
Slovanisti majú
titul, po veľkom
sklamaní prišla 
obrovská radosť
BRATISLAVA
Podarilo sa! Hokejisti Slovana získali titul
majstrov Slovenska. V rozhodujúcom sied-
mom finálovom zápase vyhrali na ľade
HKm Zvolen 3:1 a po sezónach 1997/98,
1999/2000, 2001/02 a 2002/03 si pripísali
piaty majstrovský titul v ére samostatnej
slovenskej extraligy.
Hoci spomienka je stará už takmer týž-
deň, oplatí sa ju pripomenúť. Nový
majster mal prvý mečbal za stavu 3:1.
Cestoval do Zvolena a verejnosť diskuto-
vala, či belasí urobia všetko pre to, aby
titul získali vo Zvolene, alebo budú osla-
vovať až na domácom ľade. „Nad ničím
takým sme neuvažovali. Vyhrať sme chce-
li už vo Zvolene. V play-off sa nedá dopre-
du nič nalinkovať, šťastena je vrtkavá,“ tvr-
dil kapitán Richard Kapuš. Kuvikom
niečo naznačovala neúčasť Šatana a Viš-
ňovského, ktorí zostali doma. „Obaja mali
také vážne problémy, že sa s nimi nedalo
vo Zvolene rátať,“ rezolútne vyvrátil po-
chybnosti Kapuš. Šiesty duel na bratislav-
skom ľade zostane v pamäti. Všetko bolo
pripravené na oslavy, ale slávnostná atmo-
sféra sa premenila na smútiacu. Zvolen
nachytal belasých v ich ofenzívnom ladení
a z protiútokov zmenil priebeh finále. Z
3:1 pre Slovan bolo zrazu 3:3 a posledný
zápas na zvolenskom ľade sa mal stať
domácou exhibíciou. Nestal! Napriek to-
mu, že belasým chýbali Višňovský, Jendek
a z kádra vypadol Bartek, slovanisti pred-
viedli jeden z najlepších výkonov sezóny a
víťazstvom 3:1 rozjasali celú Bratislavu.
„Cestou do Zvolena sme si nepripúšťali
prehru. Vraveli sme, že nie sme takí slabí,
aby sme so Zvolenom prehrali tri zápasy po
sebe,“ povedal Richard Kapuš, ktorý získal
so Slovanom aj predchádzajúce štyri tituly. 

~   ~   ~
Nových hokejových majstrov prijal v histo-
rickej radnici na Primaciálnom námestí aj
primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Podobne ako v iných svetových mestách,
víťazom umožnil defilovať s cennou trofe-
jou na radničnom balkóne pred zaplne-
ným námestím, na ktorom sa napriek
dažďu zišlo takmer dvetisíc fanúšikov.
„Ďakujem vám v mene všetkých Bratislav-
čanov, že ste prostredníctvom vašej špičko-
vej hry šírili meno nášho mesta po celom
Slovensku,“ povedal primátor a hráčov
ocenil pamätnými medailami s pečaťou
mesta. A. Ďurkovský tiež zdôraznil spolo-
čenský rozmer slovanistického úspechu.
Podľa jeho slov s hrou belasých a vystupo-
vaním v play-off úmerne rástla aj vyspelosť
a slušnosť bratislavského publika, ktoré sa
v tejto sezóne v ST Aréne výborne zabáva-
lo. Prisľúbil, že hneď po skončení sezóny
chce s manažmentom HC Slovan rokovať
o ďalšom skvalitnení a skultúrnení prostre-
dia na ZŠ Ondreja Nepelu. (brn)

O majstrovskom titule aj na 18. strane.

Kľúčovým problémom je nedostatok ľudí
O dianí v Mestskej polícii, projekte jej pre-
meny na metropolitnú políciu a ďalších
témach sme sa pozhovárali s jej náčelníč-
kou Zuzanou ZAJACOVOU.
- Medzi mojimi prvými krokmi po nástupe
do funkcie bolo prijatie kontrolných opat-
rení smerom dovnútra organizácie. Nešlo
mi pritom o kontrolu s cieľom za každú ce-
nu nájsť nedostatky, ale ešte viac o to, aby
sme vedeli nájsť spôsoby, ako zlepšiť výkon
služby. Zaviedla som okrskový systém, žiaľ,
zatiaľ len v Starom Meste, pretože  pri
súčasnom personálnom obsadení Mest-
skej polície a nedostatku pracovníkov to v
ostatných mestských častiach nie je možné.
Ako sa vyvíja početný stav pracovníkov
Mestskej polície?
- Po mojom nástupe do funkcie v roku
2003 ich bolo 222, ku koncu minulého ro-
ku ich počet stúpol na 240, tabuľkový stav

je 283. Pritom fluktuácia je veľká, bežne sa
stáva, že prijmeme určitý počet policajtov a
časť z nich, povedzme po pol roku, odíde,
pretože zistia, že inde môžu mať lepšie pla-
tové podmienky.
V akom štádiu je projekt premeny Mest-
skej polície na metropolitnú políciu?
- Uvažuje sa najmä o modeli včlenenia
Mestskej polície do Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave. Tento
model si vyžaduje vytvorenie určitých legis-
latívnych podmienok, pretože medzi mest-
skou a štátnou políciou sú rozdiely, každá
z týchto zložiek sa vo svojej činnosti riadi
iným zákonom a predpismi. Zmeny záko-
nov si vyžadujú politickú podporu a je to
otázka dlhšieho časového obdobia.

Zazneli aj hlasy, že pripravované zmeny
mestských policajtov zneisťujú...
- Myslím si, že každý policajt, ktorý v súčas-
nosti pracuje v Mestskej polícii, bude mať
v budúcnosti šancu pracovať aj v metropo-
litnej polícii. Obavy sú zbytočné, bude závi-
sieť od šikovnosti každého z nich, ako sa
vyrovná s vyššími kritériami, ktoré sa budú
na neho klásť. 
Niektorí mestskí poslanci Mestskú políciu
kritizujú. Ako sa k tomu staviate?
- Uznávam, že v našej práci sú aj nedo-
statky, ale určite ich nemožno porovnať s
obdobím do roku 2003, pretože odvtedy
sa výkon služby objektívne skvalitnil. Prí-
činou kritiky na našu prácu je, že mest-
ských policajtov nevidno v uliciach - je ich
málo, preto popri represii nestihnú vyko-
návať aj preventívnu činnosť, ako sa od
nich očakáva.  Zhováral sa Juraj Handzo 

Náš rozhovor

Od tunela po Alžbetku bude nová dlažba
STARÉ MESTO
Pripravovanú rekonštrukciu električko-
vej trate na úseku od vyústenia tunela pri
Zámockej ulici po Alžbetku chce mesto
spojiť so zveľadením priľahlých plôch tak,
aby pripomínali pešiu zónu.
Rekonštrukcia trate je nevyhnutná pre jej
zlý stav. Obnova sa týka úseku od tunela,
mosta nad Staromestskou ulicou, Kapu-
cínskej ulice, Župného námestia, Hurba-
novho námestia až po Obchodnú ulicu v
celej jej dĺžke. Rekonštrukcia je rozvrhnu-
tá do dvoch etáp, pričom v prvej z nich sa
majú práce vykonať na úseku od tunela po
Hurbanovo námestie a v druhej etape od
Hurbanovho námestia po koniec Obchod-
nej. Projekty prvej etapy sú pripravené,
uskutočňuje sa súťaž na výber dodávateľa

prác a mesto hodlá práce uskutočniť počas
letných prázdnin. Do konca augusta by
mal byť ukončený výber dodávateľa na
druhú etapu prác a táto časť obnovy by
mala byť ukončená začiatkom decembra.
Projekt ráta s položením viacerých dru-
hov dlažby, rozmiestnením nových prvkov
drobnej architektúry a sadovými úprava-
mi. Na moste ponad Staromestskú ulicu
bude len jeden jazdný pruh a rozšíri sa
priestor pre peších. V úseku od Kapucín-
skej po Župné námestie bude žulová
dlažba a žľab z čadičových kociek. Pred
Kostolom Najsvätejšej Trojice bude
vytvorený z dlažby farebne odlíšený kruh.
Na Hurbanovom námestí má byť žulová
dlažba, komunikácia prechádzajúca
námestím bude vydláždená čadičovými

kockami, pribudne zeleň vrátane stro-
mov, lavičky i hodiny. Na Obchodnej ulici
má farebne odlíšená dlažba oddeľovať
trať električiek od chodníkov a žľabmi z
čadičových kociek paralelnými s koľajni-
cami. Farebne odlíšená dlažba tiež oddelí
chodníky od oddychovej zóny určenej na
letné sedenia. Za zmienku stojí zámer
umiestniť v dlažbe uprostred koľajníc
svietidlá, ktoré sa budú spínať prejazdmi
električiek a upozorňovať tým na ne
chodcov. Ráta sa tiež s prenajímateľnými
prvkami označenia prevádzok, zapustený-
mi priamo v dlažbe. V mieste kríženia
Obchodnej a Poštovej ulici bude prechá-
dzať červený „koberec“ od Hodžovho
námestia cez trať električiek. Navrhnuté
sú aj ďalšie zmeny. (juh)

V pondelok 11. apríla mohli Bratislavčania vidieť ojedinelý úkaz - Bratislavský hrad zažiaril po zotmení ružovou, presnejšie magen-
tovou farbou. Aj týmto nápaditým spôsobom ohlásil mobilný operátor EuroTel začiatok procesu zmeny značky a názvu spoločnos-
ti na T-Mobile. FOTO - Oto Limpus
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Deň samosprávy
Bratislava 
pre všetkých
prináša novinky
BRATISLAVA
Deň samosprávy hlavného mesta pod
názvom Bratislava pre všetkých prinesie
po roku opäť celý rad zaujímavých podu-
jatí. Bude už počas víkendu 23. a 24. aprí-
la. Organizátori z magistrátu a viacerých
mestských organizácií vyhoveli verejnosti
a niektoré atraktívne akcie presunuli aj
na nedeľu, aby ľudia stihli navštíviť čo naj-
viac podujatí.
„Na báze veľmi obľúbeného formátu dňa
otvorených dverí chceme Bratislavčanom
priblížiť, čo všetko robí v našom meste
samospráva,“ povedal v predvečer podu-
jatia primátor Andrej Ďurkovský. „Viace-
rí napríklad nevedia, že pod radnicu patrí
aj zoologická záhrada, plaváreň na Pasien-
koch alebo zimný štadión Ondreja Nepe-
lu s majstrovskou ST Arénou.“
Samotný primátor bude počas celej sobo-
ty k dispozícii občanom vo svojich pracov-
ných priestoroch v Primaciálnom paláci,
ktoré budú od 9. do 14. hodiny voľne prí-
stupné verejnosti. Z nich si odskočí na
hodinku iba do susednej Zrkadlovej siene,
aby odpovedal na otázky občanov.
Presný program ďalších podujatí počas
víkendu prinášame na 11. strane. Novin-
kou oproti vlaňajšiemu prvému ročníku je
deň otvorených dverí v Botanickej záhra-
de UK v sobotu 23. apríla. Do akcií radni-
ce sa pridali aj lodná osobná doprava
výletnou loďou na Devín a štátne závodis-
ko v Zrkadlovom háji, ktoré na nedeľňajší
tretí dostihový deň sezóny pozýva väčšinu
návštevníkov bez nároku na vstupné.
Súčasťou podujatia Bratislava pre všet-
kých bude aj slávnostný sobotňajší večer,
počas ktorého vyhlásia laureátov prestíž-
nej Ceny primátora na rok 2005 a Ceny za
podnikateľský počin. Mená ocenených
zostanú v tajnosti až do samotného veče-
ra. Nám sa z kruhov blízkych magistrátu
podarilo zistiť, že cenu si v sobotu v noci z
Primaciálneho paláca odnesie šesť vynika-
júcich Bratislavčanov. (brn)

Viac o reklame
na novom čísle 
0911-NOVINY
REDAKCIA
Odteraz majú záujemcovia o reklamu v
Bratislavských novinách jednoduchšiu
cestu k informáciám - stačí zavolať na
naše telefónne číslo 0911-NOVINY.
Každý tlačidlový telefón má totiž na klá-
vesnici k číslam priradené aj písmená a
tak vzniklo aj toto naše telefónne číslo -
0911-NOVINY alebo 0911-668469.
Redakčné telefónne číslo 5441-0028 naďa-
lej platí pre čitateľov Bratislavských novín,
pre reklamných partnerov je určené nové
telefónne číslo. (red)
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Piaty most 
bude odovzdaný 
až v auguste
BRATISLAVA
Doprastav, ktorý je dodávateľom prác
pre stavbu Most Košická, požiadal hlav-
ného investora stavby, spoločnosť Metro
Bratislava, o predĺženie termínu ukonče-
nia prác na stavbe o dva mesiace. 
„Most by tak mal byť odovzdaný do uží-
vania začiatkom augusta,“ uviedol pred-
seda predstavenstva Doprastavu a prezi-
dent DDM Group Ivan Šesták. Dôvo-
dom je podľa neho napríklad preloženie
vysokého napätia pri križovatke Prístav-
ná-Košická, ktoré sa nedalo vykonať
podľa tendrovej dokumentácie. „Investor
nám dal príkaz na zmenu 2. februára, a
keďže kábel bolo potrebné objednať z
Francúzska, termín sa odďaľuje,“ vysvetlil
Šesták. Ďalším dôvodom sú aj klimatické
podmienky. Doprastav vykonal pri reali-
zácii prác na Moste Košická podľa Šestá-
ka práce navyše, ktoré presiahli rozsah
dohodnutý v tendrovej dokumentácii, v
objeme 150 miliónov korún. Najväčšiu
časť týchto prác tvorili vodovody.
Porada ekonomických ministrov odložila
začiatkom marca odsúhlasenie dodatoč-
ného zvýšenia rozpočtu o viac ako 400
miliónov korún potrebných na dokonče-
nie stavby. Tie by mali pokryť výdavky spo-
jené s rastom cien na základe indexov cien
stavebných prác vydávaných Štatistickým
úradom SR. Ministerstvo financií uznalo
nároky týkajúce sa zvýšenia DPH a spo-
ločnosť Metro Bratislava dostala koncom
minulého roku prostriedky vo výške 278
miliónov korún na svoj účet. „Doprastav
nepýta nič, prostriedky pýta investor. My
len žiadame investora, aby plnil zmluvu,“
reagoval Šesták. Minister financií Ivan
Mikloš a primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský sa dohodli, že žiadanú sumu pre-
verí ešte právna analýza. Jej výsledky by
mali byť známe do dvoch týždňov.
Celkové náklady by nemali presiahnuť
takmer 4,3 miliardy korún. Pôvodný roz-
počet pri začatí stavby bol 3,6 mld. Sk,
túto sumu však zvýšila vyššia sadzba
DPH, ako aj valorizácia. (ver, sita)

Most možno
pomenujú po
Svätom otcovi
BRATISLAVA 
Piaty bratislavský most cez Dunaj prav-
depodobne pomenujú po zosnulom pápe-
žovi Jánovi Pavlovi II. Mestskému zastu-
piteľstvu to odporučila schváliť mestská
rada na zasadnutí minulý týždeň. 
Ako informoval hovorca bratislavského
primátora Milan Vajda, za návrh Most
Jána Pavla II. hlasovalo 20 členov mest-
skej rady, nikto nebol proti, dvaja sa hla-
sovania zdržali. Podľa Vajdu v posled-
ných týždňoch dostala komisia pre prí-
pravu materiálu o pomenovaní piateho
mosta množstvo návrhov a podnetov od
občanov, aby samospráva hlavného
mesta prejavila voči zosnulému pápežovi
úctu a pomenovala po ňom práve dokon-
čovaný most. „Mestská rada tento názov
odporúča mestskému zastupiteľstvu aj
preto, že Bratislava je len jedným z mála
svetových miest, ktoré táto mimoriadna
osobnosť navštívila počas svojho pontifi-
kátu až trikrát,“ dodal.
O tom, či na rokovanie mestského zastu-
piteľstva, ktoré bude 28. apríla, bude pred-
ložený iba jeden návrh alebo viac alterna-
tív, sa rozhodne tesne pred uzávierkou
materiálov a ich distribúciou poslancom,
teda približne o týždeň. (ver, sita)

Starosta Bajan 
kandiduje 
na post župana
BRATISLAVA
Starosta mestskej časti Petržalka Vladi-
mír Bajan, ktorý ohlásil kandidatúru na
post predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja, chce predvolebnú kam-
paň, ako aj mandát, oprieť o doterajšie
výsledky a skúsenosti v samospráve. 
Ako uviedol, je úplne logické a prirodze-
né, že kandiduje na predsedu samospráv-
neho kraja, keďže vo funkcii starostu je
už viac ako 11 rokov. Po zvolení by sa
chcel venovať piatim prioritám - doprave,
bezpečnosti, sociálnym veciam, zdravot-
níctvu a školstvu. „Pri všetkom svojom
úsilí budem klásť dôraz na spoluprácu s
primátorom hlavného mesta Bratislavy, s
primátormi Malaciek, Senca a Pezinka a
starostami mestských častí Bratislavy a
všetkých obcí v kraji,“ dodal. 
Bajan sa vyjadril aj k avizovanej podpore
jeho kandidatúry stranou SMER. „Pod-
pora mojej kandidatúry stranou SMER
ma teší, keďže je to strana s dlhodobo naj-
väčšími preferenciami voličov, k oficiálnej
dohode však ešte nedošlo,“ uviedol. K
podpore ďalších strán sa vyjadriť nechcel,
keďže rokuje s parlamentnými i neparla-
mentnými stranami. K podpore jeho kan-
didatúry sa prihlásila aj SNS. (ver, sita)

V centre robia
údržbu verejnej
kanalizácie
STARÉ MESTO
Bratislavská vodárenská spoločnosť v
týchto dňoch realizuje pravidelnú pred-
sezónnu údržbu verejnej kanalizácie v
bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. 
Počnúc 6. aprílom začala prečisťovať ka-
nalizačnú sieť na Hlavnom námestí a od-
tiaľ bude postupovať do ďalších ulíc. Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť vyzýva
obyvateľov tejto časti mesta, aby podľa
možnosti parkovali tak, aby neznemožnili
pracovníkom vodární prístup ku kanali-
začným šachtám. Predsezónna údržba
historického centra mesta bude ukončená
koncom apríla. Obyvatelia mestskej časti
Staré Mesto môžu využiť prítomnosť
vodárenských pracovníkov a objednať si
čistenie súkromných kanalizačných prípo-
jok za úhradu na bratislavskom telefón-
nom čísle 5341 7952. (brn)

Platnosť kariet
sa končí
STARÉ MESTO
Platnosť nestierateľných jednorazových
parkovacích kariet sa končí dňom 31.
mája 2005. Informovala nás o tom Brati-
slavská parkovacia služba.
Výmena kariet nie je možná. Bratislavská
parkovacia služba preto odporúča moto-
ristickej verejnosti, aby pri parkovaní v
zóne v centre mesta používala stierateľné
jednorazové parkovacie karty. (brn)

Po oprave bude Dunajská ulica krajšia,
na niektoré chodníky položia dlažbu 
STARÉ MESTO
Od štvrtého apríla pracuje na oprave
Dunajskej ulice, na ktorej boli po vlaňaj-
šej rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie
iba provizórne terénne úpravy. Po týchto
prácach bude Dunajská ulica vyzerať
estetickejšie ako dnes.
Oprava potrvá 12 týždňov a celkové nákla-
dy budú predstavovať sumu 13 miliónov
korún. V súčasnosti sa začali práce na
spätných úpravách vozovky a chodníkov
po ukončenej rekonštrukcii kanalizácie a
vodovodu v novembri 2004. Výkopy boli
zasypané, zhutnené a na povrchu vozovky
a chodníkov bol vzhľadom na ročné obdo-
bie a nepriaznivé klimatické podmienky
položený len dočasný kryt z prostého
betónu. Asfaltový povrch Dunajskej bol
na mnohých plochách poškodený aj po
iných rozkopávkach realizovaných v minu-
losti. Kamenné obrubníky boli na viace-
rých miestach prepadnuté a rozbité.
Množstvo vpustov je v zlom stave a na
mnohých miestach voda neodteká. 

