude od
novej sezóny. (ado)

FOTO - hcslovan
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Poradňa HYPOCENTRA

Hypotéky
a poistenie

Neviete, či môžete získať hypotéku
a či máte nárok na štátny príspe-
vok? Potrebujete znížiť splátky
alebo nahradiť svoju hypotéku
novou? Chcete byť dobre poistený
a pritom neplatiť priveľa? So svo-
jou otázkou sa môžete obrátiť na
Hypocentrum finančné služby,
s.r.o. Bezplatne vám poradíme, ako
riešiť váš problém s hypotékou či
poistením.

~      ~      ~
Mám záujem o byt, na ktorom
má majiteľ hypotéku a ja na
kúpu tiež potrebujem úver. Mám
si vybaviť druhú hypotéku alebo
je lepšie pokračovať v splácaní
jeho úveru? 

~      ~      ~
Pri kúpe bytu s hypotékou existuje
viacero možností ako sa zbaviť
existujúceho úveru. Výhodnosť
týchto možností závisí vždy od
konkrétnej situácie. Ideálne je
poznať všetky ponuky hypoték,
ktoré sú pre vás k dispozícii. 
Prevodom hypotéky na seba by ste
mohli ušetriť náklady za poplatok
v banke, kolky na katastri alebo
znalecký posudok. Taktiež podľa
výšky úrokovej sadzby a ďalších
podmienok si môžete vybrať, či je
pre vás výhodnejšia existujúca
alebo celkom nová hypotéka. Keď
sa rozhodnete prevziať platenie
hypotéky za niekoho iného,
zmenu musíte vykonať v banke
písomne. Nakoľko príde k zmene
dlžníka a hypotéka sa na vás „pre-
píše“, nemusíte mať obavu, že
platíte cudzí úver. Túto možnosť
však banky príliš neobľubujú.
Oveľa častejšie sa namiesto
pôvodného úveru schvaľuje cel-
kom nový. 
Pri novej hypotéke máte možnosť
zvoliť si vlastné parametre úroko-
vej sadzby aj dobu splácania -
nastaviť si hypotéku presne tak,
ako to vyhovuje vám. V prípade
nároku na štátny príspevok pre
mladých, je vysoko pravdepodob-
né, že sa vám nová hypotéka oplatí
viac, než pokračovanie v platení
existujúcej.
Svoje otázky môžete posielať na

info@hypocentrum.sk
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Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Galvaniho 13, Bratislava
tel.: 02/3300 6604, 3300 6613

KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok
tel.: 033/69 05 121

Jarné servisné dni od 19. 3. do 30. 4. 2012 pre vaše vozidlo ŠKODA. 
Začnite novú sezónu s profesionálnou starostlivosťou a budete celú jar nezastaviteľní. Príďte s vaším vozidlom na jarnú servisnú 
prehliadku ŠKODA a získajte istotu, že sa na neho môžete spoľahnúť, nech už vaše cesty povedú kamkoľvek. V prípade poruchy vám 
naši špecialisti ponúknu opravu za skutočne výhodné ceny. Nenechajte si ujsť tiež zaujímavú ponuku ŠKODA Originálnych dielcov 
a príslušenstva. 
www.skoda-auto.sk

