
Cenu primátora
mesta získalo
tento rok  
päť osobností
BRATISLAVA 
Ceny primátora Bratislavy získalo tento
rok ďalších päť osobností hlavného
mesta. Primátor Andrej Ďurkovský im
ich udelil 23. apríla počas slávnostného
večera v Primaciálnom paláci. 
Za celoživotné dielo ocenili herečku Evu
Krížikovú, pedagóga Jozefa Horňáka za
dlhoročné výborné výsledky pri výučbe
hry na husliach a futbalistu Ladislava
Pecka za dlhoročnú špičkovú reprezentá-
ciu bratislavského, slovenského a česko-
slovenského futbalu. 
Primátor po druhýkrát udelil aj Cenu za
podnikateľský čin dvom významným
predstaviteľom súkromného sektora, kto-
rí mimoriadnym spôsobom ovplyvnili v
posledných rokoch rozvoj mesta. Cenu
dostali predsedníčka predstavenstva Slo-
venskej sporiteľne Regina Ovesny - Stra-
ka a majiteľ spoločnosti TPD - Tovar pre
domácnosť František Majtán. 
Primátor Ďurkovský tiež ocenil Divadel-
né združenie GUnaGU za výnimočný a
originálny príspevok k rozvoju sloven-
ského alternatívneho divadelného ume-
nia a za mimoriadne úspešné dvadsať-
ročné pôsobenie na materskej scéne v
Bratislave. (brn)

Prístavný most
pre opravu 
uzatvoria
BRATISLAVA
V auguste alebo v septembri čaká brati-
slavských motoristov zaťažkávajúca skúš-
ka: pre opravy bude uzatvorený Prístavný
most. Doprava bude presmerovaná na
piaty bratislavský most.
Zmeny sa dotknú organizácie dopravy na
diaľničnom ťahu D1 Viedenská cesta - Prí-
stavný most. Ako nás informoval Marcel
Jánošík z Národnej diaľničnej spoločnosti,
výmena dvoch vrstiev vozovky na Prístav-
nom moste je v časovej nadväznosti na
spustenie prevádzky na piatom most s pra-
covným názvom Most Košická. „Taká je
dohoda s bratislavským magistrátom,“
uviedol. Podľa jeho slov sa opravy usku-
točnia  v auguste až septembri. 
Opravovať sa budú obidve strany jazdných
pásov vždy postupne, pričom oprava kaž-
dého pásu bude trvať maximálne jeden
týždeň. Počas tohto obdobia bude v da-
nom jazdnom páse vylúčená akákoľvek
doprava a bude presmerovaná na novo-
otvorený Most Košická. Finančné krytie
stavby bude zabezpečené zo štátneho roz-
počtu a pôjde o investíciu v objeme
približne 22 miliónov korún. V súčasnosti
Národná diaľničná spoločnosť pripravuje
vyhlásenie tendra na zhotoviteľa uvedenej
opravy. (lau)

Na novú výstavbu treba presné pravidlá
O problémoch spojených s výstavbou výš-
kových budov v centrálnej mestskej zóne
sme sa pozhovárali s riaditeľom Krajské-
ho pamiatkového úradu v Bratislave Pet-
rom JURKOVIČOM.
- Sme v zlomovom období, keď sa rozho-
duje o budúcom charaktere Bratislavy, o
tom, či bude moderným mestom, alebo
bude naďalej podliehať regulatívom z mi-
nulosti, ktoré sú dávno prekonané. Pa-
miatková zóna - Centrálna mestská oblasť
- bola schválená  ešte v roku 1992, v iných
podmienkach, ako sú súčasné. Je skutoč-
ne rozsiahla, siaha od Patrónky po Mlyn-
ské Nivy a od Dunaja až po Hlavnú stani-
cu. Nie je jednoduché regulovať výstavbu
na tomto území, ktorého charakter z hľa-
diska pamiatkovej ochrany nie je presne
definovaný. Túto skutočnosť dokumentuje
aj vyhláška o pamiatkovej zóne, ktorá je
obsahovo rovnaká pre centrálnu mestskú

zónu, ale napríklad aj pre Dúbravku či
Lamač, čo sú pamiatkové zóny ľudovej
architektúry. Považujeme za dôležité
uplatňovanie inštitútu územného plánu,
ktorý má mať vo svojich aktualizáciách
zapracované kritériá ochrany a stavebnej
činnosti aj na území pamiatkových zón.
Aké dôsledky má táto nejednoznačnosť v
praxi? 
- Cieľom pamiatkových zón je zachovať
charakter daného územia, ktorý by mal
byť presne definovaný už na začiatku, pri
ich vyhlasovaní. Dokladom toho, že tieto
vzťahy sú neusporiadané, sú stavby, ktoré
by sa pri  rigoróznom výklade vyhlášky o
pamiatkovej zóne nikdy nemali realizovať,
ako napríklad centrála NBS či Tatracent-
rum. Krajský pamiatkový úrad musí roz-

hodovať v kontexte s ďalšími, už povolený-
mi stavbami, ktoré sú precedensom, a
investori majú vďaka nim v rukách veľmi
pádne argumenty.
Čo by prispelo k tomu, aby pravidlá povo-
ľovania výškových stavieb v centre boli
jednoznačnejšie?
- Z pamiatkarskeho hľadiska bude dôleži-
té nanovo definovať charakter pamiatko-
vého územia, ktoré chceme chrániť. So
samosprávou musíme spolupracovať tak,
aby sme vytvorili podmienky ochrany tam,
kde to má opodstatnenie a zmysel, a na
druhej strane aby sme umožnili rozvoj
modernej architektúry v meste tam, kde je
to z hľadiska jeho vývoja prirodzené. Jed-
noznačnejšie pravidlá prinesie aj schvále-
nie nového územného plánu mesta a svoju
úlohu zohrá aj zriadenie funkcie hlavného
architekta mesta.

Zhováral sa Juraj Handzo

Náš rozhovor

Letné sedenia opäť oživujú pešiu zónu
STARÉ MESTO
S príchodom teplejších dní sa v uliciach
pešej zóny opäť v hojnom počte objavili
letné exteriérové sedenia, ktoré sa stali
neodmysliteľnou súčasťou koloritu histo-
rického jadra mesta.
Majitelia kaviarní a reštaurácií, ktorí
prednedávnom protestovali proti príliš
vysokým sadzbám za letné sedenia, sa
zmierili s realitou a rozmiestnili ich v uli-
ciach. K 15. aprílu bolo schválených 41
exteriérových sedení na komunikáciách
tretej a štvrtej triedy, ktoré má v správe
mestská časť Bratislava - Staré Mesto, a
13 exteriérových sedení na komuniká-
ciách prvej a druhej triedy, ktoré sú v
správe mesta. Nariadenie o miestnych
daniach, stanovilo sadzbu dane 30 korún

za štvorcový meter a deň za  zaujatie
verejného priestranstva na komuniká-
ciách v správe mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto. Staromestská samospráva
komunikuje o týchto záležitostiach s
občianskym združením staromestských
kaviarnikov.
Pokiaľ ide o komunikácie, ktoré má v
správe mesto, je táto sadzba stanovená v
prípade, že sa nachádzajú v Starom
Meste, na 50 korún za štvorcový meter a
deň (iba pre úplnosť dodávame, že v
ostatných mestských častiach je táto
sadzba 30 korún).
Počas vlaňajšej sezóny sa objavili názory,
že letné sedenia sú predimenzované a
tvoria prekážku pre plynulý pohyb chod-
cov. Staromestská samospráva prijala

všeobecne záväzné nariadenie o pešej
zóne, ktoré okrem iného stanovuje, že
prevádzkovatelia letných sedení sú
povinní zabezpečiť, aby na ulici zostal
priestor pre vozidlá s povolením na vjazd
do pešej zóny. Nariadenie sa však príliš
nedodržiavalo a letné sedenia sa rozširo-
vali nielen na úkor vozidiel s povolením,
ale najmä na úkor chodcov, predovšet-
kým mamičiek s kočíkmi, ako aj turistov,
ktorým zakrývali výhľad na fasády histo-
rických budov. Na začiatku tohtoročnej
sezóny sa problémy tohto typu zatiaľ
neprejavujú. Opäť sa však potvrdzuje, že
letné sedenia priťahujú do historického
jadra mesta podstatne viac ľudí, než by
ich sem prichádzalo, keby sa na uliciach
neobjavili. (juh)

S príchodom teplých dní sa na uliciach historického jadra mesta opäť objavili letné terasy, ktoré do pešej zóny lákajú množstvo
Bratislavčanov a zahraničných turistov. FOTO - Oto Limpus

Zadarmo
Noviny o živote Bratislavy

a všetkých Bratislavčanov

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každé dva týždne

v náklade 192 200 kusov.

Registrované na KÚ Bratislava

pod číslom 8/KÚB/248/13-8/98

ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého 6, 811 01 Bratislava 1

Telefón 5441 0028 

Fax 5464 2363

E-mail: redakcia@ba-noviny.sk

www.bratislavskenoviny.sk

Vytlačili Bratislavské tlačiarne, a.s.

Do poštových schránok

roznáša Slovenská pošta, a.s.

Štvrtok 5. mája 2005 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság Ročník VIII. ~ Číslo 9

O názve mosta
rozhodne
verejná anketa
Bratislavčanov
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo 28.
apríla rozhodlo, že piaty most cez Dunaj
sa nebude volať po žiadnej osobnosti. O
jeho názve definitívne rozhodne zastupi-
teľstvo 26. mája podľa výsledku konečnej
verejnej ankety.
Na základe doterajších ankiet mestské
zastupiteľstvo navrhlo zaradiť do užšieho
výberu tri názvy: Most Apollo, Most Euró-
py a Oblúkový most. V tomto vydaní Bra-
tislavských novín je na 3. strane hlasovací
lístok, ktorú môžu Bratislavčania vyplniť a
zaslať na magistrát hlavného mesta.
Okrem troch poslancami vybraných mož-
ností však môžu občania doplniť aj ďalšie
návrhy, s výnimkou názvu po osobnos-
tiach. Do 26. mája primátor Bratislavy
predloží nový návrh na základe výsledkov
ankety opätovne na rokovanie názvoslov-
nej komisie a mestského zastupiteľstva,
ktoré definitívne rozhodne o názve mosta.
Možnosti hlasovania v ankete o pomeno-
vaní piateho mosta sú celkovo štyri:
1. osobne na verejnom stránkovom praco-
visku magistrátu Služby občanom/Front
Office na prízemí Novej radnice, Prima-
ciálne námestie 1, na hlasovacom lístku
vhodením do hlasovacej schránky
2. vyplnením a odoslaním/doručením hla-
sovacieho lístka z Bratislavských novín
publikovaného v čísle zo dňa 5. mája 2005
na adresu magistrátu
3. vyplnením a odoslaním hlasovacieho
formulára publikovaného na webovej
stránke www.bratislava.sk
4. zaslaním SMS na číslo 6661 (cena 6,- Sk
s DPH) v oboch sieťach mobilných operá-
torov v tvare: bam A, B, C alebo D + iný
názov mosta + meno a bydlisko, pričom 

A - Most Apollo
B - Most Európy
C - Oblúkový most
D - iný názov

Anketa sa začala v stredu 4. mája o 12.00 a
potrvá do stredy 18. mája do 24.00 h.(red)

Prerazili druhú
rúru tunela
BRATISLAVA 
Pracovníci Skanska BS dokončili 3. mája
razenie druhej, východnej tunelovej rúry
diaľničného tunela Sitina. Prvá rúra bola
prerazená 10. marca.
Tunel Sitina tvorí kľúčovú časť 3,3 km dlhé-
ho úseku diaľnice D2 Lamačská cesta -
Staré Grunty, ktorý je súčasťou obchvatu
mesta a po otvorení v roku 2007 umožní
rýchle spojenie Českej republiky, Sloven-
ska a Maďarska. Stavbu uskutočňuje zdru-
ženie firiem TAISEI a Skanska. Tunel tvo-
ria dve takmer poldruha kilometra dlhé
samostatné tunelové rúry s jednosmernou
prevádzkou v dvoch pruhoch. (lau)
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Hlavnému mestu
stále chýba 
hlavný architekt
BRATISLAVA
Spolok architektov Slovenska vyzval pri-
mátora Bratislavy Andreja Ďurkovského
a mestských poslancov, aby začali riešiť
problém chýbajúceho hlavného architek-
ta mesta. 
V stanovisku prezidenta spolku Štefana
Šlachtu sa pripomína, že išlo o jeden z
predvolebných sľubov terajšieho primá-
tora. „Po viac ako dvoch rokoch sa opäť
objavili nové prísľuby riešenia tejto pálči-
vej otázky. Čas však beží, bola zriadená
funkcia hlavného záhradníka, ale hlavné-
ho architekta Bratislava stále nemá,“
zdôrazňuje sa v stanovisku. Zriadenie
funkcie hlavného architekta bude aspoň
určitou šancou, ako ovplyvniť súčasnú
živelnú a chaotickú výstavbu v meste, s
ktorou ani obyvatelia, ani my ako profe-
sijná organizácia nie sme spokojní, uvád-
za sa ďalej v stanovisku.
Bratislava nemá hlavného architekta už
viac ako desať rokov. Predchádzajúce ve-
denia mesta v tomto smere nevyvíjali
žiadnu aktivitu. Stavebný boom, ktorého
dejiskom sa mesto stalo v posledných
rokoch, podnietil hlasy požadujúce
obnovenie tejto funkcie. Terajšie vedenie
sľubovalo zriadenie funkcie mestského
architekta pred komunálnymi voľbami
na jeseň 2002. Podľa našich informácií
vedenie mesta doteraz rokovalo s Fakul-
tou architektúry Slovenskej technickej
univerzity a v súčasnosti sa spresňujú kri-
tériá výberového konania, ktoré by malo
byť pravdepodobne ešte v prvom polro-
ku tohto roku. (ver, sita)