Asfaltový povrch vozovky sa na celom
úseku odfrézuje a nahradí sa novým. Pri
Liga pasáži a pri Tete bude vybudovaný
priechod pre chodcov v úrovni chodníka.
Existujúca konštrukcia chodníkov pod
novou dlažbou sa vybúra. V úseku od Kle-
mensovej ulice po Námestie SNP sa vytvo-
rí konštrukcia chodníka z dlažby KORZO
(kombinácia šedej a grafitovej). Na ostat-
ných úsekoch bude mať chodník povrch z
asfaltového betónu. Chodník z kamennej
dlažby medzi Klemensovou a Lazaretskou
ulicou sa vyberie a dlažba sa znovu položí.
Na chodníku z liateho asfaltu medzi Kle-
mensovou a Lazaretskou sa odstráni kryt
z liateho asfaltu a nahradí sa krytom z
jemnozrnného asfaltového betónu. Bez-
bariérové úpravy na chodníkoch budú
vyhotovené z dlažby. Zásluhou týchto
úprav k 110 jestvujúcim parkovacím mies-
tam pribudne ďalších deväť. 
Dunajská ulica, najmä v úseku od Štúrovej
po Rajskú ulicu, je jednou z najatraktív-
nejších komunikácií centra mesta. Prispie-

va k tomu blízkosť obchodného domu
Tesco a prítomnosť ďalších navštevova-
ných obchodov a prevádzok. V tomto
úseku v dôsledku intenzívneho využívania
komunikačného priestoru na parkovanie
vozidiel je zvýšený pohyb. Intenzita dopra-
vy nie je vysoká a dosahuje asi 200-250
vozidiel za hodinu v každom smere jazdy.
Súbežne je tu aj zvýšený pohyb chodcov,
sústredených najmä v okolí štyroch peších
priechodov prepájajúcich Kamenné ná-
mestie a areál Tesco v smeroch Štúrova,
Teta, Liga pasáž a Rajská, ktorých zaťaže-
nie je asi 1000 - 2000 peších za hodinu na
jednom priechode. 
V záujme dosiahnutia lepších dopravných
pomerov na trase a jednoznačnejšieho
pohybu všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky bolo v nadväznosti na zmeny organi-
zácie dopravy v križovatke ulíc Rajská -
Dunajská navrhnuté zjednosmernenie
Dunajskej ulice v úseku Rajská - Štúrova v
smere na Štúrovu ulicu. (lau) 

FOTO - Oto Limpus
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Obnova Železnej
studienky 
sa začína
BRATISLAVA
Železná studienka by mala v dohľadnej
budúcnosti byť atraktívnejším miestom
na oddych a rekreáciu, ako je to v súčas-
nosti. Niektoré z prác na jej revitalizácii
sa už začali, iné sú v štádiu príprav.
Revitalizácia Železnej studienky je zara-
dená do programu priorít rozvoja mesta
na roky 2004-2006 a je rozvrhnutá do
troch etáp. Jej súčasťou je obnova lanovky
Železná studienka - Kamzík, ktorú reali-
zuje magistrát v spolupráci s mestskou
časťou Bratislava - Nové Mesto. Ďalšou
súčasťou revitalizácie je oprava cesty od
Červeného mosta po Železnú studienku
pozostávajúca najmä z výmeny povrchov,
ktorá sa v smere zhora nadol už začala
realizovať. Neustávajú ani prípravy obno-
vy areálu Partizánskej lúky. Ako nám
povedal riaditeľ organizácie Mestské lesy
Vladimír Kutka, bola vypracovaná štúdia,
ktorá podporuje pôvodné poslanie súčas-
ného areálu s názvom Partizánska lúka
ako územia určeného na rodinnú rekreá-
ciu, šport a oddych v prírode. Niektoré
práce sa už začínajú, v priebehu jedného
mesiaca majú byť asanované existujúce
staré a nefunkčné WC, pričom nové budú
vybudované v čase od jesene tohto roka
do jari roku 2006. Pripravuje sa aj dobu-
dovanie zázemia na rekreačné a športové
využitie areálu, v súčasnosti sa robia niek-
toré sadové a parkové úpravy.
Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia
sa Mestské lesy zamerajú na koncepčný,
nie iba náhodný rozvoj celého lesoparku
vrátane areálu Železnej studienky. V
rámci organizácie sa nedávno vytvorila
nová pracovná pozícia, na ktorej už pôso-
bí odborníčka, špeciálne sa zameriavajúca
na rozvoj lesoparku. Vo svojej činnosti sa
v súčasnosti prednostne zameriava práve
na areál Železnej studienky. (lau) 

Chcú budovu 
na Gorkého
BRATISLAVA 
Slovenská obchodná a priemyselná
komora (SOPK) žiada vládu, aby jej bola
vrátená budova, v ktorej sídli v súčas-
nosti generálne riaditeľstvo Slovenského
národného divadla. 
Ide o budovu na Gorkého ulici v Brati-
slave, ktorá bola pôvodne vlastníctvom
Bratislavskej obchodnej komory a v 50.
rokoch bola znárodnená. SOPK tvrdí, že
budova bola postavená výlučne z pro-
striedkov Bratislavskej obchodnej komo-
ry a od roku 1992 sa preto snaží o jej
navrátenie. SOPK preto nesúhlasí s návr-
hom predať túto budovu a z výnosu tohto
predaja financovať dostavbu novostavby
SND. (brn, sita)

STARÉ MESTO
NA RÁZUSOVOM NÁBREŽÍ v nočnom
podniku zaútočil 33-ročný Martin z Dúb-
ravky na 21-ročného chlapca zo štátu
Angola. Zahraničný študent na rasovo
motivované nadávky nereagoval. Provo-
katér zintenzívnil útok a mladého cudzin-
ca bodol nožom do oblasti drieku. Štu-
dentove zranenia si vyžiadali ošetrenie a
práceneschopnosť do 21 dní. Príčinou
konania Martina bola rasa zahraničného
študenta. Teraz čelí  obvineniu z  trestné-
ho činu ublíženia na zdraví s rasovým
motívom. Zákon za takéto konanie umož-
ňuje uložiť trest odňata slobody od 6 mie-
sacov až do 3 rokov. 

PETRŽALKA
NA WOLKROVEJ ULICI vykonali petr-
žalskí policajti domovú prehliadku v jed-
nom z bytov. Pri nej zadržali 41-ročného
Romana P. Ukázalo sa, že  tento muž si
zadovažoval drogy, ktoré vo svojom byte
predával ďalej. Pri prehliadke boli zaiste-
né zatavené injekčné striekačky,  mikroté-
nové vrecúška s hnedým práškom, ktorý
sa nachádzal aj v papierových skladač-
kách, digitálna váha a  dávkovanica lyžica.
Expertíza potvrdila, že v striekačkách sa
nachádzal pervitín a hnedý prášok bol
heroín s prímesou kofeínu,  petamfetamí-
nu a efedrínu. Zo zaisteného materiálu by
sa dalo pripraviť asi 90 dávok. Roman je
už obvinený z nedovolenej výroby a držby
omamnej a psychotropnej látky. 
NA BZOVÍCKEJ ULICI pred hotelom
policajti kontrolovali vozidlo AUDI A4.
Pri porovnávaní údajov s údajmi v policaj-
nej evidencii zistili nezrovnalosti. Keďže
vzniklo podozrenie, že vozidlo pochádza z
trestnej činnosti, zaistili ho a jeho posádku
predviedli na oddelenie. 

KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI zasahovali
policajti, ktorých privolal telefonát, že sa
tu bijú dvaja muži. Na mieste činu našli už
len jedného z nich. 25-ročný Juraj mal
bodno-rezné poranenia na viacerých
miestach. Previezli do nemocnice, kde bol
hospitalizovaný, nie je však v ohrození
života. Poskytol ešte policajtom popis
útočníka. Tí ho našli pri prepátraní širšie-
ho okolia. U podozrivého, 34-ročného
Andreja našli aj nožík, tzv. motýlik. Pred-
viedli ho na policajné oddelenie.

NOVÉ MESTO
NA SNEŽIENKOVEJ ULICI došlo k
požiaru rodinného domu s garážou. Maji-
teľovi vznikla škoda takmer 3,5 milióna.
Vyšetrovateľ príčin požiarov sa vyjadril, že
oheň mohol byť založený úmyselne v gará-
ži a odtiaľ sa rozšíril do celého domu. Nik
nebol zranený, prípad sa vyšetruje ako
trestný čin poškodzovania cudzej veci.
NA DRUŽSTEVNEJ ULICI zmizla z bytu
40-ročnému Petrovi strelná zbraň. V skrini
pod osobnými vecami mal svoju  pištoľ ČZ
75 odloženú od októbra 2004. Mal ju v
legálnej držbe. Krádežou mu vznikla
škoda vo výške 15-tisíc korún. (ver)
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Ako by ste ako starosta zrekapitulovali
obdobie od komunálnych volieb v jeseni
2002 po dnešok?
- Bolo to mimoriadne hektické obdobie,
najmä z dôvodu prechodu kompetencií
zo štátnej správy na samosprávu, pričom v
mnohých prípadoch zo štátu neprešli
spolu s kompetenciami zodpovedajúce
finančné prostriedky ani pracovné miesta.
Túto povinnosť si v zmysle koncepcie
reformy verejnej správy štát nesplnil v
plnom rozsahu, a tak stále zápasíme o
finančné prostriedky najmä na prenesený
výkon štátnej správy. Mali sme problémy
nielen s údržbou schátraných školských
objektov, ktorých opravu sme uskutočnili
za desiatky miliónov z rozpočtu samo-
správy, ale pre nedostatok finančných
prostriedkov bola ohrozená vlastná exi-
stencia škôl. Situáciu sme v spolupráci s
riaditeľmi škôl zvládli tak, že sme nemu-
seli zavrieť žiadne školské zariadenie a
žiaci si môžu vybrať z ôsmich kvalitných
základných škôl s materskými školami. 
Toto obdobie bolo zároveň obdobím, v
ktorom sme dosiahli najvýraznejšie inves-
tičné výsledky, udržali sme na vysokej
úrovni sociálnu starostlivosť o občanov a
starostlivosť o životné prostredie. Napriek
všetkému bez jediného úveru alebo pôžič-
ky. Zlepšila sa spolupráca s mestom, čo sa
odzrkadlilo v územnom pláne týkajúceho
sa perspektívneho rozvoja lokality Filiál-
ka, lanovky  Železná studienka - Kamzík,
prepojenia Kramáre - Koliba.
Čo z vašich zámerov sa vám v uplynulom
období podarilo realizovať a aké sú vaše
plány na tento a budúci rok?
- Podarilo sa zrealizovať rozvoj územia po
všetkých stránkach vlastnou činnosťou,
ale aj vytvorením ideálnych podmienok
pre iných investorov, podporou rozvojo-
vých programov, starostlivosťou o životné
prostredie, sociálnu sféru, kultúrne vyžitie
a šport občanov. Viaceré novostavby zís-
kali významné ocenenia, čím sa Nové
Mesto z architektonického hľadiska stáva
harmonicky budovaným územím. V
oblasti životného prostredia sme v rámci
programu „Aby bolo čisto“ zriadili funk-
cie ochrancu čistoty a inšpektora verejné-
ho poriadku, ktoré sa mimoriadne osved-
čili. Prevádzkovaním dvanástich vlastných
zariadení, z toho šiestich knižníc, štyroch
kultúrnych a dvoch športových zariadení
sme vytvorili ideálne podmienky na tráve-
nie voľného času  širokej verejnosti. Už
desať rokov je pre nás prioritnou sociálna
sféra. Od roku 2002 poskytujeme každé-
mu novonarodenému dieťaťu 5-tisíc
korún, príspevky pre deti zo sociálne slab-
ších rodín na letné tábory, finančné výpo-
moci mladým rodinám, nezamestnaným a
starším občanom. Prevádzkujeme osem
klubov dôchodcov, spolupracujeme s
SČK pri prevádzkovaní Domova pre osa-

melé matky s deťmi a týrané ženy. Vlani
sme vyčlenili pre sociálnu oblasť 14,67
milióna korún. Od roku 1996 sme ocenili
61 významných osobností spoločenského,
kultúrneho, vedeckého a športového
života žijúcich alebo pracujúcich v Novom
Meste najvyššou Cenou mestskej časti, v
čom budeme pokračovať. V tomto a bu-
dúcom roku tiež plánujeme zabezpečiť
bytovú výstavbu (asi 282 bytov, medzi
nimi i nájomné byty pre Novomešťanov)
zhodnotením pozemkov na Nobelovej,
pokračovať v rekonštrukcii dvorov a
komunikácií.   
Jednou z vašich priorít, ktorú realizujete
spolu s mestom,  je obnova lanovky Koli-
ba - Železná studienka. V akom štádiu je
tento projekt?
- Už v priebehu zimy sme napriek sťaže-
ným klimatickým podmienkam rozobrali
technologické časti lanovky. Časť z nich sa
musí nahradiť novými (nosné lano, kladky,
motory) a časť zariadení (sedačky, obežné
lanové kolesá) bude po vykonaní odbor-
nej prehliadky a skúšky zrenovovaná a
opätovne použitá. Vybudovali sme už
novú trafostanicu s elektrickými rozvodmi
k staniciam lanovky. V súčasnosti realizu-
jeme vynútené stavebné úpravy, ktoré
vyplývajú z opotrebovania stavieb, ale aj z
podmienok príslušnej legislatívy na pre-
vádzkovanie lanových dráh, keďže ide o
obnovu pôvodného zariadenia. Skúšobná
prevádzka by sa mala uskutočniť v júni,
oficiálne spustenie v júli alebo auguste
tohto roka po získaní všetkých povolení a
zaškolení odborného personálu.
Aké ďalšie zámery, ktoré sú významné pre
každodenný život Novomešťanov, pripra-
vujete alebo hodláte realizovať?
- Medzi najdôležitejšie patria rozvojové

programy, na ktoré sme v roku 2005
vyčlenili takmer 69 miliónov korún. Sem
patrí popri obnove lanovky budovanie
parkovacích plôch, ktorých je stále málo,
ako aj rekonštrukcia škôl a školských za-
riadení. Budeme pokračovať v intenzív-
nom budovaní Kuchajdy, areálu na rekre-
áciu, kultúru a šport prístupný širokej
verejnosti, do ktorého sme od roku 1995
investične vložili už 50 miliónov korún.
Zrealizuje sa bytová výstavba v lokalite
Nobelovej a Odborárskej ulice - tri obyt-
né domy, ktorých investorom bude Spo-
ločnosť pre rozvoj bývania.
Aj v Novom Meste sa veľa stavia. Aké ďal-
šie významné projekty pripravujú
súkromní investori na území vašej mest-
skej časti?
- Nové Mesto sa v krátkej budúcnosti sku-
točne zmení na nové mestské centrum. V
okolí Vajnorskej ulice pribudnú ďalšie
byty, predajne, reštauračné zariadenia i
parkovacie miesta. Týka sa to najmä loka-
lity Bajkalská, kde investor Development
Cresco plánuje vystavať tri obytné stavby
Three Towers. Mimoriadne výrazná pre-
stavba čaká Tomášikovu ulicu, kde plánu-
je výstavbu viacero investorov. Spoločnosť
TriGránit pripravuje administratívne
centrum Lakeside Office Park, investor
Tomášikova, s.r.o., výstavbu polyfunkčné-
ho komplexu na pozemku bývalého
dopravného ihriska a Slovenská spori-
teľňa budovu ústredia medzi bývalým
dopravným ihriskom a bývalou Ikeou. 
Doterajší vzostupný trend intenzity byto-
vej výstavby v Novom Meste zvýši aj
výstavba málopodlažných bytových do-
mov medzi ulicami Podkolibská a Tupého
investorskou spoločnosťou Dúbravská
lipa, ďalšieho bytového domu polyfunkč-
ného charakteru v lokalite Račianska -
Blatnická - Thurzova pod  investorstvom
spoločnosti ZIPP, obytných domov v loka-
litách Biely kríž, Kramáre -Uhrova ulica a
pri Ceste na Kamzík. Zároveň očakáva-
me, že výstavba málopodlažných bytov a
rodinných domov sa zrealizuje aj v rámci
Podhorského pásu, teda v lokalitách
medzi Kolibou a Slancom, ktorý susedí s
mestskou časťou Rača.
V Novom Meste existujú aj miesta bez
potrebnej infraštruktúry, napríklad štvrť
zvaná Ahoj a iné. Čo chcete urobiť, aby sa
pozdvihli aj tieto lokality?  
- Uvedená oblasť je pôvodne záhradkár-
ska lokalita. Bratislavská vodárenská
spoločnosť spolupracuje s mestskou čas-
ťou Bratislava - Nové Mesto  v záujme
vybudovania inžinierskych sietí v tejto lo-
kalite (vodovod plus kanalizácia) a po-
dobne budeme rokovať aj so zástupcami
Slovenského plynárenského priemyslu.
Predpokladaný termín výstavby je rok
2006. Zhováral sa Juraj Handzo