Buďte akční po celú jar

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

Hráči ŠK Slovan

navštívili aj

školákov v Rači
RAČA
ŠK Slovan Bratislava tento rok spus-
til jedinečný projekt zameraný na
mladých fanúšikov Mladý slovanis-
ta. V rámci neho minulý týždeň za-
vítal futbalisti Slovana Kamil Kopú-
nek a Lukáš Pauschek aj do Základ-
nej školy na Tbiliskej ulici v Rači. 
,,Cieľom projektu je dlhodobo hľadať a
vychovávať priaznivcov klubu. In-
špiráciu sme našli v podobnom projekte
z nemeckého bundesligového Kaiser-
slauternu. Našou snahou je nielen nájsť
fanúšikov, ale aj vzbudiť u detí záujem
o futbal ako o hru. Boli by sme radi,
keby naše akcie priviedli na výbery,
ktoré náš klub pravidelne organizuje, čo
najviac detí,“ povedal riaditeľ vzťahov s
verejnosťou v Slovane Tomáš Straka.
Aj hráči to vítajú. ,,Som veľmi rád, že
klub sa venuje aj fanúšikom. Futbal
hráme pre nich a boli by sme radi, keby
ich bolo stále viac,“ povedal odchova-
nec belasých Lukáš Pauschek.
Kamil Kopúnek prišiel do Slovana z
talianskeho Bari. ,,Je úžasné hrať pred
vypredanými tribúnami,“ komentoval
svoje skúsenosti. Časť jeho fanúšikov
mu však ako Trnavčanovi nevie odpus-
tiť prestup k rivalovi do Bratislavy.
,,Myslím si, že Slovan a Trnava majú na
Slovensku najlepších fanúšikov. Akto je
normálny, tak môj krok pochopil.“   
Slovan berie svoj nový projekt vážne.
Na štadióne na Pasienkoch majú pre
najmladších pripravený detský sektor s
množstvom atrakcií a súťažami. Na
prvé dva domáce ligové zápasy proti
Dunajskej Strede a Prešovu prišli fut-
balistov Slovana povzbudzovať stovky
mladých slovanistov aj s rodičmi. Naj-
bližšie sa ich sektor otvorí v sobotu 24.
marca 2012 o 12.30 h pred zápasom s
Trenčínom. (sks)

Vajnory budú

1. apríla opäť

na kolieskach
VAJNORY
Mestská časť Vajnory pozýva všet-
kých Bratislavčanov na 12. ročník
športovo-súťažného popoludnia Vaj-
nory na kolieskach. Bude v nedeľu 1.
apríla  2012 na ceste Na doline (Jurs-
ká cesta) pri detskom ihrisku, štart
preteku je o 15.00 h. 
Vajnorčania privítajú všetkých, ktorí
majú radi pohyb v prírode na kolie-
skach - či už na  kolieskových korču-
liach, kolobežkách, detských bicyk-
loch, alebo skateboardoch. Pozvaní sú
aj rodičia s deťmi v kočíkoch. 
Kto absolvuje uvedenú stanovenú trasu
na kolieskach, dostane v stánku mest-
skej časti jablká a fit tyčinky. (vaj)

Na Šustekovej ulici otvorili detskú

plaveckú akadémiu so slanou vodou 
PETRŽALKA
Minulý týždeň bolo na Šustekovej
ulici sprevádzkované špecializované
plavecké stredisko. Je určené pre
deti od 6 mesiacov do 6 až 8 rokov,
ako aj pre budúce mamičky. Deti  tu
budú navštevovať prípravný, zák-
ladný a zdokonaľovací plavecký
výcvik.
Špecifikom bazéna je využitie techno-
lógie slanej vody, ktorá je pre výučbu
plávania zdravšia vzhľadom na priro-
dzené antiseptické účinky, nedráždi
pokožku a voda je vhodná aj pre aler-
gikov či astmatikov. Priestory sú bez-
bariérové, čo umožňuje využitie aj pre
deti s pohybovými problémami. Budú-
cim mamičkám spríjemní pohyb v

bazéne prenatálne obdobie - pomôže
udržiavať telesnú kondíciu počas po-
sledných mesiacov tehotenstva, uľaví
od bolesti kĺbov, uvoľní chrbát či
panvu.
„Chcem veľmi poďakovať miestnemu
úradu, stavebnému úradu a starostovi
Bajanovi, pretože nám veľmi pomohol
v tom, aby sme mohli tieto priestory
otvárať,“ povedal zástupca plaveckej
akadémie Róbert Bachratý.  Nové pla-
vecké stredisko vzniklo v nebytovom
priestore pod terasou bytového domu v
blízkosti polikliniky na Šustekovej
ulici.
„Držím palce tomuto projektu, ktorý
prispieva k vyššej kvalite života petr-
žalských mamičiek na materskej dovo-