Garáže hotela
Tatra budú 
pre všetkých
STARÉ MESTO
Takmer stovka parkovacích miest by
mala pribudnúť v nových garážach hote-
la Tatra vo dvore na  Námestí 1. mája.
Slúžiť by mali nielen hotelovým hosťom,
ale aj širokej verejnosti.
Novostavba dvojpodlažných garáží by sa
mala realizovať vo dvore za schátraným
objektom vedľa hotela, ktorý aj v súčas-
nosti slúži ako hotelové parkovisko. Dvor
je ohraničený z juhozápadnej strany
budovou hotela Tatra, z juhovýchodu
spomenutým schátraným a v súčasnosti
nefunkčným domom, zo severovýchodu
budovou kina Hviezda a zo severozápadu
zadným dvorom obytného domu, ktorý je
prístupný z Banskobystrickej ulice. Tento
dvor je v súčasnosti pokrytý nekvalitnou
betónovou plochou. Vjazd a výjazd je
zabezpečený cez prejazd v parteri schát-
raného domu. Okrem búdky, ktorá plní
funkciu pokladnice, sú tu plechové gará-
že, z ktorých jedna slúži ako miesto pre
dovoz techniky a kulís Štúdia L+S.
Súčasná kapacita hotelového parkoviska
je 52 miest, zvýšiť sa má o ďalších 92, z
čoho 49 bude situovaných na prvom a 43
na druhom nadzemnom podlaží nových
garáží. Okrem toho bude v prednej časti
dvora ponechané miesto na ďalších
sedem miest na parkovanie pod holým
nebom. 
Organizácia dopravy sa nezmení - bude
riešená prepojením na Námestie 1. mája s
pravým odbočením, čo znamená, že bude
možný výjazd v smere na Hodžovo
námestie, nie však na Kollárovo námes-
tie. Vzhľadom na šírku prejazdu bude
pohyb vozidiel usmernený jednosmerne a
riadený svetelnou signalizáciou. Predpo-
kladaný začiatok výstavby je štvrtý kvartál
tohto roka, garáže by mali byť dokončené
v treťom kvartáli roku 2006. Do projektu
hotelových garáží možno v týchto dňoch
nahliadnuť na magistrátnom pracovisku
Front Office na prízemí budovy novej
radnice. (lau)

To je vtip? Kia Slovensko nevtipkuje...

zniÏuje ceny aÏ o 100 000 Sk !

KIA Carnival uÏ od 749 000,- SK s DPH

KIA Magentis uÏ od 499 000,- SK s DPH

KIA Cerato uÏ od 499 000,- SK s DPH

KIA Picanto uÏ od 269 000,- SK s DPH

-100 000 -100 000 -30 000 -30 000

BRATISLAVA – KIA Bratislava, s.r.o.,Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel.: 02/49 29 43 00, fax: 02/49 29 43 01 • BANSKÁ BYSTRICA – Kia Bratislava, s. r. o., - prevádzkáreň Banská Bystrica, Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica, tel.: 048/47 11 311,
fax: 048/47 11 355 • DOLN¯ KUBÍN – SUBRIMEX, s.r.o., Radlinského 58, 026 01 Dolný Kubín,tel.: 043/582 38 03, fax: 043/582 38 04 • DUNAJSKÁ STREDA – Auto SiSi, s.r.o., Železničná 4, 929 01 Dunajská Streda,tel.: 031/552 12 23, fax: 031/552 12 23 • HOLÍâ – Auto
Valušek služby, s.r.o., Štúrová 41,908 51, tel.: 034/66 02 248-50, fax.: 034/66 83 619 • KO·ICE – KIA Košice, s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice, mobil: 0903 464 580 • LUâENEC – Autokomplex, s.r.o., Športová 4638, 984 01, tel.: 047/43 31 255, fax.: 047/43 31 255 • MARTIN
– NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Jilemnického 43, 036 01 Martin, tel.: 043/427 01 34, 0915 722 238 • MICHALOVCE – KIA Michalovce, s.r.o., Močarianska 5713, 071 01 Michalovce, tel.: 056/68 91 111, fax: 056/64 22 800 • NITRA – Motorcar Nitra s.r.o., Bratislavská 1, 949 01 Nitra,
tel.: 037/65 15 219, fax: 037/65 15 217 • NOVÉ ZÁMKY Car Team, s.r.o., Ďumbierska 4, 940 01 Nové Zámky, tel.: 035/64 26 874, fax: 035/64 26 874 • PIE·ËANY – Cars IQ, s.r.o., Žilinská cesta 112, 921 01 Piešťany, tel.:033/77 215 95, fax: 033/77 215 95
• PRE·OV – HS Plus, s.r.o., Pod táborom 32, 080 01 Prešov, tel.: 051/77 22 841, fax: 051/77 22 841 • POPRAD – MOTOR-CAR POPRAD s.r.o., Partizánska 92, 058 01 Poprad, tel.: 052/789 5601-2, fax: 052/789 5603 • TRENâÍN – Auto Market Trenčín s.r.o., M. R. Štefánika 26,
912 50 Trenčín, tel.: 032/743 19 24, 0903 826 154, fax: 032/743 19 24 • TRNAVA – MB-Car, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 917 00, tel.: 0915 752 696-9 • ÎILINA – Nový Topcar, s.r.o., Bytčická cesta, 010 09 Žilina 9, tel.: 041/72 48 108, fax: 041/72 35 307

KIA Motors na Slovensku

w
w

w
.k

ia
-s

lo
ve

n
sk

o.
sk

, i
n
fo

@
ki

a
-s

lo
ve

n
sk

o.
sk

Investor predpokladá, že stavebné práce
na Kollárovom námestí sa začnú v lete
STARÉ MESTO
Prípravy na začatie výstavby polyfunk-
čného domu v hornej časti Kollárovho
námestia opäť pokročili a je predpoklad,
že stavebné práce by sa mohli začať v júli
tohto roku.
Informoval nás o tom manažér projektu
František Halászik, podľa ktorého by sa
mal ešte v prvom polroku tohto roku
uskutočniť tender na dodávateľa staveb-
ných prác. Investorom a developerom
výstavby je spoločnosť Convergence
Capital Ltd. Deväťpodlažnú dominantu,
ktorá vyrastie na mieste súčasného par-
koviska na Kollárovom námestí, postavia
podľa projektu autorov z českého Liber-
ca Jiřího Bučeka a Richarda Kraľoviča v
spolupráci s Michalom Hušekom (SIAL)
a ateliérom Bogár - Králik - Urban. Tento

projekt získal druhú cenu v minuloročnej
medzinárodnej urbanisticko-architekto-
nickej súťaži. „Oproti pôvodnému návr-
hu SIAL a ateliéru Bogár - Králik -
Urban sa projekt podstatne nezmenil,“
povedal nám F. Halászik.  
Developer výstavby novej dominanty na
Kollárovom námestí, firma v Convergen-
ce Capital Ltd., je súkromná spoločnosť,
ktorá sa zaoberá investičnou činnosťou v
oblasti nehnuteľností a developingom.
Predstavitelia spoločnosti majú 20-ročné
skúsenosti v oblasti developingu v stred-
nej Európe so zodpovednosťou za inve-
stovanie približne 150 miliónov eur do
projektov kancelárskych budov a logistic-
kých skladov. Convergence Capital je
súčasne exkluzívnym partnerom Europa
Capital Partners (britská spoločnosť pre

riadenie investícií do nehnuteľností) pre
Maďarsko a Slovenskú republiku. Euro-
pa Capital Partners vytvorila investičný
fond Europa Fund II, ktorý je následní-
kom fondu Europa Fund z roku 1999 a
ktorý do súčasnosti investoval viac ako
miliardu eur do nehnuteľností v západnej
a strednej Európe.
Výstavba dominanty v exponovanej polo-
he na Kollárovom námestí sa pripravuje
už  niekoľko rokov. Ešte v predchádzajú-
com volebnom období, na jeseň 2002, ju
odobrili aj poslanci vtedajšieho mestského
zastupiteľstva. Zdržanie spôsobila okrem
iných faktorov zmena majiteľa pozemkov.
Ak sa výstavba začne v najnovšom avizo-
vanom termíne, ukončená by mohla byť
na sklonku roku 2006. (juh)

VIZUALIZÁCIA - SIAL/BKU

Už po siedmykrát!Už po siedmykrát!
Dajte nový vzhľad mestským častiam Bratislavy, v ktorých chcete
zlepšiť životné prostredie.

Až do 20. júna t. r. môžete posielať svoje návrhy na úpravu zelene v lokalite vo Vami
vybranej mestskej časti. Nemusíte však posielať len tie. Šance Vami vybraných mest-
ských častí môžete zvýšiť aj tým, ak ich označíte na tomto kupóne a ten zašlete na dole-

uvedenú adresu. Hlasovať môžete aj prostredníctvom www.bratislava.sk. Za platný hlas sa považuje doru-

čený úplne vyplnený hlasovací kupón alebo návrh na úpravu konkrétnej lokality vo vybranej mestskej časti Bratislavy.

Vďaka Vám sa tak projekt Zelené mesto uskutoční v troch mestských častiach, ktoré získajú najviac hlasov. A do ich
úpravy sa môžete zapojiť samozrejme aj Vy.

Vyplnené hlasovacie kupóny alebo obálky označené názvom projektu ZELENÉ MESTO, ktoré budú obsahovať Váš návrh lokality a námet
na jej zlepšenie, Vaše meno, adresu a prípadne aj telefónne číslo, je možné zasielať do 20. júna 2005 na adresu Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Oddelenie životného prostredia, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 1. Ku každému návrhu je potrebné uviesť pres-
ný názov mestskej časti, ktorej sa týka. Bližšie informácie získate na tel. č. 02 - 5935 6182, email: ozp@bratislava.sk alebo www.bratislava.sk.

mediálny partner projektu

Meno:

Bydlisko:

*Telefón:

Hlasovací kupónHlasovací kupón

Staré Mesto
Ružinov
Vrakuňa
Podunajské Biskupice
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Karlova Ves

Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo

*údaj nie je povinný

Liečebňa sv. Františka
Krásna 22, 821 05 Bratislava - Prievoz

Ponúka voľné kapacity pre samoplatcov

v cenách od 550,- Sk/ deň
� starostlivosť o starých, ťažko a dlhodobo chorých
� prítomnosť lekára 24-hod. denne
� skúsený personál lekárov a rádových sestier 
� oáza ticha a pokoja priamo v Bratislave
� www.hospic.sk, tel.: 0905 405 170, 02/4342 9306



Na tento rok
naplánovali 
264 rozkopávok
BRATISLAVA
Aj v tomto roku je a ešte len bude na uli-
ciach mesta množstvo rozkopávok.
Magistrát v koordinačnom pláne rozko-
pávok na rok 2005 na miestnych komu-
nikáciách I. a II. triedy eviduje 264 inves-
tičných akcií.
Okrem pokračujúcich veľkých investič-
ných akcií, akými je napríklad výstavba
piateho most cez Dunaj v predĺžení
Košickej, diaľničného úseku Viedenská
cesta - Prístavný most, tunela Sitiny a
podobne, možno medzi najväčšie rozko-
pávky zaradiť akcie Dopravného podniku
Bratislava. Dopravný podnik realizuje
opravu električkovej trate na Radlinské-
ho ulici a pripravuje jej rekonštrukciu na
Kapucínskej ulici a na Hurbanovom
námestí. Obnova týchto úsekov je podľa
najnovších informácií z magistrátu naplá-
novaná na júl. Pokiaľ ide o opravu elek-
tričkovej trate na Obchodnej ulici, v
pláne rozkopávok je v súvislosti s ňou
uvedený termín september tohto roka.
Pomerne rozsiahle investičné akcie v
tomto roku realizuje aj Bratislavská
vodárenská spoločnosť. Patrí medzi ne
rekonštrukcia kanalizácie na Záhradníc-
kej ulici, rekonštrukcia vodovodu a kana-
lizácie na Žilinskej a na Vrančovičovej
ulici, ako aj rekonštrukcie vodovodu na
Mierovej ulici a na Nábreží arm. gen. L.
Svobodu. Slovenský plynárenský priemy-
sel ohlásil do plánu rozkopávok na tento
rok viaceré investičné akcie, pričom
medzi najvýznamnejšie patria rekon-
štrukcie plynovodu na Technickej ulici,
na Jégého ulici a v Trnávke na Bočnej
ulici. Na Dunajskej ulici v súlade s trvajú-
cou rekonštrukciou realizuje svoje akcie
aj UPC Slovensko a Dial Telecom, ďalšie
spoločnosti realizujú optické prepojenie,
resp. budovanie optickej siete na Radlin-
ského a Rajskej ulici, ale aj na Námestí
slobody a Račianskej ulici.
Generálny investor Bratislavy buduje
cestnú svetelnú signalizáciu na križovat-
ke  Slovnaftskej a Komárňanskej ulice,
okrem toho realizuje rekonštrukciu Gal-
vaniho ulice a Mierovej ulice.
Všetky spomenuté investičné akcie,
ktoré sú zaradené do plánu rozkopávok
na rok 2005, sa začali v priebehu prvého
štvrťroka, okrem rekonštrukcie úsekov
električkovej trate na Kapucínskej a
Obchodnej ulici a na Hurbanovom
námestí. (lau)

STARÉ MESTO
NA ULICI 29. AUGUSTA policajti v noci
spozorovali vozidlo AUDI A8, ktoré išlo
veľkou rýchlosťou a bez zapnutých svetiel.
Na jeho zastavenie boli privolané ďalšie
hliadky. Zastavili ho až na Trnavskom
mýte. Za jeho  volantom sedel 35-ročný
Martin M. Vodičský preukaz nemal, lebo
mu ho už predtým policajti zadržali, takže
viedol vozidlo i napriek tomu, že mal ulo-
žený zákaz činnosti. Pri lustrácii sa ukáza-
lo, že pre iné marenie výkonu úradného
rozhodnutia naňho súd vydal príkaz na
zatknutie. Umiestnili ho v cele.