FOTO - Miloslav Novák

Richard Frimmel: V posledných rokoch sa
Nové Mesto rozvíja po všetkých stránkach
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Do rodiny bratislavských reštaurácií špe-
cializujúcich sa na cudzokrajnú kuchyňu
nedávno pribudla arménska reštaurácia
ARARAT. Nájdete ju na prvom poschodí
reštauračnej časti v nedávno otvorenom
nákupnom centre na Zlatých pieskoch.
Reštaurácia dostala meno podľa armén-
skej mýtami opradenej hory, ktorá sa v
súčasnosti paradoxne nachádza na území
susedného Turecka, ale ktorú Arméni stále
považujú za svoju. Interiér Araratu nesie
prvky arménskej kultúry, azda najviac ho
pripomínajú bordové oblúky na jednej zo
stien, typické pre arménsku architektúru.
Steny sú zdobené originálmi obrazov, ale
aj kamennou tabuľou so starým armén-
skym nápisom. Mobiliár je európsky, este-
ticky prestreté stoly a drevené čalúnené
stoličky však vkusne dotvárajú charakter
reštaurácie. Sedieť sa dá nielen vnútri, ale
aj na galérii pred reštauráciou, kde si
môžete dať celé arménske menu alebo
vychutnať niektorý z arménskych koňakov,
či pravú arménsku kávu. Je to vlastne kla-
sická zalievaná káva ochutená kardamó-
nom pripravovaná v malých medených
kanviciach - džezvách, ktoré sa nevaria na
priamom ohni, ale v horúcom piesku.
Arménska kuchyňa je špecifická tým, že
takmer každé jedlo obsahuje okrem rôz-
nych byliniek orechy. Tie Arméni pridá-
vajú do predjedál, šalátov, hlavných jedál,
dezertov. Ale, aby sme boli konkrétni, my

sme si zo špecialít arménskej kuchyne
vybrali ako studené predjedlo Karmir lobi
- fazuľové rolky s orechmi (45 Sk), Pasus
tolma - plnený hroznový list s ryžou (88
Sk) a Panrahac tiflis - syrový závin v lístko-
vom cestíčku (45 Sk). Závin uvádzaný
medzi studenými predjedlami bol zohria-
ty, takže skôr patrí medzi teplé predjedlá,
z ktorých sme ochutnali Smbuk - zapeka-
ný baklažán so syrom (129 Sk).
Neobišli sme ani arménske polievky,
Boršč Yerevany - zeleninovú polievku s
hovädzím mäsom (65 Sk), Siserapur -
cícerovú s hovädzím mäsom (65 Sk) a
Vospapur - šošovicovú polievku s orechmi
a koriandrom (45 Sk). Polievky boli chut-
né, škoda len, že pri našej druhej návšteve
nám čašníčka pri podávaní omylom zame-
nila cícerovú s borščom a tak sme smota-
nou k boršču ochutili cícerovú. Po upozor-
není nám obsluha s ospravedlnením pri-
niesla polievky ešte raz. Podobná situácia
sa zopakovala pri hlavnom chode, keď
sme museli požiadať, aby nám pečenú pre-
pelicu Lori tapaka s opekanými zemiakmi
(280 Sk) kuchár prepiekol tak, aby z nej
nevytekala krv. Obsluha v ten deň nemala
práve najlepší deň, pretože do tretice nám
zabudli k prepelici priniesť opekané ze-
miaky, ktoré nám však pri záverečnom

účtovaní odrátali z ceny. Kvôli úplnosti
ešte doplníme zvyšné jedlá, ktoré sme
ochutnali. Bol to Kebab sasun - špíz z mle-
tého mäsa grilovaný na drevenom uhlí
(185 Sk), Havi chorovac - šašlík z kuracie-
ho stehna na drevenom uhlí (139 Sk), Sant
lazaro - grilovaná sviečkovica po armén-
sky (350 Sk) a Tolma ečmiacin - plnená
kapusta, baklažán, paprika a paradajka
(250 Sk). Týmto pokrmom nebolo čo
vytknúť, rovnako ako zaujímavému cviklo-
vému šalátu so smotanou, majonézou,
cesnakom a orechmi - Bazuk (65 Sk). Na
záver sme ochutnali dva typicky arménske
dezerty Pachlavu (45 Sk) a Cigary so ško-
ricou, ktoré pripomínajú naše bratislavské
rožky, len sú plnené arménskou orecho-
vou plnkou (39 Sk).
Kvôli objektívnosti musíme dodať, že v
čase prvej návštevy v Ararate sme boli s
obsluhou (bola to iná smena) mimoriadne
spokojní. Ani k umeniu kuchára sme v ten
deň nemali žiadne pripomienky. Dojmy z
našich dvoch návštev v arménskej reštau-
rácii je teda trochu rozpačitý. Ak sa perso-
nál v budúcnosti vyvaruje amatérskych
chýb, môže byť posedenie v Ararate veľmi
príjemným spestrením nákupného dňa.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
O našej návšteve nebola reštaurácia in-
formovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Bedeker gurmána

Aj zdravotné služby sa dajú reklamovať
Neuveriteľne veľa ohlasov vyvolal môj
predchádzajúci príspevok o zdravotníckej
problematike. Väčšina podnetov končila
otázkou, že keď ani ja nevidím svetlo na
konci tunela, ako ho majú vidieť menej
podkutí občania.
Nuž, nie som vševedko a v zdravotníctve
som pracovala iba štyri roky - aj to už
dávno. Nevydržala som každodenné stre-
távanie sa s „bohmi v bielom“ a ich posto-
jom, že absolvent inej fakulty ako lekár-
skej je iba čosi medzi sestričkou a sanitár-
kou. A tak som to vzdala a priznám sa,
dnes to neľutujem. Nádejam sa, že som
právnym poradenstvom azda pomohla
viacerým ľuďom, ako by som mohla byť
prospešná ako laboratórna pracovníčka.
No dosť už životopisu.
Po celé dva týždne som uvažovala o tom
svetle na konci tunela a uvedomila som si,
že existuje organizácia, ktorá má priamo v
názve ochranu práv pacientov. Zdá sa mi,
že sídli na ministerstve zdravotníctva.
Možno by bolo vhodné smerovať na túto
organizáciu naše sťažnosti a podnety. Som

dosť známa svojou neochotou využívať
služby pošty. Žiaľ, telefonát nezanecháva
použiteľnú stopu. Preto prosím každého,
kto svoju nespokojnosť so zdravotníctvom
smeruje na Fórum spotrebiteľov, aby sa
vyhecoval a napísal na Jednotku na ochra-
nu práv pacientov, prípadne priamo
ministrovi zdravotníctva. Investícia do
poštovej známky od všetkých, čo sú nespo-
kojní so službami zdravotníctva, môže
nakoniec to svetlo na konci tunela rozsvi-
etiť. Veď možno minister a jeho poradco-
via vo svojej bohorovnosti a pri výške svo-
jich príjmov ani nevedia, čo sa v suteréne
zdravotníctva - mám na mysli starostlivosť
o dôchodcov a chronicky chorých - deje.
Konfrontácia so stovkami listov od postih-
nutých by mohla naozaj zapôsobiť. Iba by
to chcelo trochu vytrvalosti, aby sa všetko
neprejavilo ako jednorazovka, ktorú
možno zamiesť pod koberec.
Predchádzajúci článok som zakončila

vetou „...iba ak v zmene prístupu k tým
najslabším“. Faktom je, že väčšina postih-
nutých nepredstavuje ekonomickú silu.
No predsa len je niečo, s čím môžeme
rátať. Pomaly, ale iste sa blížia voľby. To je
tromf, ktorý je v našich rukách. Veď tvorí-
me azda aj viac ako jednu pätinu národa.
A ešte za nami stoja naše deti, ktoré vidia,
ako sa trápime. Sme azda horší ako
dôchodcovia v Rusku, ktorí vedeli zabrá-
niť príliš surovým zmenám? Nepovažujem
za vhodné vyzývať na demonštrácie v ulici-
ach. Taká listová demonštrácia by sa však
zišla, aby si naši „vyvolení“ uvedomili, že
môžu v konečnom dôsledku prísť o svoje
príjemné miestečká.
Že píšem ako nejaký sociálny agitátor?
Kdeže! Som iba slobodný občan v demo-
kratickom štáte, ktorý by sa nerád dožil
„nenežnej“ revolúcie prameniacej zo
zúfalstva ľudí. Nikto ma nepresvedčí, že sa
má budúci blahobyt udiať na základe
biedy skôr narodených. Som dosť často v
Bruseli na to, aby som videla, že sa to dá aj
inak! Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Zákazník je pán

V Ararate ochutnáte arménsku kuchyňuFrustrovaní
zamestnanci
na úrad nepat-
ria
LIST ČITATEĽA
Nerozumiem tomu, z úst politikov a kom-
petentných sa dozvedáme, čo všetko sa po
revolúcii zmenilo, čo sa zmodernizovalo,
ako sa konečne vychádza občanovi v ústre-
ty. Zmenilo sa niečo? Nie. Som presvedče-
ný, že sa zmenilo málo a to, čo by sa ešte
zmeniť dalo, nie je vôbec otázkou peňazí.
Moja vlastná skúsenosť je z Dopravného
inšpektorátu na Kopčianskej ulici. 
Nasleduje stručný popis bežného dňa, nie
krízovej situácie, akou bola napríklad
výmena starých ŠPZ. Bez ohľadu na poča-
sie sa v skorých ranných hodinách dostaví-
te na „miesto činu“, čím skôr tým lepšie.
Stojíte pred zamrežovanými dverami a vo
vestibule na stoloch ležia formuláre. Nero-
zumiem, prečo nám nie je možné zobrať si
tlačivo skôr a čakanie si v pokoji skrátiť
vyplnením niekedy aj niekoľkostranového
dokumentu. Bol by problém, keby vrátnik
položil tlačivá pred dvere? 
Úderom 7.30 sa masa čakajúcich vrhne na
výdajný automat a s lístkami v ruke sa derie
na prvé poschodie. Tým prvým zostáva
pomerne málo času na to, aby vyplnili všet-
ko potrebné. Ak to nestihnete, napríklad
pri prepise automobilu z jedného okresu
do druhého musíte vyplniť trojstranové A4
tlačivo, máte smolu. Vaše číslo prepadlo,
zostáva vám zbehnúť po schodoch k výdaj-
nému automatu a prevziať si nový lístok. 
Ranné vstávanie sa tak minulo účinkom.
Zostáva prísť znova. Domnievať sa, že sa
pohli ľady a občan je ten, o ktorého by
malo ísť v prvom rade, je hlúpe a naivné.
Rovnako sme vystavovaní nepríjemnému
správaniu, nemožnosti dozvedieť sa ďalší
postup. Arogantne pribuchnuté okienko je
jednoznačnou odpoveďou na vaše otázky.
Odchádzate domov, nič ste nevybavili,
prišli ste o pár hodín času, ktorý ste mohli
využiť aj lepšie. Odchádzate aj s nezodpo-
vedanou otázkou, je už skutočne rok 2005?
Veď ten občan je stále na „prvom“ mieste
tak ako pred rokom 1989. 
V závere môjho postrehu by som sa však
predsa len chcel poďakovať jednému z prí-
slušníkov polície. Kým som totiž stihol
odstrániť ďalšie nedostatky, prepadlo mi aj
moje náhradné číslo. Po vysvetlení mojej
situácie ma ochotne zobral mimo poradia.
Prejavil ľudský prístup, za čo mu patrí
vďaka a ja dúfam, že za to nebude stíhaný
a že jeho správanie budú nasledovať aj
ostatní príslušníci, ktorí sú síce mladí
vekom, ale správaním patria do minulého
storočia, do bývalého režimu. Neprofesio-
nálnym prístupom nemajú v modernej
spoločnosti čo hľadať na miestach, kde pri-
chádzajú do styku s ľuďmi. Som presvedče-
ný, že ani ich samotných táto práca neu-

Na vodítko asi
nepatria psy,
ale malé deti
LIST ČITATEĽA 
Už roky sa snažím predýchavať zlosť z laj-
dáckosti a bezohľadnosti psíčkarov, ktorí
so svojimi „miláčikmi“ devastujú aj tie
zbytky zelene, ktoré zatiaľ neobjavili agre-
sívni stavební investori na nové bytovky a
obchody a drzí šoféri na parkovanie.
Po prechádzkach s 15-mesačnou dcérkou
na dvoroch, ktoré sú určené predovšet-
kým na hry deťom, mám pocit, že nie psy,
ale deti patria na vodítko. Tak by sa aspoň
maminy nemuseli báť, či ich ratolesť pri
svojich objavoch nestúpi do kopy pokla-
dov (to je ten lepší prípad), prípadne v
nestráženej chvíli neochutná „to čudo“,
dokonca aj v pieskovisku. Väčšine ľudí,
ktorí majú psov, asi na čistote okolia ich
domov vôbec nezáleží. Ráno vyvenčia
svojho psa, potom sú celý deň v práci
alebo v škole. A večer zase vybehnú tro-
chu pohnojiť hoci aj chodníky.
Písalo sa už veľa o tom, čo by pomohlo: od
špeciálnych košov, cez vysávače až po
výbehy pre psov... Doteraz nič nepomohlo
prekonať bezohľadnosť psíčkárov, ako aj
nevšímavosť a neschopnosť kompetent-
ných. Preto mám pocit, že najlepšie bude
asi to vodítko pre dieťa! 

Ing. arch. Martina Bezáková, Dlhé diely

Zeleň v meste
je zanedbaná
LIST ČITATEĽA
Prečítal som si v Bratislavských novi-
nách ohlasy na zlý stav zelene v meste a
po prechádzke Bratislavou môžem pove-
dať, že pohľad na jarnú zeleň ma pripra-
vil aj o posledné zvyšky optimizmu.
Zanedbané plochy trávnikov sú preraste-
né, nevyhrabané už čakajú len na poko-
senie, ktoré čiastočne zahladí očividné
nedostatky. Pred Národným divadlom si
turisti môžu obzrieť nielen historickú
budovu, ale aj trápne udržiavanú zeleň
pred ňou. 
V televízii bežia televízne noviny a šot
spred prezidentského paláca so záberom
troch zúbožených tulipánov, pravdepo-
dobne ešte z predminulej výsadby, je
úbohou prezentáciou nášho mesta vo
svete. Pýtam sa: má niekto prehľad a
kontroluje tie dve desiatky miliónov,
ktoré podľa správ v tlači idú na zeleň? Má
niekto v náplni práce aj kontrolu spôso-
bu, akým sa míňajú peniaze daňových
poplatníkov? Kto nám s predstihom, ešte
pred turistickou sezónou, podá informá-
cie o vzhľade nášho mesta, aby sme s
návštevami odinakiaľ mohli šikovne kľuč-
kovať a vyhnúť sa tak miestam, ktoré by
radšej nemali vidieť? Je možné, že tento
stav zainteresovaných nezaujíma?

Cyril Kosa, Rača
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RIEŠIME BÝVANIE, s.r.o., APOLLO Business Center, Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava

ZADARMO pre vás vyberieme

najvýhodnejšiu hypotéku. 
Všetky hypotéky. Všetkých bánk. Na jednom mieste.

INFOLINKA: 02/53 63 63 63

www.riesimebyvanie.sk

Ak máte záujem o reklamu v týchto novinách,
volajte na telefónne číslo 0911-NOVINY

www.bratislavskenoviny.sk
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Magistrát podľa starostov pracuje nieke-
dy príliš pomaly, primátor kritiku odmi-
BRATISLAVA
Vybavovanie agendy niekedy trvá prí-
slušným zložkám magistrátu príliš dlho.
To je podstata kritiky, ktorá odznela mi-
nulý týždeň zo strany starostov jednotli-
vých mestských častí na zasadnutí ich
klubu.
Kritické slová sa objavili až v samom
závere zasadnutia, v bode „rôzne“. Sta-
rosta Dúbravky Peter Polák pozname-
nal, že medzi hlavným mestom a miest-
nymi úradmi je ťažká komunikácia a
mestské časti musia príliš dlho čakať na
rôzne stanoviská a rozhodnutia magis-
trátu, ako je napríklad súhlas s predajom
pozemku. Vyslovil domnienku, že pro-
blém je pravdepodobne vo vnútornej
komunikácii medzi jednotlivými zložka-

mi magistrátu. Viacerí starostovia kon-
štatovali, že bratislavský magistrát, oso-
bitne jeho majetkové oddelenie, neú-
merne dlho zdržiava veci a mestské časti
nemôžu konať. V administratíve sú
podľa nich prípady, že dátum na spise je
v čase jeho odoslania aj niekoľko mesia-
cov starý. V tomto duchu sa vyjadrila aj
predsedníčka klubu starostov mestských
častí Bratislavy a starostka Vrakune
Ľudmila Lacková, podľa ktorej niekedy
majetkové oddelenie magistrátu pošle
vyjadrenie až po pol roku. Rovnako sa
vyjadril aj starosta Lamača Peter Šram-
ko - problém ilustroval na príklade listu s
dátumom odoslania z vlaňajšieho sep-
tembra, ktorý na lamačský miestny úrad
prišiel až v apríli tohto roku. 