lenke. Záujem o plavecké kurzy v
tomto zariadení ma len utvrdili v tom,
že rozhodnutie postaviť verejnú plavá-
reň pre tých menších a dospelých je
správne,“ povedal starosta Petržalky
Vladimír Bajan a doplnil, že už 17.
apríla 2012 prídu poslanci miestneho
zastupiteľstva s konkrétnejšími návrh-
mi na verejnú plaváreň.
Plavecká akadémia bude ponúkať sku-
pinové i individuálne plavecké kurzy,
ako aj kurzy pre škôlky. Už teraz bazén
navštevujú aj deti z materskej školy
Včielka, nemeckej materskej školy
Palisády, materskej školy Pikolino z
Karlovej Vsi a koncom marca  začnú s
kurzom škôlkari z materskej školy na
Šustekovej ulici. (mgl)
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DÚBRAVKA
NA CABANOVEJ  ULICE z nedele
na pondelok neznámy páchateľ ukradol
auto Škoda Octavia. Policajti zo štvrté-
ho okresu ho v spolupráci s kolegami z
piateho okresu vypátrali v pondelok
ráno na Dubnickej ulici v  Petržalke.
Policajný vyšetrovateľ začal trestné stí-
hanie vo veci trestného činu krádeže.

PETRŽALKA
NA VIEDENSKEJ CESTE spozoro-
vala policajná hliadka zaparkované
osobné auto Mazda s viedenským evi-
denčným číslom. Cez okno na strane
vodiča bol do vnútra sklonený muž. Pri
kontrole muž policajtom tvrdil, že auto
je očividne vykradnuté a on hľadá
doklady, aby o tejto skutočnosti upove-
domil majiteľa. Na sedadle spolujazdca
našli policajti kameň, okno na strane
vodiča bolo rozbité a panel s rádiom bol
povytiahnutý. Napokon 26-ročný Mi-
chal z Bratislavy, ktorého policajti pri-
chytili pri čine, bol obvinený z krádeže
v štádiu pokusu. Majiteľovi vozidla
vznikla škoda vo výške asi 200 €.

STARÉ MESTO
NA KARADŽIČOVEJ ULICI sa
nezistený muž predpoludním predstavil
staršej žene ako zamestnanec plynární a
s falošným preukazom vošiel do jej
bytu. Tvrdil, že kontroluje stav plyno-
vých horákov a poskytuje jej informácie
o znížení poplatkov za plyn. Muž vošiel
so ženou do kuchyne, využil jej nepo-
zornosť a zo stolíka odcudzil peňažen-
ku. Žene spôsobil škodu 170 €.
NA MEDENEJ ULICI o dva dni
neznámy muž navštívil ráno 81-ročnú
ženu, ktorej sa  predstavil ako zamestna-
nec plynární. Uviedol, že jej ide vrátiť
preplatok za plyn, žena ho vpustila do
bytu a po jeho odchode zistila, že jej
chýba masívny prsteň zo žltého kovu,
dámske náramkové hodinky a peňažen-
ka s hotovosťou 60 €. Celkovo je spôso-
bil škodu za vyše 350 €.

RUŽINOV
NA BANŠELOVEJ ULICI 57-ročný
muž ráno zastrelil 55-ročnú ženu. Muž z
miesta ušiel, polícia po ňom začala
okamžite pátrať. Po hodine našiel poli-
cajt na Rádiovej ulici zraneného muža,
ktorý zodpovedal popisu podozrivého.
Ten sa pokúsil spáchať samovraždu,
následkom zranenia neskôr podľahol.
V NÁKUPNOM CENTRE oslovil
neznámy muž iného 71-ročného naku-
pujúceho a povedal mu, že je policajt,
ktorý dohliada na bezpečnosť nakupujú-
cich. Tvrdil mu, že bankovka, ktorou
starší muž zaplatil je falošná. Sľúbil mu,
že ak mu zaplatí 70 €, vymaže záznam z
priemyselných kamier v predajni. Keď-
že muž nemal pri sebe hotovosť, odišli
do bytu poškodeného, kde mu starší
muž dal 100 € a falošný policajt mu sľú-
bil, že bankovku zamení a prinesie
výdavok. Po jeho odchode si domáci
pán všimol, že mu chýba telefón.Polícii
sa podarilo vypátrať, že falošným poli-
cajtom bol 33- ročný Ivan z Bratislavy,
ktorého obvinili z  krádeže. (brn)