RUŽINOV
NA HERLIANSKEJ ULICI došlo k lúpe-
ži v banke. Do pobočky Tatra banky vošiel
asi 35- až 40-ročný muž a od pracovníčky
žiadal pod hrozbou použitia zbrane, aby
mu vydala peniaze. Pracovníčka mu poda-
la asi 100-tisíc korún. Páchateľ s lupom
odišiel na neznáme miesto, nikto nebol
zranený. 
NA EXNÁROVEJ ULICI zadržali policaj-
ti 34-ročného Petra a jeho rovesníka Ras-
tislava. Policajná hliadka ich prichytila pri-
amo pri čine, ako sa pokúšali dostať do
vozidla  značky AVIA.  Vyšetrovateľ ich
obvinil  z krádeže. 
NA ASTRONOMICKEJ ULICI policajná
hliadka zadržala 28-ročného Ivana. Niesol
kosačku, ku ktorej nevedel preukázať
legálne vlastníctvo. Po preverení okolnos-
tí policajti zistili, že práve tento model
postrádajú v predajni na Galvaniho ulici.
Obvinili ho z krádeže.
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI zadržali v
pobočke banky 38-ročného Štefana L.,
ktorý žiadal o úver v hodnote 150 000,-Sk.
Pracovník zistil, že predložený občiansky
preukaz je neplatný, pretože bola nahláse-
ná jeho strata. Ukázalo sa, že aj ďalší
doklad, potvrdenie od zamestnávateľa, je
sfalšovaný. Priamo pri podvode policajti
38-ročného Štefana L. zadržali. Spoloč-
nosť mu robili 30-ročná Veronika,  29-
ročný Filip a o rok starší Marek, všetci z
okresu Trnava. Štefan bol obvinený z
pokusu o podvod.

PETRŽALKA 
NA KOPČIANSKEJ ULICI pri domo-
vej prehliadke policajti našli v byte šesť
skladačiek s heroínom.  Ďalších desať
vyhodil 36-ročný Ján T., ktorý bol v byte
spolu s 31-ročnou Emíliou, počas
prehliadky z okna, čo však neušlo pozor-
nosti policajtov. Expertíza potvrdila, že
ide o heroín. Vyšetrovateľ ich obvinil z
nedovolenej výroby a držania omam-
ných látok.

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKOM MÝTE dvaja páchate-
lia fyzicky napadli mladíka a ukradli mu
mobilný telefón. Policajti po prehľadávaní
okolia zadržali 21-ročného Ľubomíra B. a
23-ročného Mareka D.,  u ktorých našli
dva mobilné telefóny a doklady na cudzie
meno. Páchatelia sa k tomuto i k ďalším
skutkom priznali. (ver)

Správy z podsvetia
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Ako by ste zrekapitulovali obdobie od ko-
munálnych volieb na jeseň 2002 po súčas-
nosť?
- Mám pocit, že čas od komunálnych vo-
lieb na jeseň 2002 ubehol veľmi rýchlo a
bol vzhľadom na množstvo úloh a cieľov,
ktoré sme si spoločne so skupinou Otvore-
nej koalície občanov pred voľbami stanovi-
li, veľmi krátky... Jednou z hlavných úloh
bolo pokračovanie výstavby kanalizácie, po
rokovaní s Bratislavskou vodárenskou spo-
ločnosťou sme našli riešenie, ktoré v tomto
roku umožnilo začatie realizačných prác.
Výstavba kanalizácie je v našich podmien-
kach o to zložitejšia, že v dôsledku legisla-
tívnych zmien vznikla situácia, keď sa časť
obyvateľov musí finančne podieľať na zave-
dení kanalizačných prípojok, hoci časť Vaj-
nor, ktorá bola pripojená predtým, mala
prípojku zavedenú zadarmo. Ide o citlivú
tému, hľadáme spôsob, ako tieto dosahy
na občanov zmierniť. Z iných úloh, ktoré
sme sa snažili realizovať hneď na začiatku,
spomeniem prebudovanie križovatky pri
vstupe do Vajnor na kruhový objazd. V
oblasti dopravy nás však čaká ešte veľa ťaž-
kých úloh.
Aké sú najdôležitejšie zámery a ciele vaj-
norskej samosprávy na tento a budúci
rok?
- Radi by sme pripravili koncepciu rozvoja
mestskej časti, ktorá by definovala Vajnory
ako destináciu cestovného ruchu, pričom
by vychádzala z podpory agroturistiky, cyk-
loturistiky, ako aj možností vyplývajúcich z
blízkosti Národnej prírodnej rezervácie
Šúr a Malých Karpát. Vajnory sa formova-
li ako vidiecke, poľnohospodárske a vino-
hradnícke sídlo a tento ich pôvodný cha-
rakter by sme radi v čo najväčšej miere
zachovali. Jedným z našich hlavných cieľov
je podporovanie tradícií, folklóru a tradič-
ných remesiel, ako je vyšívanie, paličkova-
nie, výroba veľkonočných ozdôb či maľova-
nie ornamentov, a začali sme niekoľko
týmto smerom zameraných projektov.
Ďalšou veľkou úlohou, ktorej realizáciu by
sme chceli začať ešte do konca volebného
obdobia, je rekonštrukcia Národnej kul-
túrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom.
Pripravujeme aj rekonštrukciu radnice a
umiestnenie mobilnej ľadovej plochy. 
Ktoré vaše ďalšie aktivity sú významné z
pohľadu obyvateľov Vajnor?
- Snažíme sa rozvíjať sociálnu politiku a
vychádzať v ústrety starším a sociálne
odkázaným spoluobčanom. Koncom mi-
nulého roku sa uvoľnila budova, v ktorej
bude zriadený dom opatrovateľskej služby
s názvom Senior centrum Amico. V súčas-
nosti sa pripravuje projektová dokumentá-
cia, v lete by mohlo byť vydané stavebné
povolenie, je predpoklad, že prvých klien-
tov by mohlo toto centrum prijať ešte na
jeseň tohto roku. Popri starších spoluobča-
noch sú našou prioritou aj deti. Vynaložili

sme značné prostriedky na opravu školy,
školskej jedálne a telocvične, v tomto roku
sa pripravuje kompletná rekonštrukcia
sociálnych zariadení telocvične.
V akom štádiu je zámer rekonštrukcie
centrálneho vajnorského námestia?
- Obnova centra Vajnor bola a je jednou z
našich priorít. Vypísali sme súťaž návrhov
na riešenie historickej časti centra Vajnor,
vlani v októbri bola ukončená vyhlásením
troch víťazov a následne víťazi spracovali
priestorové modely svojich návrhov, ktoré
boli sprístupnené aj verejnosti. Uskutočni-
lo sa aj verejné zhromaždenie zamerané
na túto tému. Náš ďalší postup bude
vychádzať z toho, že každý z troch víťaz-
ných návrhov obsahoval zaujímavé prvky,
ktoré sa dajú použiť vo finálnom riešení.
Toto finálne riešenie bude predložené na
odsúhlasenie pamiatkarom, čím získame
záväzný dokument, regulatív, ktorý bude
usmerňovať jednotlivé investičné činnosti
pri obnove námestia tak, aby bol zachova-
ný genius loci tohto prostredia. Základnou
filozofiou je zámer odkloniť tranzitnú
dopravu z centra Vajnor, čo si vyžaduje
vyvolanú investíciu v podobe vybudovania
severného obchvatu. Priestor pred miest-
nym úradom až po Vajnorský ľudový dom
spolu s parkom pred kostolom a najstaršou
časťou Vajnor by sa mal premeniť na jeden
prepojený celok, ktorého spoločným
menovateľom by mala byť prednosť peších
pred motorovými vozidlami. Predpokladá-
me, že rekonštruovať sa bude postupne, po
etapách. 
Aj do Vajnor prichádzajú súkromní inves-
tori. Aké významnejšie projekty a investí-
cie sa pripravujú na území vašej mestskej
časti?
- Jednou z priorít, ktoré si stanovilo naše
miestne zastupiteľstvo, bolo vytvorenie
priestorových možností na umiestňovanie

rôznych investícií. V rámci prípravy nové-
ho územného plánu mesta navrhujeme
rozšírenie niektorých plôch práve na tieto
účely. Spracovali sme napríklad koncepčný
materiál, ktorý by mal zabrániť doteraz
pomerne živelnej výstavbe v lokalite
Tuhovské a v zóne Rybničná. Medzi inves-
tormi, ktorí k nám prichádzajú, veľkú časť
tvoria distribútori motorových vozidiel -
Mercedes, Ford, Mitsubishi, KIA, máme
tu nový areál podobne zameranej rakúskej
firmy Lagermax. 
V týchto dňoch bol verejnosti predstavený
projekt vedecko-technologického parku
CEPIT, ktorý by mal byť vybudovaný seve-
rovýchodne od Vajnor. Ako hodnotíte tento
projekt?
- Vzhľadom na záujmy investorov sme
vypracovali urbanistickú štúdiu zóny Ryb-
ničná, kde navrhujeme umiestniť takéto
aktivity, vrátane vedecko-technologického
parku CEPIT. V návrhu územného plánu
sa vytvára priestor na umiestnenie tohto
zámeru, teraz ide len o to, aby sa zosúladi-
li priestorové možnosti na území mestskej
časti so záujmami investora. V prípade, že
pozemky nie sú v stopercentnom vlastníc-
tve investora, je na ňom, aby sa dohodol s
vlastníkmi a mohol svoj zámer realizovať.
Ako sa vyvíja situácia okolo vajnorského
letiska?
- V územnom pláne je na území, kde sa v
súčasnosti nachádza letisko, naďalej navr-
hovaná funkcia šport. Ako je známe, mest-
ská časť sa uchádzala o vajnorské letisko
ako o neupotrebený majetok Slovenskej
správy letísk. Minister dopravy, pôšt a tele-
komunikácií sa rozhodol vložiť tento maje-
tok do akciovej spoločnosti Letisko M. R.
Štefánika - Airport Bratislava, ktorá sa
rozhodla tento majetok predať. So svojou
iniciatívou sme teda neuspeli, berieme na
vedomie, že malé vajnorské letisko časom
prestane byť funkčné. Bude potrebné hľa-
dať alternatívne využitie územia a v tomto
zmysle zmeniť aj územný plán mesta. Bez
presnej analýzy územia a jeho väzieb nie je
možné presne určiť jeho budúce využitie,
vzhľadom na to, že leží v náletovom kuželi
veľkého letiska, sa však javí ako jednoznač-
né, že nie je vhodné na funkciu bývania.
Ak by mal byť tento priestor urbanizovaný,
viem si predstaviť, že by mohol byť využitý
na umiestnenie vedecko-technologického
centra, logistických centier v kombinácii s
občianskou vybavenosťou. Za mimoriadne
dôležité v tejto súvislosti považujem to, aby
sa celé územie Vajnor, vrátane letiska a
kasární, riešilo komplexne, ako jeden
celok, a aby sa neriešil iba jediný, hoci aj
zaujímavý projekt - vedecko-technologický
park CEPIT. Treba hľadať riešenia, ktorá
by boli optimálne nielen pre jediného
vlastníka, ale pre celé územie.

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Miloslav Novák

Starostka Anna Zemanová: investori sú
vítaní, chceme však zachovať ráz Vajnor

Anketa o názve piateho mosta
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 28. apríla 2005 
hlasovaním rozhodlo, že piaty most cez Dunaj sa nebude volať po žiadnej osobnosti. 
O jeho názve definitívne rozhodne na zasadnutí dňa 26. mája 2005 
na základe výsledku konečnej verejnej ankety.

Vyplnený hlasovací lístok v obálke s označením „Most“ môžete zaslať najneskôr 
do 18. mája 2005 (platí pečiatka na obálke) alebo osobne priniesť na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Služby občanom/Front Office, 
Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1.