Starostovia venovali veľkú pozornosť aj
problematike dane z nehnuteľností, pri-
čom vyjadrili obavu, že systém odvádza-
nia príjmov z tejto dane neúmerne zaťaží
zamestnancov mestských častí. Odznel
názor, že mesto by malo túto problemati-
ku so starostami najprv prediskutovať.
Rôznia sa aj názory na to, kto by mal byť
správcom dane.
Primátor Andrej Ďurkovský, ktorý na
zasadnutí klubu nebol prítomný, podľa
slov jeho hovorcu Milana Vajdu kritiku
ohľadne pomalosti práce magistrátu od-
mieta. „Primátor je pre všetkých staro-
stov telefonicky dostupný 24 hodín
denne a každý problém s ním možno
kedykoľvek konzultovať,“ povedal nám
M. Vajda. (juh)

KARLOVA VES
Príčina zrútenia stropov podzemných
garáží na Námestí svätého  Františka v
Karlovej Vsi bude známa do konca aprí-
la. Havária spôsobí oddialenie dokonče-
nia námestia asi o pol roka.
Ako uviedol starosta Karlovej Vsi Bystrík
Hollý, stavba garáží je uzavretá. Námes-
tie, ktoré malo byť pôvodne dokončené v
máji, dokončia pravdepodobne až v no-
vembri. 

Mestská časť, ktorá rátala s dokončením
námestia v pôvodnom termíne, medziča-
som objednala aj trávnik, ktorý mal byť
na ňom položený. Teraz rieši otázku, čo s
ním urobí, zatiaľ nemá žiadne oficiálne
vyjadrenie od vyšetrovateľov a ani od sta-
vebníka, ktorým je firma OTYK Invest.
Táto spoločnosť zabezpečuje výstavbu
celého komplexu objektov na novom
centrálnom karloveskom námestí, kde sa
nachádza okrem iného aj budova novej

radnice a polyfunkčný objekt s polkruho-
vým pôdorysom.
Príčiny zrútenia stropu garáží zatiaľ ofi-
ciálne nie sú známe. Až do uzávierky
tohto vydania novín sme sa pokúšali zís-
kať vyjadrenie od stavebníka a aj od pra-
covníkov Štátnej stavebnej inšpekcie,
ktorá sa na zisťovaní príčin tejto udalosti
podieľa. Podľa dostupných informácií by
mali byť výsledky vyšetrovania známe do
konca apríla. (ver)

Vančurovu ulicu opravia v tomto roku

Havária oddiali dokončenie námestia

NOVÉ MESTO
Na zlý stav Vančurovej ulice, situovanej
pod Kolibou, nás upozornil čitateľ Pavol
Macko. Komunikácia podľa jeho slov
bola zrekonštruovaná, pričom je teraz v
horšom stave ako predtým.
Ako nám povedal, na problém viackrát
osobne upozorňoval samosprávu v mest-
skej časti Bratislava - Nové Mesto, kde sa
ulica nachádza. Poukázal na to, že na
opravu komunikácie sa zbytočne vyhodili
státisíce korún. Dodal, že po jeho sťaž-
nostiach mu starosta Nového Mesta sľú-
bil, že ulica bude opäť rekonštruovaná.
Napriek tomu sa obrátil aj na našu redak-
ciu. My sme si vyžiadali od mestskej časti
vyjadrenie k problému. Ako sa uvádza vo
vyjadrení, doteraz uskutočnené práce na

Vančurovej ulici (šlo o rekonštrukcie inži-
nierskych sietí - vodovod a kanalizáciu)
realizovala v plnom rozsahu Bratislavská
vodárenská spoločnosť, nie mestská časť
Bratislava - Nové Mesto. „Žiadna prvá
rekonštrukcia komunikácie vykonávaná
mestskou časťou, ktorá stála státisíce, sa
teda nerealizovala, čo bolo občanovi Pav-
lovi Mackovi vysvetlené písomne i osob-
ne,“ uvádza sa vo vyjadrení. „O rekon-
štrukcii tejto ulice Nové Mesto uvažovalo
už dávnejšie, nemalo však zmysel realizo-
vať rekonštrukciu komunikácie pred
rekonštrukciou inžinierskych sietí. Nao-
pak, samospráva Nového Mesta dala v r.
2004 v rámci investičných a rozvojových
programov spracovať štúdiu možného rie-
šenia Vančurovej ulice a táto akcia bola

zaradená a schválená Miestnym zastupi-
teľstvom Bratislava - Nové Mesto v rámci
rozvojových programov na realizáciu v
decembri 2004.“
Podľa vyjadrenia mestskej časti sa v
súčasnosti sa spracováva projektová
dokumentácia, pričom termín jej vyhoto-
venia je do konca apríla. Po spracovaní
projektu bude vypísaná verejná súťaž na
zhotoviteľa. Realizácia prác - vybudova-
nie nového zdrsneného povrchu vozovky
- je naplánovaná na druhý polrok tohto
roka. 
Na rozvojové programy v tomto roku
vyčlenila mestská časť 68,8 milióna
korún. Medzi ne je zaradená aj rekonšt-
rukcia Vančurovej ulice, ktorá si vyžiada
približne 2,7 milióna korún. (ver)

Ministerstvo 
je za výstavbu
pod stanicou
STARÉ MESTO
Projekt prestavby predstaničného pries-
toru Hlavnej stanice už posudzovalo
ministerstvo životného prostredia, ktoré
k nemu vydalo kladné stanovisko, súčas-
ne však sformulovalo až 41 rôznych pri-
pomienok.
Ako sme už informovali, spoločnosť I.P.R.
Slovakia pripravuje totálnu prestavbu
priestoru pod Hlavnou stanicou. Okrem
vybudovania novej staničnej haly tu plánu-
je výstavbu obchodného centra so super-
marketom, menšími obchodmi a multi-
funkčnou halou, ďalej tu chce postaviť dve
administratívne budovy i hotel. Zmeniť sa
má aj organizácia dopravy, pričom pries-
tor má byť dopravne sprístupnený z Praž-
skej a Šancovej ulice. Zámer pripomien-
kovali viaceré orgány štátnej správy a
samosprávy, železničiari, pamiatkari,
ochrancovia životného prostredia, občian-
ske združenia i jednotliví občania. V rámci
pripomienkového konania sa objavili aj
niektoré výhrady, napríklad k zamýšľanej
výstavbe multifunkčnej haly, ale aj k tomu,
že pri výstavbe bude asanovaný tenisový
areál TJ Lokomotíva Bratislava a navrho-
vané tri nové kurty na strechách novosta-
vieb ho nemôžu nahradiť. Viackrát sa
vyskytla obava, že taká rozsiahla koncen-
trácia rôznych funkcií, s akou zámer ráta,
územie pod Hlavnou stanicou enormne
zaťaží, ochranári kritizujú asanáciu zelene.
Pripomienky ministerstva životného pro-
stredia sú rôzneho charakteru. Okrem
iného odporúča, aby bol vykonaný inži-
niersko-geologický a hydrogeologický
prieskum územia a aby sa vykonaný moni-
toring hluku rozšíril aj na Pražskú ulicu.
Ďalej odporúča vybudovanie protihluko-
vých zábran na novo budovaných komuni-
káciách. Investor by podľa ministerstva
mal zvážiť aj možnosť vybudovania ďalšie-
ho mimoúrovňového priechodu pre peších
na Pražskej ulici. Ministerstvo tiež odporu-
čilo vypracovanie a realizáciu projektu
sadových úprav, ale aj prehodnotenie loka-
lizácie hotela do tohto priestoru, resp. jeho
veľkostnej kategórie. Vyhotoviť by sa tiež
mal svetlotechnický posudok. Počas
výstavby by investor mal zabezpečiť organi-
záciu dopravy v dotknutých uliciach a kri-
žovatkách. Ďalšie pripomienky sú takisto
najmä technického rázu. 
Jeden z celoštátnych denníkov informoval,
že investor upustil od výstavby spomenutej
haly. Táto informácia je nepresná - ako
nám povedali predstavitelia I.P.R. Slova-
kia, na projekte sa nič nezmenilo. Výstavba
sa má začať už na budúci rok a jej ukonče-
nie sa predpokladá v roku 2008. (juh)

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Spracujem
podvojné
úctovníctvo

Tel.: 0905 807 807
www.webpark.sk/chmelar

¡

I n t e r n a t i o n a l  K i n d e r g a r t e n

All day English kindergarten programme

Located in the
centre of Bratislava

Registration open
all year round

Mon. - Fri., 8.30 - 15.30
- for 2 to 6 year olds

- special prep. classes

tel: 0910-975 104, 02-6241 4292
email: brilliantstars@nextra.sk, www.brilliantstars.sk

Na Deň narci -
sov vyzbierali 
štyri milióny 
BRATISLAVA
Vyše štyri milióny korún vyzbierali od
ľudí v Bratislave dobrovoľníci počas
akcie Deň narcisov. Tento výnos presahu-
je minuloročnú zbierku v Bratislave o
viac ako 200-tisíc korún. 
Darcovia mohli do zbierky prispieť v 412
mestách a obciach Slovenska, podľa Mar-
tiny Kosarovej z Ligy proti rakovine by
mal byť celoslovenský výnos známy po 20.
apríli. Do výnosu budú zahrnuté i príspev-
ky darcov, ktorí do 15. apríla mohli do
zbierky prispieť 30 korunami zavolaním
na charitatívne telefonické linky  alebo
vkladom na číslo účtu 2629740400/1100.
Počas minuloročnej kampane sa vyzbiera-
lo viac ako 15 miliónov korún.
Pod mottom Dobrých ľudí sa všade veľa
zmestí sa celoslovenská akcia Deň narci-
sov uskutočnila už deviaty raz. Jej cieľom
je upriamiť pozornosť verejnosti na pro-
blematiku rakoviny a ľudí upozorniť na
to, že je to choroba, ktorá sa vo väčšine
prípadov dá úspešne liečiť, ak je zachyte-
ná včas. Počet ochorení na rakovinu neu-
stále stúpa a vyzbierané peniaze umožnia
podporiť mnoho klinických a výskum-
ných projektov, prístrojové vybavenie
ústavov a nemocníc po celom Slovensku,
ale zabezpečia aj potrebnú prevenciu a
poradenstvo. (brn, sita)

VÝROBA REKLAMY
- firemné reklamné tabule
- reklamné bannery a plachty
- stojany a pútače
- označenie nehnuteľností
na predaj a prenájom

- reklama na sklenené výklady
- reklama na autá
- informačné a smerové tabule
- plotrovanie/rezanie do samolepiacej fólie

(už od 250,-Sk/m )2

02 62 80 16 64

www.rimmolution.sk

Hľadáte
brigádnikov?
0908 758 630

Staré Grunty 36
Bratislava

www.pjservis.sk
pjservis@pjservis.sk
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Do projektu Zelené mesto sa môže zapojiť
každý, kto chce zveľadiť svoje okolie
BRATISLAVA
Environmentálny projekt Zelené mesto
vstupuje už do svojho siedmeho ročníka.
Bude pokračovať v minuloročnej úspeš-
nej novinke, ktorá ponúkla možnosť
zapojiť sa do projektu všetkým mestským
častiam Bratislavy. 
O tom, v ktorých z nich sa v lete Zelené
mesto uskutoční, znova rozhodnú svojimi
hlasmi samotní obyvatelia. Hlavnými part-
nermi projektu, ktorého cieľom je zlepše-
nie kvality životného prostredia, sú mesto
Bratislava a spoločnosť Philip Morris Slo-
vakia. Práce v rámci projektu Zelené
mesto, ktorý už mnohí Bratislavčania vní-
majú ako neodmysliteľnú súčasť leta, sa
začnú v júli. Po druhýkrát sa do projektu
bude môcť zapojiť všetkých sedemnástich
bratislavských mestských častí. 
Obyvatelia sa do projektu Zelené mesto
môžu zapojiť tromi spôsobmi. V prípade,
že majú návrh na revitalizáciu konkrétnej
lokality v ktorejkoľvek mestskej časti,

môžu ho poslať na adresu magistrátu.
Druhým spôsobom je označenie akého-
koľvek počtu mestských častí, v ktorých si
občania želajú úpravu okolia na hlasova-
com kupóne, ktorý bude trikrát uverejne-
ný v Bratislavských novinách a na
www.bratislava.sk. Novinkou je možnosť
získať hlasovací kupón aj na letákoch,
ktoré budú distribuované počas mája na
vybraných predajných miestach v mest-
skej časti Staré Mesto. Tretím spôsobom
je možnosť osobne sa zapojiť do prác vo
vybraných lokalitách počas troch po sebe
nasledujúcich víkendov. Každý obyvateľ
môže zasielať ľubovoľný počet návrhov na
úpravu ktorejkoľvek mestskej časti.
Odborná porota, zložená zo zástupcov
magistrátu, mestských častí a odbornej
verejnosti, rozhodne o úprave jednotli-
vých lokalít a o podrobnom rozsahu prác
v troch víťazných mestských častiach.
Stanú sa nimi tie, ktoré dostanú najväčší
počet platných hlasov.

Návrhy na revitalizáciu a hlasovacie
kupóny je potrebné zasielať na adresu
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
oddelenie životného prostredia, Prima-
ciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, a to
najneskôr do 20. júna 2005. Okrem iden-
tifikačných údajov (meno, adresa) je pri
každom námete potrebné uviesť aj názov
mestskej časti, ktorej sa daný návrh týka,
a obálku označiť názvom projektu
ZELENÉ MESTO. Podrobné informá-
cie je možné získať aj na www.bratisla-
va.sk, ozp@bratislava.sk alebo na telefón-
nom čísle 02/5935 6182.
„Projekt Zelené mesto od svojho vzniku
v roku 1999 prešiel určitým vývojom.
Práve súčasnú podobu projektu, keď sa
na úprave a skvalitňovaní životného
prostredia v bezprostrednom okolí svo-
jich obydlí podieľajú samotní obyvatelia,
považujem za jeho prirodzené vyvrchole-
nie,“ uviedol braitislavský primátor And-
rej Ďurkovský. (lau)

Mesto otvorilo Denné aktivačné centrum
BRATISLAVA
V uplynulých predstavitelia vedenia
mesta slávnostne otvorili Denné aktivač-
né centrum pri Domove seniorov Archa
na Rozvodnej ulici na Kramároch. 
Mesto Bratislava vo svojich prioritách de-
klarovalo úlohu rozšíriť Domov seniorov
Archa. Otvorením centra, v ktorom sa
bude poskytovať opatrovateľsko-aktivačná
a rehabilitačná starostlivosť pre seniorov,
si mesto túto úlohu splnilo. Denné akti-
vačné centrum tvorí dôležitú súčasť kom-
plexných služieb pre seniorov. Základnou
ideou je poskytovanie adekvátnej starost-
livosti starým občanom v čase, keď jeho
príbuzní (blízki) sú zaneprázdnení. Zna-
mená to zabezpečiť pre seniorov opatro-
vateľsko-aktivačné a rehabilitačné služby
tak, aby prežili bežný deň zmysluplne.
Zabezpečené bude aj celodenné stravova-

nie a zaopatrenie. Centrum môže tiež tvo-
riť vhodný prechod medzi domácou a
inštitucionalizovanou starostlivosťou, po-
máha udržať seniora dlhšie v aktívnom
stave, zlepšuje vzťahy v rodine a predsta-
vuje ekonomicky efektívnejšiu formu opa-
tery a starostlivosti než inštitúcia s trvalým
pobytom.
Denne aktivačné centrum bolo vybudova-
né ako prístavba areálu Domova seniorov
Archa na nevyužitej terase. Prístavba je
dvojpodlažná s možnou kapacitou 10 - 20
seniorov pri využití oboch priestorov.
Stavbu realizovala stavebná spoločnosť
Ekostav, ktorá bola vybraná ako víťaz ve-
rejnej súťaže v auguste 2004. Finančné
náklady na prístavbu vrátane projektovej
prípravy a inžinierskych prác boli 2,2 mili-
óna korún a interiérové vybavenie stálo
pol milióna.