S umelým

ľadom prišiel

aj prvý titul
Umelé klzisko zabezpečilo po celú
zimu plnú hokejovú aj korčuliarsku
sezónu. Šatne boli síce na vedľajšom
kúpalisku, obecenstvo sa muselo
uspokojiť s „tribúnou“ na státie - s
násypom zeminy okolo klziska - ale
nič to, stroje fungovali a vyrábali
pekný, hladký ľad!
Všetku radosť zo splneného sna poka-
zili však nečakané neúspechy hokejis-
tov ŠK Bratislava (v roku 1939 došlo k
zmene názvu klubu). Prehra stíhala
prehru, hoci mužstvo posilnili Chodá-
kovci a Smetanay, traja Dolnokubínča-
nia. Až pod vedením energického Dr.
Faláta nastal v roku 1941 obrat k lep-
šiemu. Víťazstvom nad ŠK Malacky
kvalifikovali sa hokejisti do finále
majstrovstiev Slovenska proti prešov-
skej Slávii. Víťazstvo 2:1 znamenalo
majstrovský titul. Pričinil sa oň aj
Nemec Wehling, ktorý prišiel do ŠK
Bratislava z Rot Weiss Berlin. Majs-
trovské mužstvo tvorili Škovran -
Demjén, Šmídl - Slavkovský, Barto-
šek, Reimann - Smetanay, Wehling,
MUDr. I. Chodák, Dr. L. Chodák. Tré-
nerom bol M. Polóni.
Ani sezóna 1941/42 sa nezačala dobre.
V decembri vycestovali Bratislavčania
do Berlína a podľahli Berliner SC 1:11
a Rot Weiss 1:17. Prehry však boli
poučné. Tréner Polóni začal podľa
vzoru Nemcov uplatňovať modernú
koncepciu hry - kolmé prihrávky na
nabiehajúceho hráča - a zaviedol aj
progresívnejšie tréningové metódy.
Vidiecki partneri v západnej skupine
domácej ligy AC Nitra a ŠK Nové
Mesto dostali pol tucta aj viac, nad
armádnym (OAP) zvíťazil ŠK Brati-
slava 2:1 a remíza s VŠ 1:1 zabezpeči-
la opäť stretnutie s víťazom východnej
skupiny HC Tatry. S Tatrancami bola
ťažká robota, ale víťazstvo 5:4 zname-
nalo druhý titul majstra Slovenska.
Vďaka umelému klzisku sa vyrovnali
rozdiely medzi vidieckym a bratislav-
ským hokejom. Padla dlhoročná nad-
vláda Tatrancov. Nevyrovnali sa však
ani o krôčik rozdiely v zahraničnej
relácii. Odlúčenie od českých hokejis-
tov pociťovali Bratislavčania najmä v
hokeji. Sily ŠK Bratislava stačili iba na
ešte slabších Chorvátov a Maďarov. Po
odvete s Rot Weiss Berlin vo februári
1942, ktorú Bratislavčania prehrali 0:7,
vznikla myšlienka angažovať dve
„esá“ českého hokeja: Malečka a Lons-
mína. Obaja radostne prijali pozvanie,
lebo český hokej takmer zahrdúsilo
„totálne nasadenie“ pre vojnovú maši-
nériu nacistického Nemecka. Obaja
slávni českí hokejisti znamenali pre
bratislavský hokej veľký prínos. Male-
ček ako skúsený tréner, Lonsmín ako
aktívny hráč a vynikajúci strelec.
Do vojnovej histórie treba zapísať ešte
výsledky finálových zápasov o slo-
venské prvenstvo. V sezóne 1942/43
zvíťazili hráči ŠK Bratislava nad HC
Tatry 3:1, nad ŠK Banská Bystrica 7:1,
ale podľahli OAP 1:2, v nasledujúcej
sezóne sa situácia opakovala. Po víťaz-
stvách nad HC Tatry 2:1 a ŠK Banská
Bystrica 2:0 nasledovala ešte väčšia
prehra od OAP - 1:5.