Bližšie informácie o ankete získate na tel.č. 59 356 399, 
e-mail: sluzbyobcanom@bratislava.sk alebo na webovej stránke www.bratislava.sk

� Most Apollo
� Most Európy
� Oblúkový most
� iný názov (nie podľa osobnosti)
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Adresa:

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava - Dúbravka

poskytuje starostlivosť 
o deti od 12 mesiacov

Ponúkame pobyty - celodenné
- poldenné
- hodinové

Info: 0907 519 104, 6446 3497



Máte chuť na trochu jazzu? A chcete si
pri jeho počúvaní dopriať aj niečo na
zahryznutie alebo uhasenie smädu? V
JAZZ CAFÉ na Ventúrskej ulici v histo-
rickom jadre Starého Mesta nájdete
jedno aj druhé. Aj keď...
Aj keď s tým jazzom to nie je až také
horúce. Je pravdou, že počas  večerov od
stredy do soboty si môžete naživo vypočuť
slovenských i zahraničných jazzových
hudobníkov, ak však prídete cez deň,
bude sa z reproduktorov ozývať skôr pop
a rock, alebo tak, ako počas hokejových
majstrovstiev sveta, komentátori verejno-
právnej televízie. V reštaurácii logicky
usúdili, že hokej na veľkoplošnej obrazov-
ke priláka viac hostí ako komorný jazz. V
čase, keď sa prenosy nevysielajú by jazzo-
ví fanúšikovia zrejme reprodukovaného
jazzu privítali o čosi viac.
Aj keď je Jazz café otvorené už od roku
1999, na podnik, kde si môžete aj niečo
zajesť, sa zmenilo až po rekonštrukcii a
sprístupnení priestorov na prízemí histo-
rického domu. Pôvodne fungovalo ako
klub v suteréne, v ktorom sa počas veče-
rov konajú živé jazzové koncerty. Zvyšok
dňa zostávajú pivničné priestory s tehlo-
vými stenami a klenbami zatvorené. Prí-
zemná časť reštaurácie je pomerne malá,
dominuje jej barový pult. Stoly, jeden
vedľa druhého, sú rozmiestnené popri
veľkej lavici pri dvoch stenách, ďalších pár

stolov je na galérii, na ktorú vedú strmé
schody. Celý interiér je zariadený v čier-
nobielej kombinácii, čierne sú drevené
stoličky, biele je prestieranie na stoloch a
na bielych stenách sú v čiernych rámoch
čiernobiele fotografie najuznávanejších
jazzových hudobníkov. Túto čiernobielu
hegemóniu narúšajú modré stoly a stolič-
ky na letnej terase pred reštauráciou.
Čiernobiely je aj jedálny lístok, ktorý po-
núka slušný výber jedál, pravdupovediac,
však nijako výnimočných či originálnych.
Z polievok podľa dennej ponuky sme
počas našej prvej návštevy neochutnali
žiadnu, lebo žiadnu nemali a na druhý
pokus sme si dali taliansku minestrone (55
Sk). Studené a teplé predjedlá sme tento-
raz vynechali a tak sme prešli priamo k
hlavnému chodu. Ochutnali sme Rošten-
ku Primáš (235 Sk), čo je vlastne vypráža-
ná roštenka obalená v strúhanke, Kuracie
prsia s kápiou (165 Sk) s americkými
zemiakmi (45 Sk), Hydinové ražniči (155
Sk), Slonie slzy (205 Sk) - bravčové karé s
kyslou smotanou a olivami a Jazz Steak
(305 Sk) - sviečková na hrianke s volským
okom a hranolkami (45 Sk). Prečo steak
dostal prívlastok jazz sme neodhalili, nič
jazzové na ňom nebolo, dokonca by sme
povedali, že bol až príliš obyčajný a na

svoju cenu až prehnane malý. Ako hlavné
jedlo sme si dali aj Kuracie prsia s rukolou,
rajčinami a cibuľkou (175 Sk), v jedálnom
lístku uvádzané medzi šalátmi, z ktorých
sme ochutnali aj Grécky šalát (110 Sk) a
Taliansky šalát (145 Sk) z fazuľových stru-
kov, paradajky, mozzarelly a vajca. Prečo
bol taliansky šalát poliaty sladkým keču-
pom...? Kuchár má buď veľmi zvláštne
chute, alebo by mal skúsiť, ako chutia
paradajky s kečupom. K ostatným jedlám
nemáme väčšie výhrady, aj keď viac origi-
nality pri zostavovaní jedálneho lístka by
Jazz café určite neuškodilo.
Teraz k obsluhe. Mladé pohľadné čašníč-
ky dokážu iste prilákať viac hostí, no ich
šarm by im nemal brániť v naštudovaní si
obsahu jedálneho lístka. Potom by sa pri
žiadostiach hostí o vysvetlenie názvov
niektorých jedál nemuseli chodiť pýtať do
kuchyne, čo im to vlastne servírujú.
Jazz café je jedným z podnikov, ktoré
začínali ako klasické kaviarne, bary, puby
či kluby a ktoré po čase rozšírili svoju
ponuku aj o podávanie jedál. Z Jazz Café
to však klasickú reštauráciu nerobí a
naďalej zostáva skôr miestom, kde si ľudia
prídu vypiť kávu, pivo či miešaný nápoj.
Naše hodnotenie: ��

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

Bedeker gurmána

Dobre mienené ustanovenia sa dajú zneužiť
Stáva sa, že ťažko hľadám tému, ktorá by
nevyprovokovala záplavu ohlasov. Zdá
sa, že ľudia sa stotožňujú s kritikou na
čokoľvek. Nepovažujem za svoje veľké
víťazstvo, že vynášam na povrch sveta
zväčša negatívne javy, hoci som vyslovene
pozitívne mysliaci človek.
Ako potomok rodu, ktorý žije v Bratisla-
ve nepretržite od 17. storočia, mám zakó-
dovanú v povahe toleranciu, veľkorysosť,
solidaritu a nepísané pravidlo: žiť a
nechať žiť! Ak už nemôžem pomôcť, urči-
te vedome neuškodím a už zaručene sa
nezabávam udavačstvom. Život je pri-
krátky na to, aby som si ho zbytočne otra-
vovala. Ak ma niečo mrzí, potom fakt, že
sa na mňa obráti priveľa starých Bratislav-
čanov, ktorí sa cítia ohrození zbohatlíkmi,
ktorí sa na základe moci svojich peňazí
„zakupujú“ do bytov a domov v starej
Bratislave. Chcú mať čo najskôr upravené
( a opravené) domy, v ktorých bývajú (to
je dobré!) a často nasadzujú také tempo,
na aké dôchodky, ale ani príjmy „starou-
sadlíkov“ nestačia (a to je zle!). A tu sa
začína dôvod na často surové susedské

vzťahy. Odporúčania typu: ak na to nemá-
te, predajte svoj byt a choďte do menej
atraktívnej časti Bratislavy alebo na vidiek
- vedia vyvolať nie iba zlosť, ktorá zvýši
krvný tlak, ale, žiaľ, aj úzkosť a strach,
ktoré sa končia depresiou.
Svojím spôsobom ustanovenie zakotvené
v zákone o záložnom práve spoločenstva
vlastníkov na byt neplatiča sa dá tiež po-
riadne zneužiť. Stačí nadpolovičná väčši-
na majetných vlastníkov bytov, ktorí
odhlasujú vysoké mesačné platby do
fondu opráv a je len otázkou času, keď sa
chudobnejší vlastníci dostanú problémov.
Nuž ako vravia Česi: nenarodil se člověk
ten, jenž vyhověl by lidem všem a ja dodá-
vam, že akékoľvek dobre myslené ochran-
né mechanizmy sa môžu stať likvidačnými
pre bezbranných.
Na začiatku vymenované vlastnosti sta-
rých Prešporákov nahradila v súčasnosti
hrošia koža, vystlaná hrubou vrstvou ban-
koviek. Počítam, že potrvá dlhé desaťro-

čia, kým hrošie kože starobou popraskajú
a ich majitelia sa naučia vidieť potreby aj
iných, nielen svoje vlastné.
A čo poradiť tým, ktorí sa cítia ohrození
dnes? Pápež Ján Pavol II. s obľubou hovo-
ril: Nebojte sa! To spomínané záložné
právo nie je až také jednoduché uplatniť.
Prirodzene nikoho nenavádzam na to,
aby ľahkomyselne neplatil služby spojené
s bývaním. Je viac možností, ako sa chrá-
niť pred zadlžením. Na väčšinu bytov
dôchodcov zaručene čaká dedič. Netreba
sa báť požiadať, aby ten, kto po vašej smrti
dostane miliónovú (aj viac) hodnotu, pre-
vzal za vás už teraz platbu napríklad do
fondu opráv. Ak nemáte dediča, poraďte
sa s právnikom, ako sa dá uzatvoriť zmlu-
va (hoci aj kúpna), ktorá zaručí, že budú-
ci vlastník bude prispievať na náklady
spojené s užívaním bytu až do smrti súčas-
ného užívateľa. Aj výmena bytu za menší
alebo v inej lokalite môže byť riešením.
Jednoducho, riešení je viac, iba nestratiť
hlavu a poradiť sa s odborníkom. A hlav-
ne si strachom neničiť zdravie!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Zákazník je pán

V Jazz café si príliš veľa jazzu neužijeteZelené plochy
patria aj deťom,
nie iba psom
LIST ČITATEĽA
Nemôžem nereagovať na list vašej čitate-
ľky M. Bezákovej Na vôdzku asi nepatria
psy, ale deti, lebo mám podobné pocity aj
skúsenosti.
Trpím, že nemôžem nechať svoje dieťa
voľne behať, už dva roky, lebo hoci už má
tri roky, je natoľko slobodymilovné, že sa
nechce dať obmedziť chodením po chod-
níku. Prečo aj, veď tie trávniky sú tu há-
dam aj pre ľudí. Keď mala dcéra 15 me-
siacov, ako dieťa čitateľky, napísala som
podobný list aj na Miestny úrad v Ruži-
nove, v ktorom som vyjadrila rozhorčenie
okrem iného aj slovami, že majitelia psov
nechcú obmedzovať v pohybe svojich
miláčikov, ale ja svoje dieťa musím - lebo
sa bojím znečistenia aj voľne pobehujú-
cich psov. Odpoveď mi prišla v duchu, že
je všeobecne záväzné nariadenie o
nemožnosti voľného pohybu psov a že
neporiadnych psíčkarov možno aj poku-
tovať. No nie je dosť tých, ktorí by na to
dohliadali. Vari ja mám volať policajta a
dotyčného prikovať k zemi, aby počkal a
dal sa pokutovať?
Teraz mám znovu 15-mesačné dieťa a
ožíva vo mne dávna zlosť, keď mieri do
trávy a ja musím kričať: Pozor na kako! a
odnášať ho preč, lebo ešte tomu nerozu-
mie. Staršiu dcéru podobne okrikujem,
keď si chce natrhať púpavy...
Naozaj to v meste musí byť tak, že môže-
me len snívať o dvore, kde by si mohli
deti spokojne a v bezpečí vychutnávať
zeleň? Mária Vadilová, Ružinov

Mestská časť
chce zlikvidovať
Kohútik
LIST ČITATEĽA
Roky chodievame s manželom cez víken-
dy na našu už obligátnu prechádzku
spod Červeného mosta na Železnú stud-
ničku. Často sa po ceste zastavíme aj na
Partizánskej lúke a v Kohútikovi si vypi-
jeme kofolu, alebo tam len tak posedíme
a pozorujeme okolitý ruch.
Preto nás celkom nemilo prekvapilo, že
toto zariadenie je od januára zatvorené.
Majiteľ prevádzky , resp. doterajší nájom-
ca na vysvetlenie tohto stavu vylepil na
dvere korešpondenciu s mestskou časťou
Staré Mesto. Je pravda, že Kohútik nebol
nijakou nóbl reštauráciou, ale bolo tam
prijemne, v zime sa kúrilo v kozube, steny
nad barom boli ozdobené detskými kres-
bami a v jeho okolí sa sústreďovali milov-
níci prírody a aj celé rodiny s deťmi. 
Nechápem preto reakciu samosprávy
Starého Mesta, ktoré sa rozhodlo túto
prevádzku zlikvidovať. Mohli by sa k
tomuto kompetentní vyjadriť? O chvíľu
tu bude leto a ja dúfam, že ak sa už mest-
ská časť rozhodla pre takýto krok, tak
tam najneskôr do prázdnin vybuduje
niečo, čo bude aspoň na takej úrovni, ako
bol Kohútik. 
Ľudia, ktorí v tejto oblasti prevádzkujú
svoje skromné podniky (vid Železná stud-
nička), by si zaslúžili za svoju  prácu zo
strany mesta podporu a nie takéto zaob-
chádzanie. Klára Kovalová, Bratislava

Zaslúžia si
Bratislavčania
krajšiu zeleň?
LIST ČITATEĽA
Môj postreh sa tak trochu týka zelene v
meste a tak trochu správania spoluobča-
nov. Víkend 23. - 24. apríla bol v Brati-
slave venovaný dňu otvorených dverí, a
tak sme i s priateľkou využili ponuku a
vybrali sa v nedeľu do ZOO.
Musím priznať, že i keď bolo krásne
počasie, tak toľko ľudí sme skutočne neo-
čakávali. Bol to šok a určite nielen pre
nás, ale i pre pracovníkov ZOO a zvlášť
pre zvieratá. Všetko by bolo v poriadku,
veď na to bol takýto deň určený, keby sa
ľudia vedeli správať. Uvediem len nie-
koľko príkladov: v Dinoparku (ktorý iste
stál ZOO nemalé peniaze) sa napriek
tabuľkám so zákazom dotyku ľudia expo-
nátov nielen veselo dotýkali, ale svoje
deti i seba samých vešali na uvedené
atrakcie, rozhojdávali ich a veselo ničili
všetko naokolo. Chápem, že pre deti je to
obrovské lákadlo, ale kritizujem hlavne
rodičov, ktorí ich majú viesť k výchove a
vysvetliť im príčinu zákazu a nie podsúvať
vetu „...a čo by si sa nedotkol, choď a
zaves sa mu na krk, my si ťa odfotíme.“
Zákaz kŕmiť zvieratá sa rešpektoval asi
tak, že kto im dá viac, je väčší frajer. Zni-
čené trávniky ani nespomínam. Niekedy
mi to pripadalo, že do klietok patria niek-
torí jedinci rodu ľudského a urážka typu:
„správali sa ako zvery“ je v tomto prípa-
de urážkou zvierat. 
Občas čítam v Bratislavských novinách
postrehy ľudí na kvalitu zelene v našom
meste. Je pravdou, že je v zlom stave, ale
zaslúžia si ju vôbec ľudia, ktorí tu žijú?
Odhadzovanie odpadkov je bežná zále-
žitosť, chodenie po trávnikoch, trhanie
kvetov a hlavne nerešpektovanie akých-
koľvek zákazov je pre niektorých skoro
povinnosť, inak asi nebudú „in“. Ja i
priateľka sme prežili viac než rok v
zahraničí (Anglicko, Švédsko, Španiel-
sko), a tak máme šancu porovnávať. Ani
v jednej z týchto krajín sa nestane niečo
zo spomínaných prípadov. Pokiaľ je nie-
kde zákaz, tak sa dodržuje a len 1-2 %
ľudí ho poruší, na Slovensku je to pravý
opak. Komu to však prekáža? Zákaz je
jedna vec, ale pokiaľ sa nekontroluje a
veľmi prísne nepokutuje, nemá zmysel,
ak sami nedokážeme dospieť k uvedo-
meniu, musí nás k nemu doviesť zákon.
Možno by tie spomínané pokuty
pomohli ZOO i mestskej zeleni a tí z
nás, ktorí skutočne majú prírodu radi a
neničia ju, by si konečne mohli vychut-
návať víkendy v pokoji a v čistom pro-
stredí. Pracovníci ZOO sa teraz budú z
tohto víkendu spamätávať ďalší mesiac.
Nezostáva mi len konštatovanie, že Slo-
vensko si z tejto stránky vstup do EÚ
nezaslúžilo a Bratislavčania si nezaslú-
žia deň otvorených dverí, pokiaľ je totiž
niečo zadarmo, tak k tomu nemáme
vôbec žiadnu úctu a nevážime si to,
samozrejme, česť výnimkám. 