Vlani boli vypracované aj projekty na prí-
stavbu Zariadenia opatrovateľskej sta-
rostlivosti - aktivačného centra. Vznikli
by tak priestory na vzdelávanie a ostatné
služby Domova seniorov Archa. Pretože
cez plánovanú prístavbu zariadenia pre-
chádza 25 m chodníka s nevyrovnaným
vlastníctvom, bolo vydanie rozhodnutia
pozastavené. Je však pripravený projekt
prvej časti prístavby, ktorá by mala stáť
13,7 milióna korún.
Domov seniorov Archa je zariadením
sociálnych služieb s trvalým pobytom,
ktoré poskytuje komplexné služby najstar-
ším obyvateľom Bratislavy. Priemerný vek
je 87 rokov a 25 obyvateľov je starších ako
90 rokov. Zariadenie bolo otvorené v
marci  1998 a v súčasnosti poskytuje sta-
rostlivosť 67 občanom Bratislavy (v roku
1998 to bolo 51 občanov).  (lau)
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Polyfunkčný
objekt Platan
už dokončili
NOVÉ MESTO
Na Junáckej ulici v uplynulých dňoch
dokončili športovo-polyfunkčný objekt
Platan. Jeho výstavba trvala necelé dva
roky - začala sa 28. mája 2003 a skončila
sa začiatkom apríla tohto roka.
Ako uviedol starosta mestskej časti
Richard Frimmel, opäť sa raz potvrdilo,
že korektné vzťahy a dobrá spolupráca,
na ktorú novomestská samospráva stavi-
la, platí aj dnes. Mestská časť má na se-
rióznych investorov šťastie. Tak ako spo-
ločnosť TriGránit, ktorá vybudovala Polus
City Center a výškové budovy Millennium
Tower I a II, aj spoločnosť ICT Istroconti,
ktorá je investorom výstavby objektu Pla-
tan, už v Novom Meste preukázala svoj
profesionálny prístup k práci. Račianska
ulica číslo 81, 83 a 85, Trnavská číslo 3 a 5,
Kukučínova číslo 22 a 24,  historicky zau-
jímavý dom na rohu Vajnorskej a Českej,
vozovka na Junáckej ulici, polyfunkčný
dom na Vajnorskej, ktorý sa v roku 2001
stal Bytovým domom roka, to všetko sú
ukážky profesionality tejto spoločnosti na
území Nového Mesta. Platan je akoby
pokračovaním existujúcej zástavby, neruší
prostredie staršieho komplexu Nová
Doba. „Je vyznamenaním pre tvorcov,
keď ľudia, ktorí prechádzajú okolo pozna-
menajú, že je to  zaujímavá stavba a niek-
torí  ju dokonca už nazvali Nová Doba
IV,“ uviedol R. Frimmel. „Vďaka patrí
všetkým - projektantovi, dodávateľom,
investorovi.“  
Platan skrášlil prostredie a je prínosom k
postupnému vytvoreniu budúceho nové-
ho mestského centra so spoločensko-
športovým zameraním, kde sa budú ľudia
radi stretávať. Do Polus City Centra
denne vojde v súčasnosti denne niekoľko
desiatok tisíc návštevníkov, štadióny a
tréningové ihriská v okolí sú k dispozícii
športovcom, areál Kuchajda je miestom
rekreačného športu, kultúry a spoločen-
ského vyžitia občanov, a po vybudovaní
objektu  na Tomášikovej ulici Lakeside
Office Park v réžii spoločnosti TriGránit
bude toto centrum kompletné.
Podľa Mariána Horvátha, generálneho
riaditeľa akciovej spoločnosti ICT Istro-
conti koncepcia športovo-polyfunkčného
objektu Platan vychádza zo štýlu komple-
xu lokality Nová Doba. Objekt má za cieľ
skĺbiť život obyvateľov a športovcov z
celého Slovenska, ale i zahraničia, ktorí
tu v prípade angažmán nájdu svoj  dočas-
ný domov. Ako potvrdil projektant Juraj
Polyak, jeho cieľom bolo citlivo vsadiť
objekt do prostredia, prispôsobiť ho z
architektonického hľadiska objektom
Novej Doby, budovaným v rokoch 1932-
33, a to sa mu podľa vlastných slov aj
podarilo.
V polyfunkčnom objekte Platan je spolu
78 jedno- až päťizbových bytov, jedenásť
priestorov pre podnikateľské účely
(obchody, služby, stravovanie), štyri za-
riadenia pre administratívu, 101 parkova-
cích miest v podzemí, ďalších 70 je na
úrovni komunikácie. (ver)

Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332
office@reas.sk, www.reas.sk

Pobočka: Kúpeľná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Račianska - 1 izb. nez. samostatný byt, v RD, 22 m2, novostavba, parkovanie 7.000 Sk/m.
Račianska -  2 izb. nez. samostatný byt, v RD, 40 m2, novostavba, parkovanie 10.000 Sk/m.
Znievska - 1 izb. nez. byt, 30 m2, 2.p./12.p., komplet zrek., bez balkóna 11.000 Sk/m.
Kvačalová - 2 izb. byt, 52 m2, novost., 3.p./4.p., nová kuch. linka, balkón 15.000 Sk/m.
Nám. M. Benku - 2 izb. zar. byt, 68 m2, 5.p./6.p., novost.,vybav. kuch., balk.25.000 Sk/m. 
Predaj:
Dudvažská - 4 izb. byt v OV, 80 m2, 1.p./8.p., loggia, pôv. stav, sam. izby 1.780.000 Sk
Rajčianska - 3 izb. byt v OV, 67 m2, 6.p./7.p., loggia, čiast. rek., nová KL 1.950.000 Sk
Krížna - 2,5 izb. byt v OV, 69 m2, tehlový dom, pôv. stav, 3.p./5.p., balkón 2.600.000 Sk
Tehelná - 3 izb. byt v OV, 9.p./12.p., loggia, tehla, pôv. stav, samost. izby 2.750.000 Sk
Špitálska - 3 izb. byt v OV, 110 m2, po kompletje luxusnej rekonštrukcii, 4.p./4.p., 2x balkón, 
nové rozvody, 2x kúpelňa, nová kuch. linka + vstavané spotrebiče 7.000.000 Sk
Svätý Jur - stavebný pozemok, 4700 m2, všetky IS, š. 30, d. 134 m, nová ul. 1.700/m2

Šípová - stavebný pozemok na výstavbu RD, 1095 m2, všetky IS, tiché prostredie 2.700/m2 

Škoda Auto Slovensko a Volkswagen Finanţné služby 
prichádzajú s akciou “Teraz si vystaţíte sami”, ktorá 
Vám ponúka nielen nízku platbu vopred, ale aj nízke 
mesaţné splátky. Na kúpu nového vozidla Fabia Vám 
teraz staţí iba 69 000 Sk a aj túto sumu môžete uhradiŻ
svojím starým registrovaným vozidlom na protiúţet.
Potom budete mesaţne splácaŻ iba 3 519 Sk, pokiaů sa 
samozrejme nerozhodnete pre vyššiu splátku. VybraŻ
si môžete ktorùkoůvek z rady modelov Fabie. Iba na Vás 
záleží, ako dlho budete svoje nové vozidlo splácaŻ.
Akcia “Teraz si vystaţíte sami” je urţená aj pre 
živnostníkov a fi rmy. Na nové auto si už nemusíte 
požiţiavaŻ, vystaţíte si predsa sami!

Škoda Fabia s platbou vopred
iba 69 000 Sk 

a mesaŢnou splátkou
3 519 Sk

Pozn.: Vyššie uvedené údaje platia pre vozidlo Škoda Fabia Classic
s motorom 1.2 HTP/40 kW a dobou fi nancovania 72 mesiacov.

Posledná nevýšená splátka je 69 000 Sk s možnosŻou Ťalšieho fi nancovania.
Bližšie informácie získate u najbližšieho predajcu Škoda alebo na www.skoda-auto.sk

TERAZ SI VYSTAŃÍTE SAMI
AJ PRI KÚPE NOVEJ FABIE
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HOLDING
M. Sch. Trnavského 14 

841 01  Bratislava 
Telefón: 02/6920 2311 
www.valusek-skoda.sk

Rožňavská 30 
841 01 Bratislava

Telefón: 02/4341 0555
www.servisskoda.sk

+  B O N U S  
2 vstupenky na najžiadanejší koncert 

11 TOP hviezd - 2. 5. 2005 na Pasienkoch.

 ROKOV 
              HISTÓRIE AUTOMOBILOV

100 SIMPLY CLEVER

KÁVOVARY - KÁVA
ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJŇA

Mickiewiczova 10, Bratislava
tel./fax: 02/5296 2394, 02/4464 9381
www.pekur.sk  predaj@pekur.sk

Kávovar TREVI
len 13.990 Sk s DPH

(cca 340 Euro)
+ 1 kg kávy GRATIS

100 druhov káv * zrnková * mletá * cialdy
80 modelov kávovarov

* domáce * kancelárske * profesionálne
Predaj, servis, prenájom splátky

Pri väčších odberoch zľavy

Licencovaný obchodník s cennými papiermi
CYRRUS, a.s., Brno Vás pozýva
na bezplatný informačný seminár

Ako zarábať na obchode s akciami,
ktorý sa koná 19. 5. 2005 o 1700 hod 
v hoteli Dukla na Dulovom námestí 1.

Prihlášky a informácie na www.cyrrus.cz, 
alebo na tel.: 00420 538 705 711.

Empatia, n.o.

KURZY OPATROVANIA
Poradenstvo a podpora

pre príbuzných pacientov
Tel.: 6224 5607

Starobné dôchodkové 
sporenie

Doplnkové dôchodkové
sporenie

Podielové fondy
Životné poistenie

Kancelária
Mgr. Kvetoslava
AUGUSTÍNOVÁ

finančný poradca
vo vestibule

Zdravotného strediska
Fedinova ulica č. 9

Bratislava
Tel.: 0903 418 748
Fax: 02-63 810 367

Nové byty
Na križovatkách, Trnávka
- cena: 28 990 Sk/m2 + DPH

vrátane pozemku a štandardného vybavenia
- 1- 4 izbové byty s rozlohou 30-120 m2

- ukončenie I/2006
www.urbicom.sk

Tel.: 4828 2832

0907 630 000

Financujúca banka
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Prior sa zmení na Yosaria Plaza, bude to
najväčšie shopping centrum na Sloven-
RUŽINOV
Obchodný dom Prior na Tomášikovej ulici
v Ružinove už v blízkej budúcnosti čaká
rozsiahla prestavba a rekonštrukcia, po
ktorej sa premení na najväčšie shopping
centrum na Slovensku.
Projekt predpokladá realizáciu dvoch sta-
vieb - totálnu prestavbu existujúceho ob-
chodného domu a prístavbu na mieste
dnešného parkoviska priľahlého k Tomáši-
kovej ulici. Po rekonštrukcii tu bude na šty-
roch nadzemných a štyroch podzemných
podlažiach k dispozícii impozantných 100-
tisíc štvorcových metrov úžitkovej plochy.
V novom shopping centre bude hypermar-
ket s plochou 4500 štvorcových metrov a
ďalších 250 až 300 obchodov. Okrem toho
tu pre návštevníkov bude k dispozícii 12
kaviarní, šesť reštaurácií a osem fast foo-
dov. Pribudnú štyri podzemné podlažia, v
ktorých bude 1300 parkovacích miest. Z
podzemnej parkovacej garáže sa budú
návštevníci prepravovať do obchodných
priestorov šiestimi výťahmi, z ktorých je-
den bude skutočným kolosom - odvezie
naraz sto ľudí a navyše bude presklený a s
panoramatickým výhľadom na okolie. Ďal-
ším lákadlom bude klzisko na štvrtom
podlaží, v susedstve ktorého bude veľké
centrum na voľný čas, kde sa popri bad-
mintonovom a squashovom ihrisku ráta aj
s fitnes centrom, saunou a soláriom. Tým
sa výpočet atrakcií nekončí: na štvrtom
podlaží bude aj bazén s rozmermi 25 x 12
metrov s vírivkami a barom, ktorý vzhľa-

dom na akútny nedostatok plavární v Bra-
tislave určite priláka záujemcov o plávanie
z celého mesta. Chýbať nebude ani biliard,
bowling. kasíno a veľký detský kútik.
Vybudovanie shopping centra, ktoré pone-
sie názov Yosaria Plaza, si vyžiada investí-
cie vo výške 2,3 miliardy korún. V rámci
stavby sa zmení aj organizácia dopravy v
okolí: na Tomášikovej ulici, ktorá bude
mať štyri až päť jazdných pruhov, pribudnú
dve križovatky vybavené cestnou svetelnou
signalizáciou - Obilná - Tomášikova a Pa-
pánkovo námestie - Tomášikova. V záujme
plynulého prístupu do podzemných garáží
shopping centra a vzhľadom na to, že pri-
budnú nové jazdné pruhy, sa bude upravo-
vať aj križovatka Ružinovská - Tomášikova.

Za zmienku stojí aj okolnosť, že prístup do
spomenutých garáží má byť skutočne kom-
fortný - zatiaľ čo norma stanovuje pre
jeden jazdný pruh šírku minimálne troch
metrov, projekt shopping centra ráta až so
šírkou 4,5 metra.
Projekt na výstavbu shopping centra vypra-
coval známy český architekt Petr Franta,
medzi ktorého ocenené projekty patrí ana-
príklad Medzinárodné letisko Praha - Ru-
zyně, Palace Flora Praha či projekt Českej
štvrte v čínskom meste Šanghaj. Práce na
výstavbe by sa mali začať v júli preložkami
inžinierskych sietí, jej dokončenie sa pred-
pokladá na jeseň budúceho roku. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Petr Franta 
Architekti&ASOC
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Pre opravu 
trate električky
chodia inak
BRATISLAVA
Od 9. apríla je pre opravu električkovej
trate v úseku Kollárovo nám. až Florián-
ske nám. vylúčená električková doprava
na Hlavnú stanicu, na Obchodnej a časti
Radlinského ulice. 
Električky premávajú po obchádzkových
trasách. Linka číslo 1 nahrádza medzi
Železničnou stanicou Nové Mesto a
centrom dočasne zrušenú linku číslo 6,
premáva obojsmerne po trase Dúbravka
- Karlova Ves - nábrežie - Šafárikovo
námestie/Námestie Ľ. Štúra - Špitálska -
Krížna - Trnavské mýto - Železničná sta-
nica Nové Mesto. Linka číslo 2 nahrádza
medzi Železničnou stanicou Vinohrady a
Radlinského ulicou dočasne zrušenú
linku číslo 7, premáva obojsmerne po
trase Zlaté piesky - Trnavské mýto - Kríž-
na - Vazovova - Radlinského - Račianske
mýto - Železničná stanica Vinohrady. V
pracovných  dňoch premáva len v rannej
a odpoludňajšej špičke, v sobotu, nedeľu
a vo sviatok v čase asi od 10. do 20. hodi-
ny. Linka číslo 4 premáva celodenne.
Linka číslo 5 premáva obojsmerne na
trati Rača - Račianske mýto - Americké
nám. - Špitálska - Námestie SNP - tunel -
nábrežie - Karlova Ves - Dúbravka.
Linka číslo 8 na trati z Rače po Radlin-
ského ulicu nahrádza dočasne zrušenú
linku číslo 3, bude premávať obojsmerne
po trase Ružinov - Trnavské mýto - Kríž-
na - Vazovova - Radlinského - Račianske
mýto - Železničná stanica Vinohrady -
Rača. Linka číslo 9 premáva obojsmerne
na trati Karlova Ves - nábrežie - tunel -
Námestie SNP - Špitálska - Krížna -
Trnavské mýto - Ružinov.
Linka číslo 17 premáva obojsmerne na
trati Železničná stanica - Račianske mýto
- Americké námestie - Špitálska - Námes-
tie SNP - tunel - nábrežie - Karlova Ves
so zvýšenou kapacitou. Presmerované
linky číslo 2 a  8 v smere do Rače a z Rače
zastavujú na zastávke Vazovova na Rad-
linského ulici, zastávka Vazovova na
Vazovovej ulici nie je obsluhovaná, ako aj
zastávky od začiatku Radlinského ulice
po Hlavnú stanicu a na Obchodnej ulici.
Dopravný podnik cestujúcim odporúča
použiť tieto náhradné dopravné spojenia:
Spojenie centra mesta s Hlavnou stani-
cou zabezpečujú trolejbusy číslo 210,
ktoré premávajú z Hlavnej stanice cez
Autobusovú stanicu Mlynské nivy až na
Rajskú ulicu a späť; cestovný čas tejto
linky sa tým predlžuje asi o tri minúty.
Cestujúci z východných častí mesta
(Rača, Ružinov, Vajnorská ulica) môžu
použiť električky po uzol Krížna  - Kara-
džičova, resp. po Račianske mýto a
pokračovať s prestupom na trolejbus
číslo 210 alebo autobusy a trolejbusy na
Šancovej ulici. Zo západných častí mesta
(Dúbravka, Karlova Ves) môžu do uzla
Krížna  - Karadžičova použiť presmero-
vanú električku číslo 1 a prestup na tro-
lejbus číslo 210, prípadne do oblasti
Predstaničného námestia autobusy číslo
34 a 83. Pri cestách z centra mesta na
Hlavnú stanicu je možné použiť aj auto-
busy číslo 81 a 93 zo zastávky Zochova na
Staromestskej ulici alebo z Hodžovho
námestia. Výluka potrvá približne do 6.
mája. (brn)

YOSARIA PLAZA

� Typy bytov: 1, 2, 3 a 4 izbové
� Výmera: od 36,6 do 104,1 m2

� Ukončenie výstavby: apríl 2006
� Možnosť financovania cez hypotekárny

úver Tatra banky - ručenie kupovaným
bytom

� Cena bytov: 32 500,- Sk/m2 + DPH
alebo už od 7946,- Sk/mesiac (splátka
hypotéky)

� Nadštandardné vybavenie bytov
+ pozemok v cene

� Ku každému bytu garáž alebo garážové stá-
tie priamo spojené s objektom

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683
www.bytcorp.sk www.baducci.sk

Exkluzívna ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava - Dúbravka

poskytuje starostlivosť 
o deti od 12 rokov

Ponúkame pobyty - celodenné
- poldenné
- hodinové

Info: 0907 519 104, 6446 3497

Prerokovanie urbanistickej štúdie 
CEPIT Bratislava - Vajnory

Podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územ-
noplánovacích podkladoch a územnoplánovacej doku-
mentácii oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, sekcia územných programov mesta,
oddelenie územného rozvoja mesta, prerokovanie Urba-
nistickej štúdie Cepit Bratislava – Vajnory, 2005.

Urbanistická štúdia sa začína
prerokovávať 15. 4. 2005

Materiál je vystavený po dobu 1 mesiaca 
do 16. 5. 2005 na miestach:
1. Primaciálny palác, prízemnie, miestnosť č. 18, denne
počas pracovnej doby:

pondelok od 8.00-17.00 h, 
utorok-štvrtok od 8.00-16.00 h
piatok od 8.00-15.00 h. 

2. Internetová stránka hlavného mesta www.bratislava.sk
Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 16. 5. 2005
písomnou formou na adresu: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddele-
nie územného rozvoja mesta, Primaciálne námés-
tie 1, P.O. BOX 192, 814 99  Bratislava 1 alebo
elektronickou poštou na adresu: orm@bratislava.sk.