Spracované podľa knihy
L. Grünnera: Polstoročie v belasom

Baumannove domy si nikto nevšíma
Postavenie prvého pevného železného
mosta ponad Dunaj znamenalo nielen
dovtedy nemysliteľné možnosti v
doprave, ale aj popud k výstavbe
novej mestskej štvrti. Most bol posta-
vený ako dvojitý: na tých istých
kamenných pilieroch spočívala cesta
určená pre povozy a rovnobežne s ňou
iná konštrukcia železničného mosta.
Prevádzku na cestnej časti otvorili 31.
decembra 1890.
Železničná trať smerovala k mostu od
križovatky dnešnej Legionárskej a Kríž-
nej ulice, od bývalej stanice konskej
železnice, pozdĺž terajšej Ulice Vuka
Karadžiča. Približne od miesta, kde sa
dnes začína Landererova ulica, stúpala
trať na násyp, ktorým sa vlaky dostali až
na úroveň mosta. Plocha medzi železnič-
nou traťou a Grösslingovou ulicou sa v
minulosti využívala najmä ako záhrady
a pasienky. Na konci 19. storočia aj tam
vznikli stavebné parcely. 
Rozparcelovanie pozemkov uskutočnili
podľa plánu, podľa ktorého mali byť
vybudované viaceré ulice kolmé na
Grösslingovu, kde už predtým boli chod-
níčky medzi záhradami. Medzi par-
celami vytýčili systém na seba kolmých
ulíc v pravidelných úsekoch, pripomína-
júcich šachovnicový systém amerických
miest, ale dávno známy aj v Európe,
napríklad použitý v 18. storočí v Mann-
heime. V centre novej zástavby ostala
nezastavaná plocha námestia, ktoré
pomenovali podľa stredovekého mest-
ského richtára Jakuba. Zastavovanie jed-
notlivých parciel pri uliciach postupova-
lo pomerne pomaly, viaceré stavby
vznikli až po druhej svetovej vojne. 
V južnej časti terajšej Klemensovej
ulice postavili v rokoch 1904 a 1905 rad
obytných domov v romantickom seces-
nom štýle vidieckeho charakteru, aký sa
vtedy v Rakúsku označoval anglickým
výrazom „cottage“. Dal ich postaviť sta-
vebný podnikateľ Anton Durvay. Domy
projektoval viedenský architekt narode-
ný v Sliezsku neďaleko Opavy Ludwig
Baumann (1853 až 1936). V domoch sa
nachádzali pomerne moderne vybavené
byty pre zamestnancov továrne na
káble. Niektoré boli postavené ako
mnohobytové nájomné objekty, niekto-
ré ako dvojice požiarnym múrom
navzájom oddelených víl s dvoma až
troma bytmi. Tie boli postavené na
pôvodnej úrovni terénu, takže pod úrov-
ňou zvýšenej ulice sa dali umiestniť
obytné priestory pre služobníctvo, skla-
dy paliva a prevádzkové priestory na-
príklad práčovne. Jednoduchšie bytové
domy mali fasády z neomietaného teh-
lového muriva, kombinovaného s na-

značenými drevenými dekoratívnymi
konštrukciami typu Fachwerk a s pri-
znanými modernými technickými prv-
kami, ako boli preklady nad oknami z
valcovaného železa (koľajnice). Jeden z
týchto domov je zachovaný (Jakubovo
námestie 14). Susedný (Jakubovo ná-
mestie 12) je nahradený novostavbou,
ďalší v tom istom rade (Dobrovičova
16) je v období medzi vojnami prestava-
ný. 
Dvojdom na Klemensovej ulici 10 a 12
je zachovaný v celej svojej hmote, ale
jeho pôvodná dekorácia sa zachovala len
v úbohých zlomkoch. Mnohé ozdobné
drevené časti sú nahradené jednoduchší-
mi, vežička z domu číslo 12 zmizla
úplne. Na fasádach čísla 12 bývali veľmi
jemné štukové ornamenty rastlinného
charakteru, pravdepodobne od sochára
Adolfa Meszmera. Strechy boli ozdobe-
né množstvom klampiarskych detailov,
na hrebeni bočnej strechy domu 12 sa
vlnil plechový drak. V pokračovaní
tohto radu smerom k Dunaju stál ešte
jeden podobný dom. Na zachovaných
stavbách je ešte niekoľko originálnych
detailov, napríklad kuriózne formované
okná, ktoré by bolo treba chrániť.
Pamiatkovú ochranu by si zaslúžil celý
tento v Bratislave ojedinelý komplex
secesných architektúr. 
Architekt Ludwig Baumann začínal
1879 ako mladý projektant v ateliéri v
Prešporku narodeného viedenského