Mgr. Vladimíra Kovalovská, Vajnory
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BRATISLAVA
VÚB banka otvorila v apríli nové hypo-
tekárne centrum v Bratislave na Mlyn-
ských nivách č. 1. Hypocentrum je výni-
močné tým, že žiadateľom o hypotéku
umožní ušetriť až 75 % nákladov zo
vstupných poplatkov, ak si o hypotekár-
ny úver požiadajú do 31. mája 2005.
Okrem úspory na vstupných poplatkoch,
získava klient aj možnosť vyhrať ročné
úrokové prázdniny. Do žrebovania o

túto cenu budú zaradení všetci, ktorí
požiadali o hypotekárny úver v Hypote-
kárnom centre na Mlynských nivách v
Bratislave do konca mája 2005. V hypo-
tekárnom centre na Nivách pracuje 10
hypotekárnych poradcov. Záujemca o
hypotéku si môže poradcu zavolať aj
domov, alebo na iné miesto, nemusí
kvôli informáciám cestovať za hypoté-
kou sám. Kontakty na poradcov sú uve-
dené na www.flexihypoteka.sk.

V minulom roku poskytla VÚB obča-
nom 7442 úverov v objeme 6, 074 mi-
liardy Sk. Takmer každý tretí občan,
ktorý si v posledných dvanástich me-
siacoch čerpal hypoterkárny úver, vyu-
žil služby tejto banky. VÚB banka má
po celom Slovensku 211 retailových,
26 firemných pobočiek a 10 hypote-
kárnych centier. Je členom medziná-
rodnej bankovej skupiny Gruppo
Banca Intesa. 

V novom hypotekárnom centre VÚB
ušetríte až 75 % vstupných nákladov

TENISOVÁ ŠKOLA
TOP TENIS

0905 380 001, www.toptenis.sk
� Baby fun 2,5 - 5 rok, výuka lokomočných pohybov
� Letné denné campy tenis, angličtina, squash, golf
� Tenisové kurzy od 5 do 18 rokov
� Súkromné tenisové hodiny deti + dospelí

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

0905 234 615 � 4363 8184

ČALÚNNICTVO
- veľký výber látok
- odvoz dovoz zabezpečím

Tel.: 0905 793 219

Na reklamu v novinách,
sa informujte na čísle

0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Vo Vajnoroch sa pripravuje strategická
investícia - vedecko-technologický park
VAJNORY
Vedecko-technologický park CEPIT
zameraný na  rozvoj moderných technoló-
gií chce rakúsko-nemecký súkromný
investor vybudovať na území mestskej
časti Vajnory. Stavať sa pravdepodobne
začne už v budúcom roku. 
Vo Vajnoroch by mal vyrásť technologický
park s rozlohou 630-tisíc štvorcových met-
rov, v ktorom by si malo nájsť prácu nie-
koľkotisíc ľudí. V rámci jeho výstavby by sa
tu malo preinvestovať 40 miliónov eúr. Je
predpoklad, že tu vznikne výskumné a vý-
vojové centrum najmä pre oblasť automo-
bilového priemyslu. Sídliť a pracovať by tu
mali firmy na vývoj elektroniky, biotech-
nológií, počítačových programov, nano-
technológií a energií z obnoviteľných zdro-
jov. Ráta sa tu s vybudovaním vysokej
odbornej školy nového typu umožňujúcej
získať univerzitné vzdelanie s praktickým
zameraním. Študovať by tu malo približne
1500 študentov. Okrem toho tu bude pod-
nikateľský inkubátor na podporu mladých
začínajúcich firiem zameraných na rozví-
jajúce sa technológie, ráta sa aj s kongre-
sovým centrom, ktorého súčasťou má byť
hotel a ďalšia príslušná infraštruktúra.
Ráta sa tiež s vybudovaním ubytovacích
kapacít rezidenčného typu. Výstavba celé-
ho parku bude podľa investora trvať nie-
koľko rokov. Jeho štruktúra a zameranie
bude podobná ako v porovnateľných, už
vybudovaných centrách v Turku (Fínsko),
Kista (Švédsko), Brémy (Nemecko), Sop-
hia Antipolis (Francúzsko) či Barcelona
(Španielsko), v ktorých pracujú tisíce
zamestnancov a pôsobia stovky firiem.
Investorská skupina, ktorej súčasťou je aj
koncern Hansa-Flex so sídlom v nemec-
kých Brémach, už teraz skúma záujem
firiem so zameraním na sofistikované
technológie o možnosť pôsobenia v stred-
nej Európe.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
vedenie mesta túto iniciatívu plne podpo-
ruje. Ako ďalej uviedol, myšlienka projek-

tu sa zhoduje so snahou mesta o vytvára-
nie rôznorodých pracovných príležitostí. Z
Bratislavy by sa malo vytvoriť tzv. biele
mesto, čiže mesto biznisu a moderných
technológií bez splodín a chemických pre-
vádzok. Mesto sa na parku priamo finan-
čne podieľať nebude, primátor uvažuje o
daňových úľavách pre investorov. 
Za skratkou CEPIT sa ukrýva názov
Central European Park for Innovative
Technologies, teda Stredoeurópsky park
pre inovatívne technológie. Miesto pre

túto investíciu nebolo zvolené náhodou,
vychádza z analýz, podľa ktorých je brati-
slavský región jedným z najperspektívnej-
ších v Európe. Zvolená lokalita zároveň
poskytuje široké zázemie vedeckých,
výskumných a vzdelávacích kapacít a
dostatok kvalifikovaných pracovných síl.
Projekt CEPIT je kompatibilný s Lisabon-
skou stratégiou Európskej únie a jeho
význam presiahne hranice stredoeuróp-
skeho priestoru. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Czernin Gruppe

Turisti majú
problém nájsť
cestu na Hrad
LIST ČITATEĽA
Som obyvateľka Starého Mesta - konkrét-
ne Podhradia a veľmi ma mrzí, že pre
peších - turistov a návštevníkov vôbec nie
je vyznačená cesta, po ktorej sa dá dostať
na hrad.
Chudáci turisti tu bezradne tápajú, hľa-
dajú, listujú v mape a majú problém sa
zorientovať, odkiaľ je možné sa dostať k
Hradu. Keď v lete chodievam domov,
tak ma opakovane zastavujú a pýtajú sa
ma na trasu. Je hanbou nášho hlavného
mesta a nášho národa, že takáto základ-
ná vec nie je vyznačená. Hrad je frekven-
tovaným a významným miestom v kaž-
dom meste, a neobíde ho ani jeden
návštevník (za predpokladu že naň
trafí!!!)
Je to naozaj jedno našim kompetentným a
aj primátorovi mesta? Investuje sa do rôz-
nych zbytočností, ale Staré Mesto a jeho
základné a dôležité historické pamiatky
pre návštevníkov Starého Mesta označené
nie sú. Navštívila som mnoho svetových
metropol a všade dbajú na takéto drob-
nosti ako je dobré označenie pamiatok a
hlavne HRADU.
Prosím, skúste sa popýtať na tento dlho
neriešený problém, nielen v mene mojom,
ale hlavne v mene blúdiacich a dezorien-
tovaných zahraničných návštevníkov, ktorí
si asi dobrý dojem z neoznačenosti základ-
ných pamiatok domov neodnášajú!
Prichádza znovu leto, a je mi už vopred
ľúto bezradne blúdiacich turistov a zahra-
ničných návštevníkov.

Adriana Bánovská, Staré Mesto
~   ~   ~

Mesto Bratislava v uplynulých dňoch
podpísalo dodatok zmluvy so spoločnos-
ťou JCDecaux na inštaláciu nových elek-
tronických informačných tabúľ. Priprave-
né sú elektronické minismerovníky, ktoré
budú plniť práve účel, o ktorom písala
vaša čitateľka. S ich inštaláciou sa začne
okamžite po vydaní platných rozhodnutí
mestom Bratislavou.
Novými informačnými tabuľami budú
označené dve trasy na Bratislavský hrad
tak, aby ktorýkoľvek turista, či už pôjde z
Hviezdoslavovho námestia alebo od
Námestia SNP pohodlne trafil po vyzna-
čenej ceste.
Celkovo v tomto roku v Bratislave pribud-
ne 50 elektronických tabúľ, pričom v 1.
polroku - teda do 30. júna pribudne
prvých 20 minismerovníkov. Budú ozna-
čovať nielen spomenuté trasy na Bratislav-
ský hrad, ale aj základnú turistickú trasu
po historickom centre Bratislavy a turistov
budú navádzať aj na Infocentrum na Klo-
bučníckej ulici, kde dostanú akékoľvek
turistické informácie o Bratislave.

Eva Chudinová, 
hovorkyňa magistrátu Bratislavy

Práca v EÚ

Veľká Británia - rôzne pozície 
vo veľkoskladoch, priemysle, 4-5* hoteloch,
pasívna AJ

Grécko, Cyprus - práca pre 
hotelových animátorov, TANEČNÍKOV, DJ, 
fitnes, so znalosťou AJ alebo NJ

Nábor: 5.-13.mája v Trenčíne.

Odchod ihneď/dohodou! 
Info: 032/7440174,

www.universalconsulting.sk

Prázdninová akcia 
Hotel Flóra Dudince s.r.o.

� Ubytovanie 450,- Sk/osoba
� Plná penzia 250,- Sk/osoba
� Dieťa do 3 rokov pobyt zdarma
� Dieťa do 12 rokov 5 % zľava
� V cene pobytu je vstup do bazéna

Tel/Fax: 045/5583132

Prospekty gratis!!!
hotelfloradudince@stonline.sk

www.floradudince.sk

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

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

BRATISLAVA
Historické centrum je v letných mesia-
coch plné turistov z celého sveta. Rozprá-
va kúsok minulosti nášho hlavného
mesta. Ukrýva mnohé tajomstvá architek-
túry rôznych storočí.
Každá z historických budov v Starom
Meste má v sebe svoje osobité čaro.
Mnohé z nich však nahlodal zub času a je
na ne skôr smutný ako utešený pohľad.
Poškodené fasády a okenice, deravé stre-
chy a odkvapy, to všetko vytvára nepekný
obraz. Množstvo budovy už prešlo kom-
pletnou renováciou, niektoré na renová-
ciu smutne čakajú, iné sa jej možno ne-
dočkajú. Mnohé padnú za obeť novým,

moderným, polyfunkčným budovám. Ak
to pôjde takto ďalej, o chvíľu Bratislava
príde o svoju čarovnú minulosť. 
Mesto sa najmä v posledných rokoch usi-
luje o záchranu pôvodnej architektúry his-
torického centra. Na rekonštrukciu všet-
kých budov nie sú peniaze. Najväčší pro-
blém je so starými obytnými budovami, o
ktoré akoby stratilo mesto záujem. Pravda
je však taká, že tieto domy sú v súkrom-
nom vlastníctve. A práve vlastník je zod-
povedný za technický stav budovy. Mnohí
z nich to však ignorujú. A čo v prípade, že
táto skutočnosť je príčinou ohrozenia nie-
len obyvateľov, ale i okoloidúcich? Tu im
táto povinnosť vyplýva zo zákona. Niektorí

ani tento fakt nerešpektujú. Uvediem prí-
klad. Len prednedávnom som bola sved-
kom nepríjemnej udalosti. Zo zanedbanej
starej budovy padol kus rímsy na dole
zaparkovaný automobil.  Majiteľ auta iste
nebol nadšený pri pohľade na vzniknutú
škodu. V tomto prípade si to odnieslo len
auto. A čo urobil vlastník domu? Na
druhý deň sa na budove objavila malá
ceduľa s nápisom: POZOR, PADÁ
OMIETKA. Prečo ľudia takéto skutoč-
nosti prehliadajú? Kedy konečne prestanú
zatvárať oči a začnú konať? Keď na mies-
to auta bude ležať na chodníku človek?
Vtedy už bude na riešenie problémov
neskoro!!! Miroslava Rausová