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Návrh zmien a doplnkov 
Aktualizácie územného plánu
hl. m. SR Bratislavy, rok 1993

v znení neskorších zmien 
a doplnkov, rok 2005 

sa začína prerokovávať 
dňom 15. 4. 2005

Materiál je vystavený po dobu 1 mesiaca
do 16. 5. 2005 na miestach:
1. Primaciálny palác, prízemnie, miestnosť č. 18, denne
počas pracovnej doby:

pondelok: od 8.00-17.00 h
utorok-štvrtok: od 8.00-16.00 h
piatok: od 8:00-15.00 h. 

2. Internetová stránka hlavného mesta www.bratislava.sk
Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 16. 5. 2005
písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddele-
nie územného rozvoja mesta, Primaciálne námés-
tie 1, P.O. BOX 192, 814 99  Bratislava 1 alebo
elektronickou poštou na adresu: orm@bratislava.sk.

Mesto Bratislava
dáva na známosť



SUPER AKCIA!!!
V CK TOP TREND

na všetky Katalógové, 
Last Minute a Ultra Last Minute 
zájazdy od ľubovolnej CK

mimoriadne cenové zvýhodnenie
mínus 1%. 

Letenky za najvýhodnejšie ceny.
Plánujete konferenciu?Firemnú akciu?
S Top Trendom budete úspešní!

CK Top Trend, Rajská 2,
(vedľa vchodu do hotela Kyjev),

Bratislava, www.toptrend.sk, Tel:
02/5964 2265,rajska@toptrend.sk
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Námestie pri novom petržalskom kostole
sa možno bude volať po Svätom otcovi 
PETRŽALKA
Priestor v okolí Kostola Svätej rodiny v
Petržalke, na ktorom sa počas poslednej
návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku
2003 konala bohoslužba, by mohol byť
pomenovaný podľa neho.
Táto lokalita je zatiaľ bez mena. „Nepatrí
jednoznačne na žiadnu z ulíc Tupolevova,
Iľjušinova, Markova, či zatiaľ neexistujúca
budúca Jantárová, ktoré ho obkolesujú,“
povedal nám architekt Ivan Kolenič,
ktorý je hlavným projektant kostola a pas-
toračného centra Svätej rodiny. „To
spôsobuje časté zmätky v polohovej iden-

tifikácii chrámu Svätej rodiny, keď ho
niektorí dokonca identifikovali ako kostol
na Kutlíkovej.“
Po dostavbe priestoru okolo kostola ďalší-
mi budovami (výhľadovo by sa areál mal
doplniť funkciami pre farský, dekanátny a
diecézny stupeň) sa tu podľa urbanistic-
ko-architektonického návrhu autora are-
álu a kostola I. Koleniča vytvorí námestie.
Umiestením sochy Svätého otca Jána
Pavla II. na mieste vedľa Kostola Svätej
rodiny, ktoré navrhol autor už v čase prí-
prav na návštevu Svätého otca v r. 2003, a
pomenovaním tohto námestia Námestím

Svätého otca Jána Pavla II. by sa tento
priestor jednoznačne identifikoval. „Zá-
roveň by si aj Bratislava uctila a ocenila
pôsobenie prvého slovanského pápeža v
dejinách a jeho vzťah k Slovensku,“ uvie-
dol I. Kolenič. V tejto súvislosti pripome-
nul, že na návrh žilinského primátora
budú žilinskí poslanci 25. apríla rozhodo-
vať o tom, ktoré zo žilinských námestí
premenujú na Námestie Svätého otca
Jána Pavla II., pričom sa ráta s tým, že by
na tomto námestí bola umiestená aj jeho
busta alebo socha. (lau)

VIZUALIZÁCIA - Ivan Kolenič

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5441 6184, 5464 3232
e-mail: info@nikea.sk    www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

� kvalitné opatrovateľky so skúsenosťami � denné opatrovanie
spojené s prípravou na vyučovanie � celodenné i celonočné

opatrovanie � jednorazové alebo dlhodobé opatrovanie
„Vaša spokojnosť - náš úspech“

Mesto na zimnej
údržbe ušetrilo
milióny
BRATISLAVA
Zimná služba v Bratislave trvala oproti
minulému roku kratšie o šesť dní a bola
lacnejšia o približne 12 miliónov korún.
Magistrát zabezpečil zvýšenú kontrolu
jednotlivých lokalít, 24-hodinové spojenie
štábu zimnej služby.
Okrem toho zabezpečil aj operatívne
odťahovanie vozidiel, ktoré zabraňovali
prejazdnosti komunikácií v dôsledku
nepriaznivých poveternostných podmie-
nok. Do operačného plánu zimnej údržby
komunikácií bolo zaradených vyše 380
kilometrov ciest s plochou vyše štyroch
miliónov štvorcových metrov, mosty v
dĺžke takmer osem kilometrov, komuni-
kácie pre peších (schody, lávky, verejné
priestranstvá) s výmerou vyše 60-tisíc
štvorcových metrov a chodníky s výmerou
viac ako 120-tisíc štvorcových metrov. Ako
informoval vedúci dispečingu zimnej služ-
by hlavného mesta Jaroslav Soročin,
pohotovosť trvala od 20. novembra do 24.
marca a pre mierny začiatok zimy sa zača-
la o päť dní neskôr a stála o 30 miliónov
menej, než predpokladali. Za 125 dní zim-
nej údržby, počas ktorých dispečing vydal
36 príkazov na celomestský zásah a 159
pokynov na čiastkové zásahy, magistrát
zaplatil približne 116 miliónov korún. 
Podľa Vlastislava Gútha, vedúceho pre-
vádzky spoločnosti Technické služby -
A.S.A., ktorá je najväčším dodávateľom
mesta na zabezpečenie zimnej služby, boli
na údržbu najnáročnejšie Kramáre. Podľa
neho im v údržbe bránili najmä dopravné
zápchy, často zapríčinené vodičmi kamió-
nov a dopravnými nehodami. Pluhy a
sypače tadiaľ často nemohli prejsť. 
Tohtoročnú zimnú službu pre Bratislavu
zabezpečovalo päť nových dodávateľov. O
cesty v Petržalke v správe magistrátu sa
starala spoločnosť Raki, v centre mesta
spoločnosť KOSEC, v Jarovciach, Rusov-
ciach a Čunove spoločnosť Activity, v
Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni
spoločnosť Ekoslužby a ďalších 80 percent
ciest počas zimy udržiavala spoločnosť
Technické služby - A.S.A. Mesto s nimi
podpísalo zmluvu aj na ďalších sedem
rokov. (ver, sita)

CELOROČNÉ ZĽAVY
Výborné okná za vynikajúce ceny.
Neváhajte a vyberte si kvalitu.
5-komorový systém TR0CAL
Výstavný salón:

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

� vertikálne � medziokenné
� interiérové � drevené

� výsuvné � pevné

� skladacie PVC

� pevné, výklopné � opravy
� plastové a hliníkové � plátené

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje    Aj na splátky!

ŽALÚZIE
ROLETY
MARKÍZY
DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
� rolovacie � sekcionárne � výklopné

AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány
SIETE PROTI HMYZU
� pevné � rolovacie � pántové

VSTAVANÉ SKRINE
ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

� krídlové
� posuvné
� výklopné

BRATISLAVA
Senát Okresného súdu Bratislava I
uznal bývalého poslanca Národnej rady
SR Petra Ďuračku za vinného z trestné-
ho činu útoku na verejného činiteľa a
uložil mu nepodmienečný trest odňatia
slobody na tri roky.
Súčasne mu uložil šesťročný zákaz vede-
nia motorového vozidla. Rozsudok ešte

nie je právoplatný. P. Ďuračka bol obža-
lovaný v súvislosti s incidentom, ktorý sa
odohral 8. augusta minulého roku. Podľa
súdu sa vtedy P. Ďuračku idúceho v džípe
na Palisádach pokúsila zastaviť policajná
hliadka, na znamenie na zastavenie však
nereagoval a snažil sa uniknúť. Hliadka
ho začala prenasledovať, vozidlo zastavi-
lo na Hrebendovej ulici, kde sa vodič sna-

žil pred políciou skryť vo dvore rodinné-
ho domu. Policajt mu v tom chcel zabrá-
niť a postavil sa pred auto. Ani to P.
Ďuračku neodradilo a chcel pokračovať v
ceste do garáže vo dvore. Policajt napriek
tomu, že uskočil, utrpel zranenie, ktoré si
vyžiadalo lekárske ošetrenie. P. Ďuračka
mal už v minulosti aj iné problémy s poli-
cajtmi. (ver)

Peter Ďuračka dostal tri roky väzenia
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BRATISLAVA
Pracovníci organizácie Mestské lesy v
apríli zabezpečili výsadbu v lesoch, ktoré
sú zverené do ich správy, 17 150 stromče-
kov na ploche 2,72 hektára. Na zalesňova-
nie použili sadenice buka, duba a smre-
kovca opadavého.
Prirodzenú obnovu lesa vykázali na plo-
che ďalšieho takmer jedného hektára.
Vykonali aj ďalšie práce na úprave lesov,
na máj pripravujú letecký postrek insek-
citídmi proti listožravému škodcovi dubov,
mníške veľkohlavej, v lokalite Sitina v Kar-
lovej Vsi. Tento úsek lesa bude uzatvorený
rampami a nasledujúcich desať rokov by
mal byť ponechaný bez akýchkoľvek les-
níckych zásahov, s výnimkou kalamitných
situácií. V blízkosti lesa v lokalite Sitiny
neďaleko zoologickej záhrady a areálov
Slovenskej akadémie vied sa pracuje na
razení tunela, ktorý je súčasťou diaľničné-
ho úseku D2 Lamačská cesta - Staré grun-
ty. Ako nám povedal riaditeľ Mestských
lesov Vladimír Kutka, predstavitelia firmy
Skanska, ktorá sa podieľa na výstavbe dia-

ľnice, sľúbili, že firma opraví cestu poško-
denú pri odvozoch sutín vznikajúcich pri
razení tunela.
Mestské lesy v súčasnosti pripravujú nový
lesný hospodársky plán na roky 2006 -
2015. „Na rozdiel od predchádzajúceho
obdobia sa na procese tvorby nového les-
ného hospodárskeho plánu budú zúčast-
ňovať aj mimovládne organizácie a
ochrancovia prírody,“ uviedol V. Kutka.
Na margo občasnej kritiky prílišnej ťažby v
lesoch vysvetlil, že sa ťaží podľa lesného
hospodárskeho plánu, ktorého tvorba vy-
chádza z mnohoročných skúseností, a zo-
hľadňuje sa pri nej tzv. etát (množstvo
dreva, ktoré možno z lesa trvalo ťažiť,
ľudovo - čo za isté obdobie narastie, to
možno vyťažiť), druhová skladba drevín,
ich vek a ďalšie faktory. Pri tvorbe nového
lesného hospodárskeho plánu sa bude
prihliadať na požiadavky zonácie v zmysle
materiálu, ktorý schválilo mestské zastupi-
teľstvo, čo znamená, že v blízkosti turistic-
kých trás a rekreačných zón sa nebude
vykonávať intenzívna ťažba. Mestské lesy

sa snažia tiež pred víkendmi zabezpečiť
úpravu priestorov, v ktorých sa vykonala
ťažba. „Žiaľ, nie je možné vždy upraviť
priestor tak, aby nebolo vidno, že sa v lese
pracovalo,“ podotkol V. Kutka. 
Mestské lesy vykonávajú aj ďalšie nové
činnosti. V spolupráci s OLO chcú už v
máji začať s rozmiestňovaním nádob na
separovaný zber odpadu na 10 najnavšte-
vovanejších lokalitách lesoparku. Aby
projekt úspešne fungoval, je nevyhnutný aj
zodpovedný prístup návštevníkov lesopar-
ku. Ekologické myslenie verejnosti totiž
ešte stále nie je dostatočne rozvinuté, čo
platí aj o niektorých návštevníkoch leso-
parku, ktorí tu nechávajú odpad. Jedným
z cieľov projektu je zlepšiť prístup obyva-
teľov k triedeniu odpadu tým, že im túto
tému pripomenie práve v prírode.
Mestské lesy pravidelne aktualizujú svoju
webovú stránku www.ba-lesy.sk a najnov-
šie na nej plánujú umiestniť aj údaje o
kvalite vody v deviatich studničkách z naj-
novších rozborov vykonaných začiatkom
apríla. (lau)

RUŽINOV
Na odľahlom mieste v priemyselnom are-
áli na Galvaniho ulici sa pripravuje vybu-
dovanie demontážnej haly na zber a spra-
covanie starých vozidiel a autovrakov.
Zámer umiestniť zariadenie na likvidáciu
starých vozidiel práve na tomto mieste
vychádza z toho, že toto územie nie je
využívané na bývanie, rekreáciu či
podobné aktivity a nie sú tu žiadne eko-
logicky významné prvky. Nemalo by teda
dôjsť k ohrozeniu kvality životného prost-

redia. Cieľom investora je zabezpečiť
likvidáciu autovrakov, ktorých podstatnú
časť je ešte stále možné vidieť na brati-
slavských uliciach, parkoviskách a iných
verejných priestranstvách. Prínos realizá-
cie zámeru vybudovať demontážnu halu
bude spočívať v postupnom odstránení
týchto vrakov formou ich systematického
zberu a spracovania. 
Plánovaná kapacita demontážnej haly s
príslušenstvom je šesť až osem vozidiel
denne, čo je v prepočte asi 1400 až 1900

vozidiel ročne. Zariadenie má pozostávať
z jednopodlažnej haly a z izolovanej a
spevnenej plochy na parkovanie asi 40 až
50 vozidiel. V areáli má byť sklad starých
vozidiel, miesto na ich vysušovanie, sklad
náhradných dielcov, sklad prevádzkových
kvapalín a autobatérií, miesto na úpravu
karosérií, sklad druhotných surovín a
sklad neznehodnotiteľných odpadov.
Prevádzka demontážnej haly na Galvani-
ho ulici by sa mala rozbehnúť už v najbliž-
ších mesiacoch. (lau)

Mestské lesy okrem výrubov aj zalesňujú,
zohľadňujú požiadavky ochrancov príro-

Kalos

Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km, www.fancar.sk, e-mail: predaj@fancar.sk

- autá ihneď k odberu
- výkup vozidiel za protihodnotu
- testovacie jazdy na všetkých modeloch
- leasing, poistenie a prihlásenie na DI priamo v predajni
- kompletné servisné služby
- predvádzacie vozidlá na predaj

3 roky asistenčné

služby zadarmo!

záruka 3 roky

alebo 100 000 km

Chevrolet Kalos už od 286 600 Sk + Ďaľšia zľava 30 000 Sk
pri využití leasingovej ponuky Kalos Prémia.

Fancar, spol. s r. o.
Tomášikova 28

821 01 Bratislava
tel.: 02/482 72 282, 02/ 482 72 311

fax: 02/482 72 212

Zabuchnuté, zamknuté
dodávka, montáž, nonstop servis 

ZÁMKY
predám starší trezor

www.mirtan.sk tel./fax: 5292 0069
0904 988 220 0905 310 069

Rekonštrukcie 
bytov, bytových jadier 

a kúpeľní do 5 dní
Obklady a dlažby, dovoz materiálu
Zľavy na materiál 2 - 15%
Tel.: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058

www.jadro-stav.sk e-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk

Na predaj
RADOVÝ DOM
Bratislava - Dúbravka
Jadranská ulica

Po kolaudácii
Celková plocha: 153 m2

Predzáhradka: 22 m2

Tel.: 02/644 635 32

Svätovojtešská 11, 831 03 Bratislava
Telefón: 02/4463 0224, 0908 791 619

Fax: 02/4463 0225
www.r-e-a-l.sk       rtrend@rtrend.sk

Z našej ponuky vyberáme:
1-izb., Záhradnícka ul., 40 m2, OV, 1 p./5, kompl. zrek, tehla 1,85 mil. Sk 
1-izb., OV, ul.Ľ.Zúbka, priz./8p., 35 m2, loggia 8 m2, zrek. 1,3 mil. Sk
2-izb., OV, Rezedova ul., 3/8p., 65 m2, balkón, uprav. 2,3 mil. Sk
2-izb., OV Teplická ul., 4/5p., 65 m2, 2x loggia, pôv. stav 1,8 mil. Sk
4-izb., OV, Nejedleho ul., priz./8, 77 m2, loggia, zrek. 2,15 mil. Sk
SP, Most pri BA, 800 m2, VIS, š-22 m 2 100,-Sk/m2

RD DNV, 6-izb., úžit. plocha 270 m2, pozemok 412 m2, 
dvojgaráž na DO, 2xWC, 2x kúpeľňa, nadštandard 11,50 mil. Sk
Záhorská Ves, 4-izbový RD, zrek, zast. pl. 180 m2, poz. 1235 m2 3,20 mil. Sk
Stupava - nový, 5- izbový RD na 7a pozemku, celková plocha domu 289 m2,
2-garáž, vlastná studňa, alarm. Dom je ihneď k dispozícii 11,00 mil. Sk

VÝSTAVA KVETOV 27.4.-1.5. 2005
INCHEBA EXPO PAVILÓN B • OTVORENÉ OD 900 DO 1900  • 1.5. OTVORENÉ OD 900 DO 1600

BR
AT

IS
LA

VA

ORGANIZÁTOR• domáci a zahraniční vystavovatelia 
• bohatý sprievodný program 
• súťaže 

• predvádzanie aranžovania kvetín
• každý deň žrebovanie o hodnotné ceny
• semináre

TEDDY REAL
s.r.o.