architekta Viktora Rumpelmayera, auto-
ra paláca grófa Jána Pálffyho na Hviez-
doslavovom námestí či mestského palá-
ca Palugyayovcov na Hlavnom námestí
oproti Starej radnici. Neskôr bol činný aj
ako návrhár kovových výrobkov (stol-
ných servisov a príborov) firmy Krupp v
Berndorfe. Pre továrnika Arthura Krup-
pa postavil v Berndorfe vilu (skôr palác),
byty pre zamestnancov, školu, kostol,
administratívne budovy. Nasledovalo
množstvo obytných domov, vládnych a
administratívnych budov a kultúrnych
zariadení vo Viedni. Na Svetovej výsta-
ve v Paríži sa v roku 1900 rakúske cisár-
stvo prezentovalo pavilónom podľa jeho
projektu. Vrcholom jeho kariéry bolo
vymenovanie za dvorného architekta a
projektanta cisárskeho paláca Hofburgu
(1907). Na želanie následníka trónu
Franza Ferdinanda d´Este projektoval
najmladšie časti paláca, ktorý je dnes
jedným z najnavštevovanejších miest
Viedne. V krídle viedenského Hofburgu,
ktoré postavili (1910) podľa Bauman-
novho projektu, je dnes kongresové cen-
trum. V jeho slávnostnej sále sa konajú
výstavy a plesy. Keď Franz Ferdinand a
jeho manželka Sofia podľahli v Sarajeve
1914 atentátu, uložili ich pozostatky do
hrobky pod kaplnkou zámku Artstätten,
ktorú vybudoval Ludwig Baumann. 
Vo Viedni patria Baumannove diela k
najvýznamnejším stavebným pamiatkam
z prelomu 19. a 20. storočia. V Bratisla-
ve si ich nikto nevšíma, nespomína ich
ani jeden sprievodca. Štefan Holčík

FOTO - archív

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
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vyjdú o dva týždne

5. apríla 2012

ŠTVRTOK 22. marca
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen sväto-
jánskej noci, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP

PIATOK 23. marca
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba: Tan-
čiareň, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Leoš Janáček: Jenůfa, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.30 - V. Klimáček: In Da House
(Žúrka v Londýne), Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

SOBOTA 24. marca
� 14.30 - ŠK Slovan Bratislava - Tren-
čín, zápas futbalovej Corgoň ligy, Štadi-
ón Pasienky
� 14.30 - Volley Team Unicef Bratisla-
va - Svidník, semifinále volejbalovej
extraligy mužov, Hant Arena, Pasienky
� 15.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - Snehulienka a sedem prete-
károv, detský balet, Historická budova
SND
� 18.00 - Inter Bratislava - Ostrava,
zápas basketbalovej NBL, ŠH Pasienky
� 18.30 - VKP Bratisklava -  Humen-
né, semifinále volejbalovej extraligy
mužov, Športová hala PKO
� 19.00 - Bosé lienky, koncert folk-roc-
kovej skupiny Perima, kafe Scherz, Par-
tizánska ulca 2
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Lordi, Divadlo Babylon,
Kolárska ulica
� 19.00 - Leoš Janáček: Jenůfa, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.30 - Baletky, hackeri, homelesáci
& manažeri, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

NEDEĽA 25. marca
�18.00 - HC Slovan Bratislava - Tren-
čín, semifinále play off hokejovej extra-
ligy, Slovnaft Arena, Tehelné pole
� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND
� 18.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Henry Tóth & SĽUK, Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna ulica
� 19.00 - Czech in: Kylián - Vaculík,
balet, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - November, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - W. Allen: Riverside Drive,
Old Saybrook, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 26. marca
�18.00 - HC Slovan Bratislava - Tren-
čín, semifinále play off hokejovej extra-
ligy, Slovnaft Arena, Tehelné pole

� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky,
opera, Historická budova SND
� 19.00 - IN MEDIAS JAZZ, koncert,
Štúdio SND, Pribinova ulica