Za stav domov sú zodpovední vlastníci
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Koncom apríla uviedli do prevádzky nový
mestský informačný parkovací systém
BRATISLAVA
Od 26. apríla je v prevádzke informačný
parkovací systém, ktorý umožní vodičom
ľahšie sa zorientovať pri hľadaní voľných
miest na parkovanie na vybraných par-
koviskách a v parkovacích garážach.
Prevádzku zabezpečuje spoločnosť Mest-
ský parkovací systém. Ako uviedol riadi-
teľ spoločnosti Igor Dula, do systému
navádzania vozidiel na voľné parkovacie
miesta je zatiaľ zapojených osem subjek-
tov, z toho dve parkovacie garáže (Uršu-
línska, Námestie Martina Benku) a šesť
parkovísk s kapacitou nad 50 miest
(Veterná, Gondova, Rajská, Predstanič-
né námestie, Osobný prístav, Tesco). V
krátkom čase pribudnú aj podzemné
garáže Opera a Carlton. S prevádzkova-
teľom podzemných garáží Tatracentra
dosiaľ nebola uzatvorená dohoda. Do
systému patria aj záchytné parkoviská pri
Shopping Parku Avion a AuParku. Je
predpoklad, že k systému sa budú pripá-
jať aj prevádzkovatelia ďalších parkovísk
a podzemných parkovacích garáží. 
Informačný parkovací systém funguje
tak, že na základe informácií z parkovísk
a parkovacích garáží zobrazuje potrebné
údaje o možnosti parkovania  (voľné/plné
- free/full) na svetelných informačných
tabuliach rozmiestnených na hlavných
mestských dopravných ťahoch. Údaje v
číslach, teda presné počty voľných parko-
vacích miest sa na tabuliach budú zobra-
zovať až v neskoršej etape, keď to budú
prevádzkovatelia parkovísk a parkova-
cích garáží schopní technicky zabezpečiť.
Prenos dát sa uskutočňuje prostredníc-
tvom mobilného operátora Orange. V

meste je inštalovaných spolu 78  infor-
mačných tabúľ, ktoré navádzajú vodičov
na voľné parkovacie miesta na parkovis-
ká s kapacitou 1624 miest. Príslušné
údaje sa zobrazujú nielen na tabuli, ktorá
je od príslušného parkoviska alebo gará-
že najbližšie, ale aj na ďalších, vzdialenej-
ších tabuliach.
Mesto si od zavedenia systému sľubuje
zlepšenie orientácie vodičov pri jazde v
centre a úsporu ich času pri hľadaní
voľného miesta na zaparkovanie. Ďalším
cieľom systému je koordinácia využívania
kapacít uličného a mimouličného státia a
integrácia systému záchytných parkovísk
Park and Ride („Zaparkuj a odvez sa
mestskou hromadnou dopravou“) s
verejnou hromadnou dopravou. K
záchytným parkoviskám Avion a AuPark

by malo v budúcnosti pribudnúť aj parko-
visko hypermarketu TESCO Lamač. 
Zavedeniu informačného parkovacieho
systému predchádzala verejná súťaž,
ktorú spoločnosť Mestský parkovací
systém vypísala v minulom roku. Víťazom
súťaže sa stala spoločnosť SIEMENS,
ktorá stanovila cenu diela bez DPH na
necelých 9,75 milióna korún. Mesačné
náklady na prevádzku systému sa odha-
dujú na 80-tis. korún, zhruba polovica
nákladov na prevádzku by mala byť
pokrytá príspevkami od prevádzkovate-
ľov parkovísk a parkovacích garáží zapo-
jených do systému. Od minulého týždňa
si možno aktuálny stav parkovacích miest
overiť aj na webovej stránke www.parko-
vanieba.sk (lau) 

FOTO - Oto Limpus

Na juh od Petržalky má vyrásť sídlisko, 
o jeho možnej podobe rozhodne súťaž
PETRŽALKA
Na juh od Petržalky sa pripravuje
výstavba nového sídliska s pracovným
názvom Slnečné mesto. Jeho možnú bu-
dúcu podobu naznačí urbanisticko-
architektonická súťaž, ktorú vyhlásila
spoločnosť Poper Development. 
Územie je vymedzené zo severu sčasti
Panónskou cestou a Vyšehradskou uli-
cou, z východu areálom čistiarne odpado-
vých vôd a ochrannou hrádzou Dunaja,  z
juhu hranicou katastrov Petržalky a Jaro-
viec, zo západu železničnou traťou. Cie-
ľom projektu Slnečného mesta je vytvoriť
v tejto lokalite kvalitné obytné prostredie
s ponukou diferencovaných typov domov
s bytmi rôzneho plošného štandardu.
Súčasťou sídliska bude občianska vybave-
nosť, administratívne centrá, ako aj špor-
tové a rekreačné zariadenia s bohatým
uplatnením zelene a vody. Základným

zámerom projektu je vytvoriť podmienky
na ďalší rozvoj Petržalky. 
Projekt predpokladá, že sídlisko budú
tvoriť štyri zóny - A, B, C a D. Zóna A má
byť situovaná na západnom okraji úze-
mia a jeho podstatnú časť by malo zabe-
rať plánované depo vozidiel rýchlodráhy.
Ráta sa tu aj s bytovou a občianskou
zástavbou, ktorá má prispieť k vytvoreniu
polyfunkčného mestského prostredia v
nadväznosti na koncovú stanicu mestskej
koľajovej dopravy. Zóna B bude ťažisko-
vou, ráta sa tu s najvyšším rozsahom
plôch bývania doplnených o príslušnú
občiansku vybavenosť. Podobne by mala
vyzerať aj zóna C, ktorej zvláštnosťou je
existencia umelého kopca. Zóna D by
mala byť zameraná na rekreáciu a šport a
ráta sa tu aj s umiestnením aquaparku. O
rozsahu zamýšľanej výstavby svedčí fakt,
že tu má byť takmer 700-tisíc štvorcových

metrov podlažných plôch určených na
bývanie, vyše 200-tisíc štvorcových met-
rov podlažných plôch určených na admi-
nistratívu a takmer 400-tisíc štvorcových
metrov podlažných plôch určených na
občiansku vybavenosť.
Zámerom investora a vyhlasovateľa súťa-
že je dosiahnuť zmenu plánovaného
funkčného využitia územia v platnom
územnom pláne mesta. Súťažné návrhy
majú riešiť jeho funkčné využitie v súlade
s požiadavkami investora, aj keď zmena
územného plánu mesta ešte nebola
schválená. 
Uzávierka prvého kola súťaže je 18. mája,
hodnotiaca porota bude mať zasadnutie
o dva dni neskôr, uzávierka druhého kola
je 1. augusta a hodnotiace zasadnutie
poroty sa uskutoční 5. augusta. Výsledky
súťaže by sme mali poznať do siedmich
dní od zasadnutia poroty. (lau)
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Po rokoch 
zmenili 
názov ulice
RUSOVCE
Ulica v bratislavskej mestskej časti
Rusovce, ktorá sa volá Pri vodnej veži,
zmení svoj názov na Vodárenskú ulicu.
Rozhodli o tom poslanci mestského
zastupiteľstva pri schvaľovaní názvov
novovzniknutých ulíc, námestí a parkov. 
Názov ulice schválila mestská časť Rusov-
ce už pred piatimi rokmi, no na schválenie
magistrátu sa dostala až teraz. Poslanci
zamietli pomenovanie Pri vodnej veži,
pretože obdobný názov má aj lokalita
Vodná veža v centre mesta. „Nejaká logi-
ka musí byť,“ konštatoval poslanec a
námestník primátora Štefan Holčík. Podľa
poslanca Alexandra Berkoviča za mestskú
časť Rusovce má názov Pri vodnej veži
svoje opodstatnenie. Ulica sa vybudovala
priamo vo vodnej veži, ktorá bola súčasťou
Rusoveckého kaštieľa, uviedol. Argumen-
toval aj tým, že názov ulice už figuruje v
osobných dokladoch obyvateľov, v sídlach
firiem či listoch vlastníctva. 
Poslanci mestského zastupiteľstva schvá-
lili názvy pre 34 novovzniknutých ulíc,
námestí a parkov v mestských častiach
Rusovce, Vajnory, Vrakuňa a Záhorská
Bystrica. (sita)

Navrhovateľ TESCO STORES SR, a.s., Bratislava
predložil zámer

ČS PH TESCO 
Bratislava - Zlaté Piesky

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 22. 4.
do 13. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje pí-
somné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 26. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslami
4357/1, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 40,
41, 44, 49; v blízkosti hypermarketu TESCO, ulica Cesta na
Senec, MČ Bratislava - Ružinov, k.ú. Trnávka, ú.o. Bratislava
II.  Účelom zámeru je výstavba čerpacej stanice. Dominant-
nými prvkami ČS budú kiosk s portálovou autoumyvárňou,
refíže s výdajnými stojanmi, prestrešenie a informačný uka-
zovateľ. ČS bude obsahovať i parkovacie stánia a stánia na
čistenie interiérov vozidiel, resp. dohustenie pneumatík.  
Predpokladaný termín začatia výstavby: 8/2005
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:3/2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ PENZIÓN, s.d., Piešťany
predložil zámer

Bytový komplex „Malý Dunaj“
Kazanská ul., Pod. Biskupice

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 27. 4.
do 18. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 30. 5. 2005.
Miesto realizácie zámeru  je na pozemkoch s parc. číslami
4957/1, 4959/1, 4960/1, 4961/2, 4961/3, 4962/5,
4962/6 v lokalite pozdĺž Kazanskej ulice medzi jej križovat-
kami s Popradskou, Borekovou a Komárovskou ulicou, MČ
a k.ú. Bratislava - Podunajské Biskupice, územný obvod
Bratislava II. Účelom navrhovaného zámeru je výstavba
bytového komplexu, ktorý bude obsahovať 220 bytových
jednotiek pre 540 obyvateľov, 144 parkovacích miest v jed-
nopodlažných podzemných garážach a 158 parkovacích
státí na povrchu terénu. 
V komplexe - objekt A sa bude nachádzať 81 bytových jed-
notiek pre 190 obyvateľov, 102 parkovacích miest, z toho
35 miest bude umiestnených v jednopodlažnej podzemnej
garáži a 67 parkovacích státí bude realizovaných na povr-
chu terénu. Pre plochy občianskej vybavenosti bude urče-
ných cca 120,35 m2. V komplexe - objekt B, sa bude
nachádzať 139 bytových jednotiek pre 350 obyvateľov,
200 parkovacích miest, z toho 109 miest bude umiestne-
ných v jednopodlažných podzemných garážach a 91 par-
kovacích státí bude realizovaných na povrchu terénu, 26
parkovacích státí bude realizovaných v súbehu s Kazanskou
ulicou a zvyšných 65 parkovacích miest je situovaných vo
vnútri areálu objektu B. Na prízemí bytového komplexu je
vyčlenených cca 707,84 m2 pre realizáciu činností občian-
skej vybavenosti.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 2005
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 2008

Mesto Bratislava
dáva na známosť

V Topoľčanoch v priemyselnej zóne ponúkame
prenájom veľkopriestorového 

temperovaného skladu 9 500 m2

v oplotenom stráženom areáli.
Inštalované regále s 12 ks regálovými zakladačmi pre 10 400 paliet a ďalšie regále

pre vysokodvižné vozíky 2 000 paliet - 1 200 x 800 mm, nosnosť 1 000 kg. 
V areáli je parkovisko pre 10 kamiónov a 30 osobných vozidiel.

Optimálne napojenie na cestnú sieť.
TOPRENT, s.r.o. - 0903 523 131

PODMANICKÝ
PORTO PARKET
Parkety - rekonštrukcia starých,
pokládka všetkých druhov nových,

brúsenie, lakovanie, predaj, morenie.
Maľovanie, stierkovanie, 

dvere, zárubne, kuchynské linky.
Vzorkovňa na Galvaniho 2/A

� 0903 28 29 36, fax: 4488 1367

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“

Hľadáme
rodinný dom na kúpu 
v Bratislave a blízkom okolí.
Hoka, s.r.o., � 0903 461 758

DOVOLENKA 
NA SLOVENSKU
650 chát a penziónov

www.kiska.sk
052/77 654 45, 0903 407 407

Farebný katalóg zadarmo

V GALÉRII ARDAN
na Dobrovičovej 7 v Bratislave

KÚPITE ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ
DIELA SÚČASNÝCH UMELCOV

(maľba, grafika, socha, sklo)

Otvorené: utorok - piatok: 1000 - 1800 h
sobota: 1200 - 1800 h

telefón: 0905 443 106, 0905 149 257

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

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.