REALITNĆ SPOLOĻNOSş

M A K N A I R A Y K Đ L 
R OMH D OI NħCNODC RHħVOD VA

- 

IZOLAČNÉ  
DVOJSKLO
do pôvodných okien

+ tepelná izolácia
+ zvuková izolácia

+ obmedzenie rosenia
Prevádzame aj celkové opravy okien,
výplní balkónov, kuchynských liniek

0907 509 288

Na Galvaniho budú likvidovať autovraky

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

seriózne jednanie samozrejmosťou.
Tel.: 02/5263 4664, 0905 659 148

LADY TAXI
tel.: 16 011

0903 99 11 11
0908 98 11 11

jazdí pre Vás len za

11,- Sk/km

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

Hlavné mesto SR Bratislava 
hľadá vhodných kandidátov na pozíciu

Riaditeľa 
príspevkovej organizácie 

Mestská knižnica v Bratislave
Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, prax min.
štyri roky v riadiacej funkcii, orientácia v proble-
matike a legislatíve knihovníctva a činnosti knižníc,
manažérske schopnosti a orientácia v problemati-
ke činnosti hospodárenia príspevkovej organizá-
cie, bezúhonnosť, komunikatívnosť, znalosť anglic-
kého alebo nemeckého jazyka
Požadované doklady: aktuálny výpis z registra
trestov, profesijný životopis, doklad o vzdelaní,
písomne spracovaná predstava o výkone funkcie
Termín podania žiadostí a požadovaných dokla-
dov pre záujemcov je do 10 dní od uverejnenia
inzerátu poštou alebo osobne na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry a športu

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Na pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí
spĺňajú požiadavky a doklady doručia v stanovenom
termíne.
Informácie na tel. čísle 5935 6599

Mesto Bratislava
dáva na známosť



Pod viechami 
sa schádzali 
vari všetci

Spoločnosť pod viechou býva složená zo
všetkých vrstiev obyvateľstva - od robot-
níkov až do pánov, reprezentujúcich
mesto a štát. Sedí a pije sa v dlhom a
širokom priechode a takmer vo všet-
kých miestnostiach vinohradníkovho
domu, ktorý je pohostinsky ochotne pre
hosťov vyprázdnený.
Ešte do nedávna bolo tu o mnoho vesel-
šie než dnes, ale nikdy nie plnšie.
„Šraml“, typická viechová hudba, ktorú
tak rád počúval Schubert v neďalekej
Viedni, mohla si dopriať len málo oddy-
chu, taktiež ako speváci ľudových a
vinárskych piesní, ktorí tvorili s hudob-
níkmi jedno teleso. Hrávalo sa a speiva-
lo „do uška“, pieseň znela za piesňou,
víno mizlo zo skleníc ako zlatá para,
náladu stúpala k polnoci, ako slnce k
svojmu poludniu a vinárove dcéry a
pomocnice sotva stačili roznášať litrové
baňatky a štihlé „hárum, deci.“ V Brati-
slave sa totiž nemerá na štvrtky, ale na
desatinky, t. j. na decilitre = deci. Tento
názor obohatil terminologiu Čechov,
ktorí sa vedia tak rýchle aklimatizovať,
ako žiadny druhý národ na svete! Po
prevrate, keď naši okupovali nielen Bra-
tislavu, ale aj všetky viechy, nerozumeli
vinársku starousadlíci väčšinou ani
slova česky alebo slovensky a tak sa
objednávalo hárum deci (tri deci) i po
česky, ako novým termínom našej
materčiny.
V zime sedáva sa v priechode a vino-
hradníkovom byte, v lete zväčša na
dlhých dvorcoch a intímnych záhrad-
kách. Dvorky sú vlastne tiež takou
improvizovanou záhradkou. Oleandry
tvoria malebné zátišia, po stenách tiah-
ne sa planá réva, medzi ňou sú upevne-
né hrnky s muškáty, begoniami a inými
letnými kvetinami. Niektoré dvorky sú
podobné zelenej izbe - aj strop majú z
popínavých rastlín - hustá svieža zeleň a
v nej barevné žiarovky a na retiazkach
zuavesené hrnky s pestre kvitnúcimi
kvetinami. Len miestami prebleskuje až
italsky modrá obloha s bielymi svetiel-
kami hviezd.
Dôveryhodnosť starej, pečlive opatrova-
nej tradície rodov a zvykov je tu patrná
hneď, jak vkročíme dovnútra. Lebo víno
miluje intimitu priestoru a nádoby. A
pretože tu bývalo vždy veselo, nechýba-
ly tu nikdy ženy. Človek bol šťastný,
smial sa a spieval a konečne - Boh tiež
dostal pritom svoje - prepychové kosto-
ly. Aby bola rovnováha nedotknutá.
Dnes, bohužiaľ, je pod viechami trochu
inak. Hostinskí žiarliví na preplnené
viechy, vymohli pre ne zákaz hudby i
spievanie spevákov z povolania. Tak
zmlizly šramly, utíchli tenori, spievajú-
ci staré i modernejšie piesne, obecen-
stvo je odkázané samé na seba - ale
hostinskí so svojím pivom nepochodili.
Pod viechami je stále plno, lenšie tro-
chu tichšie, ale zato sa pri povznesenej
nálade pestuje viacsborový spev, síce
bez taktovky, ale nadšený a zo dna
sŕdc.
Pod viechou, ako pri víne na celom
svete, buď sa mlčí, alebo sa veľmi hlasi-
te nemlčí. Buď sa samotári, keď sem pri-
viedla bolesť alebo disharmonia vnútra -
lebo v teple zlatého vína topia sa všetky
mračná sŕdc a potom to u toho stolu len
hlaholí. Zdeněk V. Přibik

(Z knihy Pod bratislavskými viechami,
vydanej v Bratislave v roku 1933)

Mestské sociálne byty sa zmenili na školu

Zničenie pevného cestného a železničného
mosta cez Dunaj v Bratislave (Štefánikov
most, pôvodne Most Františka Jozefa)
malo zabrániť Sovietskej armáde prenik-
núť z mesta na južný breh, na územie
Nemeckej ríše. Sovietske vojská však
postupovali smerom na Viedeň aj po juž-
nom brehu, od Budapešti a Györu. A tak
obsadili územie dnešnej Petržalky aj bez
zničeného mosta.
Vzápätí vybudovali na spojenie oboch bre-
hov vojenský pontónový most, ktorý bol
situovaný len niekoľko metrov povyše línie
dnešného Nového mosta. Na mestskej
strane vyúsťoval do trojuholníkového pri-
estranstva, ktoré sa napájalo na Rybné

námestie. Už prv (po roku 1891, ale aj
okolo prvej svetovej vojny) býval na tomto
mieste sezónne stavaný „loďkový“ most,
ak to výška hladiny Dunaja povoľovala.
Kým bolo možné obnoviť prevádzku na
železnom (dnes Starom) moste, postavila
Sovietska armáda (s výdatným využitím
pracovných síl vojnových zajatcov) ešte v
máji 1945 provizórny drevený most približ-
ne na miestach, kde stával do roku 1891
loďkový most Karolíny Augusty (Karoli-
nenbrücke). Bolo to miesto oproti Vodnej
kasárni - teraz Slovenská národná galéria -

niekoľko desiatok metrov nad trasou Pro-
peleru. Most slúžil vojsku a potom verej-
nosti asi dva roky. Bol postavený veľmi
nízko nad hladinou Dunaja a jeho podpe-
ry boli situované pomerne blízko od seba,
takže plavba po rieke loďami nebola vôbec
možná. Kvôli jeho stavbe museli zničiť časť
betónového oporného múra pozdĺž nábre-
žia. Ten neskôr obnovili, ale stopy bývalého
prierazu a neskoršieho napojenia sú
dodnes dobre viditeľné.
V 60. rokoch bývala na obnovenej časti
nábrežného múru osadená kovová infor-
mačná tabuľa, z ktorej sa zachoval len
malý zlomok. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

Spomienkový album

Koncom roku 1938 musela Českosloven-
ská republika odstúpiť Maďarskému
kráľovstvu časť Podkarpatskej Rusi a
južnú časť slovenského územia. Na
odstúpenom území sa nachádzali aj
Košice, vtedy sídlo Slovenskej vysokej
školy technickej.
Tú, ako aj iné nemaďarské inštitúcie muse-
li z Košíc odsťahovať. Provizórne sa uchý-
lila do Turčianskeho Svätého Martina a
potom, zase údajne dočasne, do Bratisla-
vy. V roku 1939 jej hlavné mesto Bratisla-
va poskytlo priestory vo vlastnej budove,
ktorá bola nedávno postavená ako sídlo
Školy umeleckých remesiel (ŠUR) na
Vazovovej ulici. Z dočasného pobytu sa
stal pobyt trvalý - po druhej svetovej vojne
sa už SVŠT do Košíc nevrátila. Budovy
školy, ako aj celý iný mestský majetok

komunistický režim v roku 1948 znárodnil.
Škola však potrebovala stále ďalšie pries-
tory pre pribúdajúce a rozrastajúce sa
fakulty. Národný výbor postupne vysťaho-
val obyvateľov zo susediacich obytných
domov a dal ich do užívania SVŠT. Mesto
tak prišlo o významný komplex „sociál-
nych bytov“ postavených ihneď po prvej
svetovej vojne. Podľa jednotného projektu
postavili vtedy dva bloky domov s bytmi
pre slabšie sociálne vrstvy, najmä robot-
nícke rodiny, pri Vajnorskej a Sadovej ulici
a na tie časy rozsiahly obytný dom na
nároží Mýtnej a Vazovovej ulice (1920),
ktorý ostal len torzom pôvodne zamýšľa-
ného väčšieho celku. Všetky spomenuté

stavby sú ozdobené kamennými sochár-
skymi dielami, ktoré vytvoril tunajší
sochár Alojz Rigele. Predstavujú erby
mesta a datovacie tabule, symboly prie-
myslu a vzdelanosti, symbolické postavy
rôznych remesiel a zamestnaní, alegórie
denných či ročných období, fázy ľudského
veku a pod. Dom na nároží Mýtnej a
Vazovovej práve prestavali a upravili. Jeho
fasády v slohu napodobujúcom biederma-
ier znovu svietia čistotou a Rigeleho ume-
leckými dielami. Objekt sa však už späť do
majetku mesta nedostal. Poslanci SNR
nepovažovali za vhodné vrátiť hlavnému
mestu republiky to, o čo ho komunistický
režim aktom znárodnenia okradol: ani
mestské domy, ani mestské divadlá, ani
mestskú Redutu. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Pamätníci histórie

Bratislava kedysi...

Drevený most na Dunaji stál asi dva roky

Prvého mája
budú v Rači
hody
RAČA
Mestská časť Bratislava - Rača už tra-
dične pripravuje hodové slávnosti na
počesť patrónov  Farského kostola sv.
Jakuba a Filipa. Tohto roku pripadá
tento sviatok na nedeľu prvého mája.  
Oslava zasvätenia kostola v Rači je veľkou
udalosťou, na ktorú sa Račania pripra-
vujú tak, aby mohli pozvať hostí nielen z
Rače, ale aj iných mestských častí Brati-
slavy a ponúknuť to najlepšie čo majú.
Račianske hody sa začínajú 29. apríla
2005 v piatok, slávnostným vyhlásením
výsledkov 8. račianskej výstavy a degustá-
cie vín s medzinárodnou účasťou, ktorej
garantom je Račiansky vinohradnícky
spolok. Súčasť hodov je sobotňajšie stava-
nie mája v Amfiteátri v Knižkovej doline,
tohto roku spojené s vystúpením Folklór-
neho súboru LIPA , májovou veselicou a
Vítaním mája na Východnom.
Nosná časť programu bude počas soboty a
nedele na pódiu na Detvianskej ulici, kde
budú zastúpené rôzne hudobné žánre.
Predstavia sa hudobné skupiny Acharai,
Nový rownák, Kalumet, Eminent, No Li-
mit, ľudová hudba Samka Smetanu, dy-
chová hudba Svätojurská kapela, Račianka
a Šarfianka. V malom amfiteátri na Žar-
novickej ulici sú pripravené Majstrovstvá
Slovenska v žonglérskom maratóne. Pre
návštevníkov hodov je pripravené bohaté
občerstvenie. Nebude chýbať predaj ľudo-
vo-umeleckých predmetov, drobností a
zábava na kolotočoch. (brn)

Napoleon
v Starej radnici
VÝSTAVA
Vianočnou tradíciou a každoročnou
atrakciou sa pre Bratislavčanov stal dre-
vený betlehem na nádvorí Starej radnice.
Na rovnakom mieste a opäť z iniciatívy
Alojza Machaja bude od 22. apríla (ver-
nisáž o 16.00) do 22. mája inštalované
ďalšie monumentálne súsošie.
V decembri 1805, teda skoro presne pred
200 rokmi, sa v Primaciálnom paláci odo-
hrala udalosť, ktorá sa zapísala do európ-
skych dejín: dohodou francúzskeho cisára
Napoleona I. a rakúskeho cisára Františ-
ka I. sa začal proces, dnes známy v učeb-
niciach pod názvom Bratislavský mier.
Spomienkou na tento okamih, podľa
možnosti čo najvernejšie historicky zre-
konštruovanou, je voľná sochársko-rez-
bárska kompozícia, na ktorej s Alojzom
Machajom spolupracovalo ďalších desať,
nielen slovenských umelcov. Expozícia
kolorovaných sôch v životnej veľkosti
bude na nádvorí Starej radnice sprístup-
nená v čase od 10.00 do 20.00 h. (bd)
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BRATISLAVA
Majstrom je celý Slovan, ale aj keď
nechceme nikomu ublížiť, bratislavský
fanúšik mal počas celej sezóny svojich
miláčikov, na ktorých nedal dopustiť. Či
už to bol Zdeno Cíger, Ľubo Višňovský,
počas celej sezóny si ho stále viac a viac
získaval Mišo Hudec, po príchode Miro
Šatan, no dvaja ľudia by si za túto sezónu
zaslúžili vari aj čestné občianstvo. Tréner
Miloš Říha a kapitán Rišo Kapuš!
Miloš Říha získal so Slovanom svoj druhý
titul a najskôr porovnal hodnotu trofejí:
„Obe majú svoju hodnotu, svoje špecifi-
ká. Prvý získalo mužstvo bez väčších hvi-
ezd, išlo o klasický tím. Tento titul sme
zase získali v ročníku, ktorý bol v histórii
slovenskej ligy najkvalitnejší. Stretlo sa tu
množstvo hviezd svetového hokeja a maj-
strami sme sa stali v konkurencii vynika-
júcich mužstiev. Bezprostredne po finále
kormidelník Slovana priznal, že ťažké
nebolo len samotné súperenie so Zvole-

nom či predtým s Trenčínom, ale aj štvrť-
finále s Popradom. „Mali sme tam nejaké
problémy. Herne to možno nebolo vidieť,
ale riešili sa určité vzťahy, otázka šéfov.
Úžasné bolo aj semifinále. Prvý zápas síce
nestál za nič, ale ostatné boli zážitkom.
Hralo sa totálne na doraz, útočne, muž-
stvo sa tam vtedy zomklo a na Zvolen išlo
ako ozajstný kolektív!“ Práve ťažké súbo-
je s Trenčínom nahrávali pesimistom,
ktorí tvrdili, že belasí pôjdu do finále una-
vení. „Je to len čiastočná pravda. Práve
semifinále nás nabudilo a ja musím pred
hráčmi sňať klobúk. Od brankára až po
posledného náhradníka sa oddali tímu. O
našej únave sa dosť narozprávalo, no tro-
šku pomohlo, že Zvolen nás nechal v
prvých dvoch stretnutiach vydýchnúť. Je
možné, že keby sme prvý zápas prehrali a
nie vyhrali, možno by sme celkove dostali
0:4...“
Kapitán Rišo Kapuš získal piaty titul so
Slovanom, prvý raz ako jeho kapitán.

Okrem toho bol vždy pri tom, keď si Slo-
van poradil so Zvolenom... „Pred rozho-
dujúcim zápasom som na to nemyslel, so
spoluhráčmi sme si však ani nepripúšťali,
že by sme rozhodujúci duel prehrali.
Vedeli sme, že nemáme čo stratiť a pove-
dali sme si, že urobíme maximum pre
víťazstvo. Rovnako zodpovedne sme sa
pripravovali už na piaty zápas, nevyšlo to,
potom na šiesty, kde nás ovplyvnilo domá-
ce prostredie, tlačiace nás dopredu.“
Fanúšikov belasých teraz zaujíma aj situá-
cia v kádri. V čase našej uzávierky bol
jasný akurát odchod Hudeca do Českých
Budějovíc. Miloš Říha: „Zmluvu mám
ešte na rok, Pardubice mi novú asi nepo-
núknu, iná z Čiech neprišla. Ak by som
však dostal nejakú atraktívnu ponuku z
inej zaujímavej krajiny, zvážim svoje roz-
hodnutie.“ Richard Kapuš: „Počas sezóny
neriešim tú nasledujúcu. Zmluva sa mi
končí, čo bude ďalej, rozhodnem sa v
nasledujúcich dňoch!“ (mm)