UTOROK 27. marca
� 10.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 10.00 - M. Ende: Čárymáry Fuč-
punč priania, detské predstavenie,
Divadlo LUDUS,  Tower 115
�19.00 - W. A. Mozart: Čarovná flau-
ta, opera, Sála opery a baletu SND, Pri-
binova ulica

STREDA 28. marca
� 11.00 - M. Pavlíček: Malý princ,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - Baletky, hackeri, homelesáci
& manažeri, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
� 20.00 - Michael Jackson: Forever
King Of Pop, koncert, ŠH Pasienky

ŠTVRTOK 29. marca
� 19.00 - G. Verdi: Dvaja Foscariovci,
opera, Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Muzikálový sen, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Fešáci s Petrom Novotným a
Michaelou Tučnou, koncert, Istropolis,
Trnavské mýto
� 19.00 - E.´O Neill: Cesta dlhého dňa
do noci, Divadlo Astorka, Námestie
SNP

PIATOK 30. marca
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie dr. Zvonka Burkeho, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - Odtiaľ potiaľ, talkshow Vik-
tora Horjána, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

Sobota 31. marca
� 11.00 - Mechúrik - Koščúrik, pred-
stavenie pre deti, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�11.00 - Cirkus ACQUATICO, pri OD
Tesco na Panónskej ulici 
�14.00 - Mechúrik - Koščúrik, predsta-
venie pre deti, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�14.30 - Cirkus ACQUATICO, pri OD
Tesco na Panónskej ulici 
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava - Seni-
ca, zápas futbalovej Corgoň ligy, Štadión
Pasienky
� 18.00 - Inter Bratislava - Opava, zá-
pas basketbaklovej NBL, Hant Arena,
ŠH Pasienky
� 18.00 - Volley Team Unicef Bratisla-
va - Svidník, semifinále volejbalovej ex-
traligy mužov, Hant Arena, Pasienky
� 18.00 - VKP Bratisklava -  Humen-
né, semifinále volejbalovej extraligy mu-
žov, Športová hala PKO
�18.00 - Cirkus ACQUATICO, pri OD
Tesco na Panónskej ulici 
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku,
Historická budova SND
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

NEDEĽA 1. apríla
�11.00 - Cirkus ACQUATICO, pri OD
Tesco na Panónskej ulici
� 15.00 - Cirkus MUNDIAL, Ruži-
novská ulica
�15.00 - Cirkus ACQUATICO, pri OD
Tesco na Panónskej ulici
� 18.00 - Cirkus MUNDIAL, Ruži-
novská ulica
�18.00 - HC Slovan Bratislava - Tren-
čín, prípadný piaty zápas semifinále play
off hokejovej extraligy, Slovnaft Arena,
Tehelné pole
� 18.00 - A. Jablonská: Pohania, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

PONDELOK 2. apríla
� 19.00 - Moja pieseň pre toho znie,
operetný koncert poslucháčov Konzer-
vatória Bratislava a ich hostí, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Mafiánske historky: English
Is Easy, Csaba Is Dead, DK Dúbravka
� 19.30 - Pierrovi Richardovi. Poste
restante, predstavenie je vo francúzštine
so slovenskými a ruskými titulkam,
Istropolis, Trnavské mýto

UTOROK 3. apríla
� 10.00 - Čarodejník z krajiny Oz,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 10.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Janáček: Jenůfa, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie

STREDA 4. apríla
� 11.00 - Snehulienka a sedem prete-
károv, detský balet, Historická budova
SND
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie

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

        AK SA NIKDY NEVYDÁME 

      DO NEZNÁMA, AKO BY SME 

BRATISLAVA- ZLATÉ PIESKY, TUHOVSKÁ 11
TEL.: 02/4929 4531, s.granecova@motor-car.sk
www.hondamotorcar.sk

MOTOR- CAR BRATISLAVA, s.r.o.
VÁŠ AUTORIZOVANÝ DÍLER

ZOBRAZENÝ MODEL CIVIC 2,2 EXECUTIVE (6MT) KOMBINOVANÁ SPOTREBA 
A EMISIE CO

2
: 4,4  L/100 KM, 115 G/KM.  VIAC INFORMÁCII NA WWW.HONDA.SK