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Národná 90, Modra
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 033/ 64 74 567 www.drevenerolety.sk

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
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Devínčania oslovujú ústavných činiteľov,
investor sa ohradzuje proti ich tvrdeniam
DEVÍN
Rozruch okolo zamýšľanej výstavby vilo-
vých domov v Devíne neutícha. Devínča-
nia sa obrátili otvoreným listom na minis-
tra kultúry a ústavných činiteľov, investor
ich tvrdenia odmieta.   
Ako sme už informovali, investor, ktorým
je spoločnosť Skanska Development, pri-
pravuje výstavbu 23 vilových domov v časti
Záhradky nad Devínskou cestou v sever-
nom smere. Obyvatelia Devína začali
organizovať protesty a hromadne sa pod-
pisovali pod petíciu proti výstavbe. Naj-
novšie sa časť z nich obrátila na ministra
kultúry otvoreným listom, ku ktorému pri-
pojilo na petičných hárkoch svoje podpisy
58 občanov. V liste, v ktorom oslovili aj
prezidenta republiky, predsedu vlády,
dvoch ministrov, primátora Bratislavy,
poslancov mestského zastupiteľstva a
samosprávu Devína, sa na ministra obra-
cajú s naliehavou prosbou o pomoc pri
záchrane kultúrnych hodnôt, a žiadajú ho,
aby sa zasadil za zachovanie charakteru
Devína a jeho dlhé stáročia zachovanej
urbanistickej štruktúry. Namietajú proti
zámeru vybudovať tu štvorpodlažné byto-
vé domy s bytmi pre vyše 1000 obyvateľov.
Upozornili, že domy navodzujú dojem síd-

liska a nerešpektujú pôvodnú urbanistickú
štruktúru. V súvislosti so zámerom sa v
liste uvádza výraz „obludný“ a investora
obvinili z úmyselného obchádzania prí-
slušných zákonov. Pripomínajú, že pred-
metné územie bolo v územnom pláne pre-
klasifikované na „nízkopodlažnú bytovú
zástavbu,“ pod čím „až doteraz všetci
súdni ľudia, vrátane projektantov, v prípa-
de Devína chápali zástavbu rodinnými
domami“. Pisatelia tvrdia, že nie sú proti
výstavbe v tejto lokalite, malo by však ísť o
rodinné domy. Ministra vyzývajú, aby im
pomohol zabrániť „trvalému znehodnote-
niu staroslávneho Devína“ a „arogantné-
mu pošliapaniu kultúrnych hodnôt európ-
skeho významu“.
Spoločnosť Skanska nám poskytla stano-
visko, v ktorom konštatuje, že list obsahu-
je rad nepresných a nepravdivých údajov.
Vyhlasuje, že neobišla žiadne existujúce
zákony, úplne presne boli splnené všetky
predpísané podmienky a plánované stavby
úplne zodpovedajú platnému územnému
plánu. „Podotýkame, že predmetná lokali-
ta sa nachádza v extraviláne obce Devín,
resp. na jeho okraji, teda nejde o priamy
kontakt s obcou, a teda už vôbec nie s his-
torickým hradným návrším,“ uvádza sa vo

vyjadrení. Skanska sa ohradila proti použí-
vaniu slov „obludnosť“ alebo „sídlisko,“
pretože architektonické návrhy maximál-
ne rešpektujú charakter danej lokality.
Výstavba vilových domov podľa nej zaručí,
že oblasť nebude zahltená nekoncepčnou
a architektonicky nekvalitnou individuál-
nou výstavbou. „Sme toho názoru, že
niektoré príklady individuálnej výstavby v
okolí Bratislavy sú dostatočnou výstra-
hou,“ uvádza sa vo vyjadrení.
Ako uviedol projektový manažér spoloč-
nosti Skanaska Deveopment Radek Pše-
nička, časť obyvateľov Devína už pred
časom podpísala petíciu. Tá však mala do
značnej miery iný obsah ako tento otvore-
ný list. V čase vzniku petície boli obyvate-
lia Devína nepravdivo a skreslene infor-
movaní o charaktere výstavby, preto sa
uskutočnilo verejné prerokovanie, na kto-
rom bol projekt prezentovaný a predisku-
tovaný s obyvateľmi Devína i odbornou
verejnosťou. V závere spoločnosť Skanska
Development deklaruje, že rešpektuje
všetky ekologické podmienky a požiadav-
ky a okrem iného pripomína, že sa zavia-
zala zlepšiť stav neďalekej lesostepi a
obnoviť pietne miesto v obci. (juh)

VIZUALIZÁCIA - AA Pavel Kosnáč

Zmeniť verejnú komunikáciu na neverejnú
si vyžaduje splnenie viacerých podmienok
KARLOVA VES
So zaujímavým podnetom sa na našu
redakciu obrátili obyvatelia skupiny
rodinných domov v Karlovej Vsi, v loka-
lite Adámiho, Janotovej a Hudecovej
ulice, ktorí chcú zabrániť nekontrolova-
teľnému pohybu vo svojom okolí. 
Medzi domami je prístupová cestička
vedúca k vchodom do domov a ku gará-
žam, ktoré využívaju ich obyvatelia. Na-
priek tomu, že v okolí je hneď niekoľko
iných peších komunikácií, túto prístupo-
vú cestičku využívajú aj ľudia, ktorí nie sú
obyvateľmi domov. Často ide o sprejerov,
ktorí ničia omietky domov (spôsobená
škoda dosahuje rádovo desaťtisíce, teda
už prekračuje hranicu priestupku a ide o
trestný čin) a bezdomovcov, ktorí znečis-
ťujú priestranstvo. Problémom sú aj autá,
ktoré jazdia po cestičke. 
Vzhľadom na to, že cestička patri mestu,
obyvatelia lokality sa obrátili na magist-
rát so žiadosťou, aby bola nejakým
spôsobom uzatvorená tak, aby ju mohli

využívať len oni. Konkrétne sa obrátili na
oddelenie správy nehnuteľností, ktoré
ich žiadosť o uzatvorenie príslušnej časti
Adámiho ulice postúpilo oddeleniu pre-
vádzky dopravy. Okrem toho oslovili aj
našu redakciu.  
Ako sme zistili, magistrát skutočne dostal
žiadosť o vyhlásenie časti komunikácie
Adámiho ulica za neverejnú  účelovú
komunikáciu. „Adámiho ulica je miestna
komunikácia III. triedy, ktorá bola zvere-
ná do správy mestskej časti Bratislava
Karlova Ves,“ uvádza sa vo vyjadrení,
ktoré nám poskytla hovorkyňa magistrá-
tu Eva Chudinová. „Časť komunikácie
Adámiho ulica, ktorá je predmetom žia-
dosti, je v súčasnosti verejná účelová
komunikácia. Na to, aby bola verejná
účelová komunikácia vyhlásená za neve-
rejnú komunikáciu, je potrebné zriadiť si
právo k tejto komunikácii a pozemku
pod ňou prenájmom alebo kúpou. Tak-
tiež je potrebné súhlasné stanovisko prí-
slušného cestného správneho orgánu,

ktorým je starosta  Mestskej časti Brati-
slava - Karlova Ves.“ 
Ako sa ďalej konštatuje vo vyjadrení, na
konanie vo veci vyhlásenia verejnej úče-
lovej komunikácie za neverejnú je
potrebné doložiť doklad o tom, ako sa
bude vykonávať správa a údržba tejto
komunikácie, t. j. čistenie, opravy, údržba
verejného osvetlenia a podobne. „Podľa
predloženej žiadosti - príloha č. 1, nie
všetci majitelia nehnuteľností sú ochotní
podieľať sa na nákladoch súvisiacich s
vyhlásením predmetnej komunikácie za
neverejnú,“ uvádza sa vo vyjadrení. „Tak-
tiež je potrebný súhlas všetkých dotknu-
tých vlastníkov nehnuteľností, prípadne
nájomcov. Až na základe predloženia
vyššie uvedených podkladov bude možné
začať konanie o vyhlásení časti verejnej
účelovej komunikácie za neverejnú."
Ako vidno, vybaviť, aby sa z verejnej
komunikácie stala neverejná, vôbec nie je
jednoduché. Napriek tomu takáto mož-
nosť existuje... (lau)
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Rozbíjanie
nového asfaltu
má svoj dôvod
RUŽINOV
Na Mierovej ulici, ktorá práve prechádza
rekonštrukciou, zbíjačkami rozbíjajú
chodníky, ktoré boli nanovo vyasfaltované
iba pred niekoľkými mesiacmi. Na tento
jav nás upozornili niekoľkí čitatelia.
Kladú si otázky, načo sa investuje do nie-
čoho, čo sa po pár mesiacoch musí búrať.
„Je toľko peňazí nazvyš, aby sa takto plyt-
valo?“ pýta sa naša čitateľka z Ružinova.
Obrátili sme sa na mestskú organizáciu
Generálny investor Bratislavy (GIB),
ktorá rekonštrukciu Mierovej ulice reali-
zuje. Ako sme sa dozvedeli, na niektorých
miestach sa skutočne odstraňoval nový
asfalt na chodníkoch a zastávkach MHD.
Príčinou bolo podľa predstaviteľov GUB
okolnosť, že dodávateľ prác nepoložil na
príslušných miestach špeciálnu drážkova-
nú dlažbu, ktorá uľahčuje priestorovú
orientáciu nevidiacim. Ako nás ubezpečili,
neodstraňuje sa asfalt po celej šírke chod-
níkov, ide iba o asi 40-centimetrovú ryhu.
Dôvodov, pre ktoré sa niekedy nemožno
vyhnúť rozbíjaniu nanovo vyasfaltovaných
chodníkov, je však viac - jedným z nich mô-
že byť potreba osadenia dodatočne schvá-
leného dopravného značenia.
Rekonštrukcia Mierovej ulice v úseku od
Hraničnej po Kladniansku by mala byť v
čase vyjdenia tohto vydania našich novín
už ukončená. Nasledovať by mal úsek od
Kladnianskej po Tomášikovu ulicu. Podľa
vyjadrenia pracovníkov GIB sa v súvislosti
s rekonštrukčnými prácami objavujú viace-
ré sťažnosti obyvateľov z okolia Mierovej
ulice, pretože rekonštrukcia je spojená s
rôznymi dopravnými obmedzeniami a
komplikáciami. (ver)

Na Moskovskej
postavia 
novú bytovku
STARÉ MESTO
Na nároží Moskovskej a Strážnickej ulice
by sa už o niekoľko mesiacov mala začať
výstavba nového polyfunkčného domu, v
ktorom budú  byty rôznych veľkostí vráta-
ne luxusných dvojpodlažných mezonetov.
Na mieste, kde sa má uskutočniť zamýšľa-
ná výstavba, stál donedávna schátraný
starší dom, na prízemí a v suteréne ktoré-
ho bola kedysi známa piváreň Gemer.
Tento dom bol pred niekoľkými mesiacmi
asanovaný a ostala tu štvorcová plocha, na
ktorej sú v súčasnosti iba jeho základy a
stavebné sutiny. Na pozemku nie je žiadna
zeleň. Novostavba, ktorá tu má vyrásť, má
nielen urbanisticky dotvoriť túto lokalitu,
ktorá v súčasnosti nie je na úrovni zodpo-
vedajúcej polohe v centre mesta, ale aj
rozšíriť kapacity bývania, parkovania a
občianskej vybavenosti.
Nový dom má mať dve podzemné podla-
žia, kde sú navrhnuté parkovacie garáže s
vjazdom zo Strážnickej ulice, a sedem
nadzemných podlaží, pričom na prízemí
sa ráta s občianskou vybavenosťou a na
druhom až siedmom podlaží majú byť
byty. Najvyššie podlažia sú navrhnuté tak,
že majú zmenšený pôdorys, čo umožňuje
vybudovanie strešných terás. V suteréne
má byť 46 parkovacích státí, ďalších osem
miest na parkovanie má byť na ulici.
Druhé až piate nadzemné podlažie majú
byť riešené tak, že na každom bude jeden
päťizbový, jeden dvojizbový a tri trojizbo-
vé byty. Na vyšších podlažiach majú byť
veľké mezonetové byty. Orientačný ter-
mín začatia výstavby je v lete tohto roka,
jej dokončenie o dva roky neskôr. (lau) 

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

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

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

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

LADY TAXI
tel.: 16 011

0903 99 11 11
0908 98 11 11

jazdí pre Vás len za

11,- Sk/km

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 -  2 izb. nez. samostatný byt, v RD, 40 m2, novostavba, parkovanie 10.000 Sk/m.
Hany Meličkovej - 2 izb. komplet zar. byt, 65 m2, novostavba, 5.p., balkón 16.000 Sk/m.
Nám. M. Benku - 2 izb. zar. byt, 68 m2, 5.p./6.p., novost., vyb. kuch.,balkón 25.000 Sk/m.
Rajka -  3-podlažný RD, 180 m2, 5 á záhrada, 6 miest., 2x kúpelňa, garáž 30.000 Sk/m.
Predaj:
Dudvážska - 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 1.900.000 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, 100 m2, 9/12.p., loggia, tehla, pôv. stav, sam. izby 2.750.000 Sk
ul. 29 augusta - 2 izb. byt v OV, 73 m2, 1/5.p., nové rozv, orient. do dvora 3.000.000 Sk
Tomášiková - 3 izb. byt v OV, 4.p./4.p., novost., ter., balkón, gar., nová KL 5.500.000 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

Celodenná starostlivos� o Vaše die�a
vo veku od 2 do 6 rokov.

Krupinská 4, 851 01 Bratislava
mobil: 0905 166 443

email: dcsrdiecko@dcsrdiecko.sk
web: www.dcsrdiecko.sk

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Obytný súbor III. Towers, 

Bajkalská ulica, Bratislava,  
ktorej navrhovateľom je 

Development CRESCO, a.s., Bratislava
Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho vý-
pisy, odpisy alebo kópie od 20. 4. do 18. 5. 2005
v priestoroch Služieb občanom na prízemí Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.

Ministerstvo životného prostredia SR 
rozhodlo, že navrhovaná činnosť

Predajňa potravín LIDL 
Bratislava - Mamateyova ul.,

ktorej navrhovateľom je
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Bratislava

uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v

znení zákona č. 391/2000 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia SR
rozhodlo, že navrhovaná činnosť
Obytný súbor Devín -

časť Záhradky,
ktorej navrhovateľom je

Ing. Branislav Goga, Bratislava
uvedená v predloženom zámere sa nebude ďalej
posudzovať podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v

znení zákona č. 391/2000 Z. z.