Tréner Říha má zmluvu ešte na jeden rok, 
s kádrom sa rozlúčil len útočník Hudec

Zvolenčania si
mysleli, že Slovan
sa porazí sám
BRATISLAVA
V slovenskej extralige sa po prvýkrát roz-
hodovalo o majstrovi až v poslednom zápa-
se. Napriek štvrtkovej prehre na domácom
ľade belasí na zvolenskom dokázali zvíťa-
ziť. Tu je niekoľko hlasov po siedmom
extraligovom zápase.
Ján Jaško (tréner Zvolena): „Po obrate v
sérii z 1:3 na 3:3 a získaní výhody rozhodu-
júceho duelu na domácom ľade sme verili,
že dokážeme zvíťaziť. Mužstvo však neod-
viedlo to, čo som od neho očakával. Asi
sme sa upokojili víťazstvom v predchádzaj-
úcom dueli na Slovane. Mysleli sme si, že sa
súper dnes porazí sám. Je viac príčin, kde
možno hľadať chybu. Výsledok určite
ovplyvnila naša chyba a prvý inkasovaný gól
v závere prvej tretiny.“
Zdeno Cíger (útočník Slovana): „Som rád,
že som sa rozhodol vrátiť. Vždy sa snažím
hrať zodpovedne a ukázať to, čo viem. Rov-
nako to bolo aj dnes a vôbec som nečakal,
že ma vyhlásia za hviezdu zápasu. Pri svo-
jom návrate som sa dohodol na zmluve do
konca sezóny. Prišiel som pomôcť v play
off. Teraz budem určite oddychovať, potom
uvidím, čo ďalej.“
Michal Hudec (útočník Slovana): „Hrali
sme podobne ako Zvolen u nás v pred-
chádzajúcom zápase. Potvrdilo sa, že
máme vyrovnaný káder a dvoch kvalitných
brankárov. Paľo išiel do bránky, nikto mu
neveril, ale napokon nám vychytal titul.
Mali sme aj šťastie.“
Miroslav Šatan (útočník Slovana): „Podali
sme taktický a vyzretý výkon. Dali sme prvý
gól, čo nám zaručilo psychologickú výhodu.
Hrali sme presne to isté, čo Zvolen vo štvr-
tok. Každý čakal, že sériu zakončíme doma
pred vlastným publikom. Psychológia však
zapracovala naopak, mali sme zviazané
ruky a nevedeli sme urobiť posledný krok.
V poslednej tretine sme už všetci mleli z
posledného. Dnes bol na tom rovnako
Zvolen.“
Ľubomír Višňovský (obranca Slovana):
„Na tribúne som bol nervózny, potili sa mi
ruky. Keďže som nemohol hrať, ostalo mi
iba držať päste. Začali sme oveľa lepšie,
Zvolen nás však na moje prekvapenie
nenapádal. Agresívnejšie hral až v posled-
nej tretine. Chalani súpera k ničomu
nepustili. Prišiel som pred sezónou do Slo-
vana vyhrať titul, čo sa napokon podarilo.
Škoda len, že som nemohol nastúpiť na
posledný duel.“ (mm, sita)

Slovan získal
už piaty titul
BRATISLAVA
Prehľad majstrov slovenskej hokejovej
Extraligy. Slovan získal päť titulov, po tri
majú Trenčín a Košice, raz bol majstrom
Zvolen.
1993/94 Trenčín
1994/95 Košice
1995/96 Košice
1996/97 Trenčín
1997/98 SLOVAN
1998/99 Košice
1999/00 SLOVAN
2000/01 Zvolen
2001/02 SLOVAN
2002/03 SLOVAN
2003/04 Trenčín
2004/05 SLOVAN
Slovenskí majstri v bývalej federálnej
lige:
1978/79 SLOVAN
1985/86 Košice
1987/88 Košice
1991/92 Trenčín

Za reprezentáciu mesta a zisk majstrovského titulu v pondelok ocenil hokejistov bratislavského Slovana pamätnými medailami
primátor mesta Andrej Ďurkovský a potleskom plné Primaciálne námestie. FOTO - Filip Malý

Na majstrovstvá
do Viedne
len bez rebríka
BRATISLAVA
Hokejoví fanúšikovia si iba nakrátko
vydýchli z napínavého ligového play-off a
už tu majú ďalšiu lahôdku. Majstrovstvá
sveta v Rakúsku, ktoré sa začínajú už na
budúci týždeň. Keďže je predpoklad, že
množstvo priaznivcov slovenského tímu
pocestuje do Viedne aj z Bratislavy, po-
núkame im niekoľko rád.
Kto sa chce dozvedieť niečo bližšie o
voľných vstupenkách, nech si klikne na
www.icehockey2005.com. Pre tých, ktorí
už lístky majú, pridávame ďalšie rady. Do
hľadiska si so sebou nesmiete zobrať žiad-
ne sklenené fľaše, povolené nie sú ani viac
ako pollitrové džúsy, naopak hráčov si
môžete odfotiť vlastnými fotoaparátmi,
môžete si ich natočiť na kameru, počas
zápasov si môžete pustiť walkmeny a
diskmeny, nezoberú vám ani vlajky men-
šie ako 1,5 m a priemerom žrde do 2 cen-
timetrov. Báť sa nemusia ani bubeníci, ich
nástroje do hľadiska môžu! Zle však skon-
čia tí, ktorí sa budú chcieť v hľadisku
najesť z konzervy, ešte horšie tí, ktorí si
budú chcieť obsah konzervy natrieť noží-
kom. Na hlavy si radšej nedávajte ani pril-
by, do rúk prskavky či delobuchy a sta-
rostliví rodičia nech nechajú detské koči-
are aj s ratolesťami doma. Perličky na
koniec: Organizátori zakázali priniesť do
hľadiska aj taniere, krčahy, pivové pollitre
a ak by sa nejaký maliar ponáhľal na
hokej priamo z práce, má smolu, s rebrí-
kom ho do haly nepustia... (mm)
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Kalos

Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km

Vyberáte auto ideálne pre mestskú prevádzku a zároveň
pohodlné pre cestovanie na dlhé vzdialenosti?
Chcete 3, 4 alebo 5-dverové?
Chcete auto s výkonným štvorvalcovým motorom?
Potom práve na Vás čaká Chevrolet Kalos.

3 roky asistenčné
služby zadarmo!

záruka 3 roky
alebo 100 000 km

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424

Polianky 15, t.: 02/6925 1124
www.mah.sk

Chevrolet Kalos už od 286 600 Sk
Kalos. Máte ho mať! 

Chevrolet Kalos už od 286 600 Sk
Kalos. Máte ho mať! 

OROSTOURS
Otvorené máme 

16. sezóna
EGYPT

11 a 12 dní, denné lety
z BRATISLAVY aj KOŠÍC

31. 5. 11dní 10 990
V cene: letenka, ubytovanie
polpenzia - švédske stoly
tranfer, delegát

BULHARSKO
LETECKY - denné lety

na 11 a 12 dní
z BRATISLAVY, zo SLIAČA
z POPRADU, z KOŠÍC.

KOMBI 10 dní 3 990
V cene: letenka, autobus, 
ubytovanie, transfer

LETECKY 11 dní 7 550
V cene: letenka, autobus, 
transfer

BRATISLAVA
02/555 631 66, 0907 912 068 

Floriánske námestie 1 - starý AVION
(pri kostole BLUMENTAL)

B. Bystrica: Horná 5
048/41 55 175, 0907 990 968

Košice: Námestie oslob. 22
055/62 268 96, 0907 906 382

Poprad: 1. Mája 2
052/77 25 405, 0907 990 967

Prešov: Hlavná 128
051/77 33 023, 0907 911 875

Michalovce: Nám. oslob. 77
056/644 20 20, 0907 911 876

www.orostours.sk

DVE DETI do 15 r.
ÚPLNE ZDARMA

POBYT 

OSOBA SAMA
BEZ 

PRÍPLATKU . . .

BULHARSKO AJ LEŽADLOVÝM
KLIMATIZOVANÝM AUTOBUSOM



Cyklus večerov
Art of Livin'
pokračuje
HUDBA
Cieľom akcie Art of Livin� je podľa jej
organizátorov vytvorenie silnej dávky
energie, ktorá vždy v niekoľkomesačných
intervaloch „zaútočí na zmysly divákov“.
Tradícia multimediálnych večerov
pokračuje jarným stretnutím v sobotu
30. apríla o 19.30 v Dome kultúry Nivy na
Súťažnej ulici.  
Podľa motta „dať život umeniu“ nie je
žiadne pokračovanie série Art of Livin�
profilované len ako hudobné, literárne
či divadelné podujatie. Podstatnou je
programová otvorenosť, inšpiratívnosť
stretnutí, prelínanie rôznych umelec-
kých druhov či žánrov. Skôr než o
postupnosť oddelených vystúpení ide o
aktivity, konajúce sa na viacerých pó-
diách a miestach zároveň, s cieľom
vtiahnuť publikum do procesu tvorivej
činnosti. Nostalgický podtitul aprílové-
ho večera - Do you remember Mos-
kvich? - spolu s vyobrazením legendár-
neho retro-vozidla na plagáte, kladie
otázku: aký je vzťah nových foriem
umenia a hodnôt doby nie tak dávno
minulej? 
Hlavným hudobným ťahákom bude ten-
toraz „džemujúca“ skupina Motaba.
Môže sa zdať, že ide o projekt, na sloven-
skej scéne neznámy, pohľad na zostavu
experimentálno-improvizačnej formácie
však odhalí dobre známe mladé talenty,
akými sú napríklad trúbkar Ľubor „Ume-
lec“ Priehradník alebo flautistka Sisa
Michalidesová. Diváci, ktorí sa pred za-
čiatkom koncertu nebudú chcieť oddávať
ambientným zvukovým plochám vo foye-
ri, môžu vidieť vystúpenie predkapely
Kokteil Banananowy, ktorú tvoria štyria
perkusionisti.
O prepojenie hudby s obrazom sa posta-
rajú Vee Jay - Kei a VJ Kriwing. Publi-
kum sa ďalej môže pripraviť aj na diva-
delnú produkciu Show Time študentov
VŠMU, literárnu čítačku Milana Hra-
bovského a vernisáž výtvarného projektu
Katamnéza, kombinujúcim rôzne techni-
ky. Vstupenky, ktoré možno kúpiť aj
predpredaji, budú opäť žrebovateľné.

Bohuš Dúbrava

� SNG pozýva na dočasné výstavy: Re-
štaurované dielo zo zbierok SNG: Jan
Mertens ml.: Triptych Klaňania troch
kráľov 1520-1530 (Vodné kasárne), Cín:
Argentum pauperum (Vodné kasárne,
do 6. 5.). 
� 25. 4. o 19.00 uvedie Divadlo Aréna na
Viedenskej ceste 10 novú inscenáciu Tiso.
� Do 24. 4. potrvajú v rámci festivalu
Multiplace prehliadky J. Šicko: Procesu-
álny dizajn (Galéria Veža, Továrenská
14), A. M. Chisa / L. Tkáčová: Videoso-
mic (Galéria Priestor, Somolického 1/B). 
� V rámci akcie SND a jeho priatelia
bude Divadlo P. O. Hviezdoslava hostiť
Slovinské národné divadlo (26. 4. o 19.00,
M. Proust: Hľadanie strateného času) a
Juhoslovanské činoherné divadlo (27. 4. o
19.00, M. Markovičová: Koľajnice).
� V K.F.A. Gallery na Karpatskej 11 je
sprístupnená expozícia P. Dubina: Pocity
nového reálneho priestoru.
� 27. 4. o 19.00 v Štúdiu 12 na Jakubovom
námestí uvedie divadlo bezdomovcov a
sociálnych pracovníkov Nota bene prvú
reprízu hry Krvavý kľúč.
� 29. 4. o 19.00 sa v Českom centre na
Hviezdoslavovom námestí 18 uskutoční 3.
premiéra česko-slovenskej retro reality
šou Nymfomani a nýmandi (ocenená v
súťaži Dráma 2004).
� 29. 4. o 19.00 sa v Divadle Stoka na Pri-
binovej 1 začne oslava štartu novej kniž-
nej a hudobnej edície Azyl.
� Galéria mesta Bratislavy deň ponúka
dočasné prehliadky: K Kállay: móda a
akty (Mirbachov palác), M. Boďa (Pálffy-
ho palác, do 22. 4.), Bratislava-Pressburg-
Pozsony-Prešporok (Pálffyho palác, od
24. 4.), M. Havránková (Pálffyho palác,
od 28. 4.). 
� 30. 4. o 20.00 vystúpi v petržalskom
klube Za zrkadlom na džezovom koncer-
te S. Hamilton (USA) P. Cieslikowski
(PL), Nuthing But Swing Trio (SK).
� Do 1. 5. môžete v Pálffyho paláci na
Zámockej ulici vidieť výstavu prác P. Kal-
mana.
� 3. 5. o 19.00 v divadelnom klube Trezor
na Nedbalovej ulici uvedie Divadlo
Astorka-Korzo�90 hru S. Lavrík: Tichý
dom.
� Do 4. 5. sú v Poľskom inštitúte na
Námestí SNP 27 vystavené kresby režisé-
ra A. Wajdu.
� 4. 5. o 19.00 sa v Koncertnej sieni Slo-
venskej filharmónie uskutoční koncert k
60. výročiu skončenia 2. svetovej vojny
(účinkuje komorný orchester B. Warcha-
la, program: Mozart, Šostakovič, Strauss).
� 5. 5. o 20.00 sa v klube Za zrkadlom na
Rovniankovej 3 predstavia Soňa Horňá-
ková, Slide Udu.

Sylfída alebo vzdušná víla na scéne SND

Zahrajte sa v Divadle a.ha na fľašku

DIVADLO
Sylfída je v prvom rade rozprávková, ima-
ginárna a fantastická bytosť, ktorej živ-
lom je vzduch. Vďaka spolupráci choreo-
grafa Augusta Bournonvilleho so sklada-
teľom Hermanom Severinom von Loven-
skjoldom nesie rovnaký názov aj základné
dielo romantického baletu, ktoré doposiaľ
na Slovensku nebolo uvedené. Premiérové
predstavenia Sylfídy na scéne SND sú
naplánované na 22. a 23. apríla o 19.00.
Dánska verzia baletu Sylfída, ktorú bude
môcť bratislavské publikum vidieť v naštu-
dovaní Nielsa Kehleta, je príkladom tvori-
vých posunov, ktoré dielu zaručili miesto v
zlatom fonde romantického baletu. Na

rozdiel od svojej priamej divadelnej inšpi-
rácie, ktorou bolo rovnomenné a menej
úspešné parížske predstavenie podľa
novely Adolpha Nourrita, sa totiž Sylfída
udržala v repertoári kodanskej kráľovskej
opery od svojej premiéry v roku na konci
novembra 1836 takmer 30 rokov. Úspech
bol prekvapivý o to viac, že o vypracovanie
hudobnej zložky požiadal choreograf fran-
cúzskeho pôvodu žijúci v Dánsku August
Bournonville vtedy len dvadsaťročného,
neskúseného - a nebyť Sylfídy, dodnes
neznámeho - nórskeho skladateľa Herma-
na Severina von Lovenskjolda.
Dej baletu o dvoch dejstvách je v súlade s
Nourritovou predlohou situovaný do

Škótska. Na svitaní svadobného dňa sa
Jamesovi zjaví okrídlená víla, na ktorú
nemôže zabudnúť a po zmätku príprav na
oslavu, ďalších zjavení Sylfídy a intríg suse-
da Gurna je spečatenie manželského puta
Jamesa a Effy zmarené. Fantastickejšie
druhé dejstvo zavedie divákov do brlohu
čarodejnice a lesa, kde udalosti dostávajú
rýchly spád a spejú k tragickému koncu. 
V inscenácii, na ktorej zaujme najmä
výtvarné poňatie scény Josefa Jelínka,
stvárnila postavu Sylfídy Klaudia Bittere-
rová v alternácii s Tamarou Meladze, v
úlohe Jamesa uvidia diváci Jozefa Dolin-
ského, Romana Novitzkeho alebo hosťu-
júceho Borisa Nebylu. Bohuš Dúbrava

Kam za kultúrou?

Hlavné postavy v balete Sylfída stvárnili Klaudia Bittererová(Sylfída) a Jozef Dolinský ml. (James). FOTO - Ctibor Bachratý

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta 5, Bratislava - PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711  Krajinská cesta 12, Bratislava - RuÏinov, tel.: 02/4341 1172

e-mail: kestler@partner.renault.sk e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

Aj vy chcete stále viac?
Renault Scénic s výhodným 

značkovým financovaním Renault FIN!

ÚSPORA AŽ:

92.000,- Sk
*

Možnosť prestavby na N1.
* Kliknite a vyberte si na www.renault.sk. Spotreba 5,0 - 8,6 l/100 km, CO2 – emisia 135-205 g/km. Ponuka platí do vyčerpania zásob. Úspora je uvedená s DPH.

DIVADLO
Divadlo a.ha. na Školskej ulici ponúka
pre malých návštevníkov novú premiéru.
Stáva sa už pomaly tradíciou, že predsta-
venia venované deťom, sú v tomto divadle
založené na živej komunikácii s detským
divákom. Sú plné hudby, živého slova,
improvizačných prvkov a vťahujú diváka
do deja. Tak sa stáva, že deti sa prenesú zo
svojich sedadiel rovno do sveta rozprávky,
pirátskych výprav, či zablúdia na povaly,
kde ich čakajú netušené objavy.
Inak to nebude ani v najnovšej premiére,
ktorú Divadlo a.ha pripravuje na sobotu
23. apríla o 17.00 h Hra na fľašku je pred-
stavenie založené na improvizácii a kon-
takte s detským divákom. Autormi, reži-

sérmi aj účinkujúcimi sú herci Zuzana
Dančiaková, Juraj Benčík a Štefan Rich-
tárech. Komická hra je určená deťom od
šesť rokov, herci sú však pripravení prijať a
upútať deti všetkých vekových kategórií.
Len musia mať chuť hrať sa. K samotnému
predstaveniu nám Juraj Benčík povedal:
„Povedali sme si, že vyskúšame niečo
netradičné, čo sa bežne v divadlách nero-
bí, a to hrať sa spolu s divákom. Necháme
ho, aby rozhodoval o určitých situáciách,
aby nás inšpiroval a následne sa pokúsime
z danej situácie vyťažiť čo najviac a pokra-
čovať v hre improvizáciou. Detský aj
dospelý divák bude mať príležitosť, aby
vybral príbeh alebo dej, ktorý sa bude
práve odohrávať. V rámci príbehu nám

určí smer predstavenia, alebo bude mať
možnosť hrať sa s nami. Nebude to
„mŕtve“ predstavenie, kde diváci sedia a
pozerajú sa na to, čo mi robíme.“
Hra na fľašku bude rozprávaním predov-
šetkým o príbehoch, ktoré si určia diváci
„podľa fliaš“, ktoré im budú k dispozícii.
Podľa ich druhu môžu rozprávať príbehy
o svojom veku dojčenskom, dospeláckom
o skúsenostiach v rôznom období svojho
života hravou, živou formou. Bude to jed-
noducho hra. Dajte sa zlákať a príďte sa
zahrať do Divadla a.ha. Predpremiéra
bude v piatok 22. apríla o 19.00, premiéra
o deň neskôr o 17.00 a prvá repríza vás
čaká v nedeľu 24. apríla o 15.30 h.

Dáša Šebanová
najbližšie vyjdú 5. 5.
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