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť
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O Bratislavu pre všetkých bol enormný
záujem, prišlo trikrát viac ľudí ako vlani
BRATISLAVA
Jednotlivé podujatia a akcie druhého
ročníka projektu Bratislava pre všet-
kých navštívilo počas víkendu 23. a 24.
apríla takmer 50-tisíc ľudí, čo je trojná-
sobne viac, ako pri premiére tohto podu-
jatia vlani.
Najväčší záujem bol podľa očakávania o
návštevu Zoologickej záhrady. Počas dňa
otvorených dverí si ZOO a DinoPark priš-
lo pozrieť takmer 19 tisíc návštevníkov, čo
je pravdepodobne historicky najvyššia jed-
nodňová návšteva počas 45-ročnej exi-
stencie bratislavskej ZOO. Veľký záujem
prejavili obyvatelia a návštevníci Bratisla-
vy aj o sedem expozícií Mestského múzea,
ktoré v sobotu videlo vyše 11 tisíc ľudí. O
podobný rekordný zápis sa postarali aj
návštevníci Botanickej záhrady UK, ktorú
navštívilo okolo 4 500 ľudí.
Na nezáujem verejnosti sa nemohli sťažo-
vať ani ďalšie mestské organizácie, ktoré
participovali na vydarenom projekte.

Mestskú knižnicu navštívilo 1023 čitate-
ľov, z toho až 600 nových. Už tradične bol
veľký záujem o zostup k archeologickým
nálezom Kaplnky sv. Jakuba na Námestí
SNP. Po oba dni si ich prišlo pozrieť 450
návštevníkov, ktorých neodradil ani veľký
rad čakajúcich záujemcov. Na športovis-
kách Správy telovýchovných a rekreač-
ných zariadení si zakorčuľovalo alebo
zaplávalo takmer tisíc návštevníkov. Veľký
záujem bol aj o podujatia pripravené Bra-
tislavským kultúrnym a informačných stre-
diskom a výstavy v Pálffyho a Mirbacho-
vom paláci Galérie mesta Bratislavy.
Najmä historická električka a výletná kar-
nevalová loď praskali vo švíkoch.
Do Primaciálneho paláca na deň otvore-
ných dverí v pracovných a reprezentač-
ných priestoroch primátora Bratislavy si
našlo cestu asi 4500 návštevníkov.
„Záujem Bratislavčanov i návštevníkov
nášho mesta o služby a organizácie samo-
správy má veľmi milo prekvapil, s takou

enormnou návštevnosťou sme veru nepo-
čítali,“ priznal primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský. „Aj preto sa organizátori na
niektorých miestach nevyvarovali chybi-
čiek krásy prameniacich z veľkej návštevy
a z toho plynúcej nervozity. Poučili sme sa
z nich a na budúci rok pripravíme ešte
kvalitnejšie akcie.“
Podľa primátora magistrát spolu s mest-
skými organizáciami uvažuje o sprístupne-
ní niektorých priestorov a expozícií aj vo
večerných a nočných hodinách, čím by
podujatie ešte získalo na atraktívnosti.
Zvažuje tiež rozšíriť deň otvorených dverí
na celý víkend.
„Chcem sa poďakovať aj organizáciám,
ktoré nespadajú pod mestskú samosprá-
vu, že sa k nášmu projektu tak úspešne
pridali, najmä Botanickej záhrade UK a
štátnemu závodisku v Starom háji. Verím,
že o rok pritiahneme ďalších, vrátane
mestských častí,“ uzavrel hodnotenie Bra-
tislavy pre všetkých A. Ďurkovský. (mih)

Mesto prevzalo
už 95 obecných
bytov 
KARLOVA VES
Generálny investor Bratislavy minulý týž-
deň odovzdal mestu Bratislava 95 bytov v
novopostavenom obytnom dome na Jano-
tovej - Tománkovej ulici na Dlhých die-
loch v mestskej časti Karlova Ves. 
GIB postavil byty za 123-miliónov korún,
z toho štátna dotácia predstavuje vyše
33,5 milióna. Bytový dom postavila spo-
ločnosť OTYK-invest, ktorá sa stala víťa-
zom verejnej súťaže. Realizácia stavby sa
začala v apríli 2004. 
Bytový dom je 9-podlažný s jedným pod-
zemným podlažím. Prístup do objektu je
z Tománkovej. V objekte sa nachádza 12
garážových státí na jednom nadzemnom
podlaží, celkový počet parkovacích státí,
ktoré prislúchajú k bytovému domu, je
85, z toho tri sú vyhradené pre telesne
postihnutých.
Súčasťou stavby je aj obslužná komuniká-
cia, chodníky, spevnené plochy, parkova-
cie miesta, verejné osvetlenie, prípojky
plynu, telefónu, vody a kanalizácie, teplo-
vodná prípojka, kontajnerové stojiská,
sadové úpravy, detské ihrisko a oporné
múry, ktoré bolo potrebné realizovať
vzhľadom na náročný svahovitý terén.
Počas realizácie sa konali pravidelné
kontrolné dni, kde sa za účasti zhotovite-
ľa, investora, projektanta a ďalších účast-
níkov výstavby riešili vzniknuté technické
problémy a vyhodnocoval sa odsúhlasený
harmonogram postupu výstavby.
V úzkej spolupráci s mestskou časťou
Karlova Ves a stavebnými úradmi sa
dielo podarilo dokončiť ešte v apríli a je
predpoklad, že začiatkom mája sa budú
môcť do bytového objektu sťahovať prví
nájomníci. (lau)

STARÉ MESTO 
Asociálov v centre Bratislavy budú aj
počas tohtoročnej letnej turistickej
sezóny viac kontrolovať hliadkujúci
policajti Mestskej polície. Informoval
hovorca Mestskej polície Peter Pleva. 
Podľa neho budú policajti vo zvýšenej
miere kontrolovať porušovanie všeobec-
ne záväzných nariadení o pití alkoholu

na verejných priestranstvách, žobraní a
budení verejného pohoršenia. Asociá-
lov, ktorí porušia nariadenie, buď pred-
vedú na policajné oddelenie, prípadne
vyzvú, aby sa presunuli mimo centra
mesta.
„Tieto problémy sa nám začnú okato
prejavovať v teplejších dňoch, keď sa
asociáli z okrajových častí presunú do

centra mesta, sme však pripravení sa s
nimi popasovať tak ako v minulom
roku,“ skonštatoval Pleva. Ako dodal,
Mestská polícia spolupracuje aj s Brati-
slavský kultúrnym a informačným stre-
diskom, ktoré ich informuje o príchode
väčších skupín zahraničných turistov,
keďže práve títo sa často stávajú terčom
vreckových zlodejov. (sita)

Asociálov budú kontrolovať policajti

Kalos už od 245 136 Sk*

Kalos emisie CO
2
: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7.5l/100km, Lacetti emisie CO

2
: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km,                         * pri využití leasingovej ponuky Prémia

Lacetti už od 344 304 Sk*

Základná výbava Lacetti:
2x airbag, ABS, 4x kotúčové brzdy, 
posilňovač riadenia,
centrálne uzamykanie
dverí s diaľkovým
ovládaním,
predné el.okná,
rádio s CD a výkon 94 koní.

Fancar, spol. s r. o.
Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel.: 02/482 72 282, 482 72 311

fax: 02/482 72 212
e-mail: predaj@fancar.sk, www.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

� 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

P R E D Á M E
Stavebný pozemok 5300 m2 s územným
rozhodnutím pre výstavbu. Všetky IS. Poloha -
priamo pri hlavnom cestnom ťahu BA II. Dom-
kárska ulica. 0903 457 041
Pozemok 6000 m2. Všetky IS vrátane stavieb,
jedinečná poloha pod lesom. Lokalita Borinka
pri Bratislave. 0903 457 041

Potrebujete pri stavbe detekovať
- staré potrubia?
- nevybuchnutú muníciu?
- archeologické objekty?
- dutiny, podzemné priestory?

kontaktujte G-trend, s.r.o., Bratislava
0905 821 182, 0907 706 197 www.gtrend.sk

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
realitná a aukčná agentúra

Predaj:
Gars., OV, Dunajská, 20m2, 3/5p., výťah, tehla 1,1 mil. Sk 
Gars., OV, Dunajská, 31m2+balk., 3/5p., výťah, č. zrek. 1,5+0,35 mil. Sk
2-gars., OV, Topoľčianska, 8p., 47m2, log., zrek. 1,55 mil. Sk
1-izb., OV, Ovručská, 4/4p., 37m2, tehla, výťah, pôv. 1,6 mil. Sk 
1-izb., OV, Obchodná, 40m2, 3p., tehla, balk., pôv., do dvora 1,89 mil. Sk
2-izb., OV, Kmeťovo nám., 3/5p., 64m2, zrek., výťah 2,7 mil. Sk
2-izb., OV, Hrdličkova, 66m2, 1/2p., č.uprav., tehla, log. 2,5 mil. Sk
2,5-izb., Jesenná, 3/5p., lux. zrek., 65 m2, balkón 2,5 mil. Sk
3-izb., OV, Blagoevova, zrek., 10/12p., 68m2 2,3 mil. Sk
3-izb., OV, Ružinovská, 5/6p., 111m2, 3xlog., garáž, novost. 5,2 mil. Sk
3-izb., OV, Legionárska, 110m2, 3/5p., tehla, balk., zrek., vl.kúr. 4,2 mil. Sk
3-izb., OV, Majerníková, 6/7p., 64m2, log. 1,9+garáž 0,3 mil. Sk
3-izb., OV, Majerníková, 65m2, 6/8p., č.uprav., log. 2,05 mil. Sk
3-izb., OV, Palisády, 86m2, pôv., príz. 4,3 mil. Sk
3,5-izb., OV, Krížna, 90m2, 5/6p., 2x log., pôv. stav 3,5 mil. Sk
3,5-izb., OV, 29. augusta, 105m2, 4/6p., park., tehla, balkón 4,16 mil. Sk
4-izb., OV, Podunajská, 3/3p., 120m2, 2xlog., 2xkúp., 2 garáž 5,5 mil. Sk
Byty v novost. vily v Horskom parku, Lovinského ul., 3-4i 60 000,- Sk/m2

SP - Tomášov, 3 000m2, VIS, stav. povolenie 2 000,- Sk/m2

RD - Langsfeldova, 833m2 poz., výhľad, tiché prostr. Info v RK
RD - Stupava, 2-podl., 8,5 á poz., ÚP - 200m2, 35-ročný dohoda
Prenájom:
2-izb., Baštová, 60m2, zar., zrek. 600,- EUR/m.+E
3-izb., Medená, zrek., nez., 115 m2 1300,- EUR/m. 
4-izb., Na Revíne, mez., 160m2, lux., gar., nez., predzáhr. 1400,- EUR/m.+E
RD - Pluhová, novost., 240m2, 3xgar., poz., aj na podnik. 90 000,- Sk/m.+E
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 54 43 58 31, 54 43 58 45-6fax: 54 43 58 52 
e-mail: reality@1nas.sk internet: www.1nas.sk

Tommy's, s.r.o. prijme 
do pracovného pomeru

Kuchár - čašník
Požadované znalosti: zodpovednosť, 
samostatnosť, vodičský preukaz „B“ nutný
Pracovná doba: Po-Pi: 630 - 1500

Profesný životopis zaslať na evalovic@tommys.sk
alebo faxom na číslo 02/63 45 23 44

Na reklamu v novinách,
sa informujte na čísle

0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk

STARÉ MESTO
Ešte vlani sme informovali o pripravova-
nej čiastočnej rekonštrukcii Starej tržni-
ce, ktorá sa mala začať v januári tohto
roka. Termín sa však posunul a o osude
tržnice by mali rozhodnúť mestskí
poslanci v priebehu mája.
Pripomeňme, že zamýšľaná rekonštruk-
cia by mala priniesť zmenu súčasného
imidžu Starej tržnice, jej funkčného
využitia a filozofie jej prevádzky.
Zmena funkčného využitia by mala pri-
niesť predovšetkým zvýšenie úrovne
existujúcich služieb. Konzultovalo sa aj
so súčasnými vlastníkmi Centrál pasáže,

ktoré by mali viesť k obnoveniu dlhé
roky nepriechodného prepojenia Ná-
mestia SNP, Klobučníckej, Nedbalovej a
Laurinskej ulice. 
Spoločnosť SF Stará tržnica, ktorá pri-
pravuje rekonštrukciu, by po jej skončení
chcela prenajímať priestory za cenu od
3000 do 20-tisíc korún za štvorcový
meter, podľa spôsobu využitia, sortimen-
tu a umiestnenia v objekte. Priemerná
cena vychádza pre nájomníka na čosi
vyše 9000 korún za štvorcový meter. Cel-
ková výťažnosť pri 75% obsadenosti je
necelých 15,5 milióna korún. Pri fixnom
ročnom nájme päť miliónov korún, ktorý

ponúka spoločnosť SF Stará tržnica, a
režijných nákladoch na rok vo výške 6,5
milióna, zostávajú pre prevádzkovateľa
necelé štyri milióny za rok. Pri investícii
60 miliónov korún, ktorú si vyžiada
rekonštrukcia, je návratnosť takejto
investície je viac ako 15 rokov. Spoloč-
nosť SF Stará Tržnica požaduje nájom na
45 rokov, pretože za obdobie každých 10
rokov predpokladá dodatočné investície,
čím sa návratnosť predĺži.
Starú tržnicu, ktorá je technickou pa-
miatkou, bola v čase reálneho socializmu
nevyužitá. Mesto ju zrekonštruovalo v
rokoch 1998-1999. (lau) 

Poslanci rozhodnú o osude Starej Tržnice
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RUŽINOV
Na neutíchajúci dopyt po bytoch reagujú
investori výstavbou nových obytných
súborov. Jeden z nich by mal vyrásť v are-
áli bývalej Bratislavskej cvernovej továr-
ne na Jégého ulici.
Územie v lokalite medzi ulicami Jégého,
Trnavská a Miletičova, na ktorom by mal
nový obytný súbor s názvom Tyrnauer
vyrásť, je v súčasnosti zastavané. sú tu
areálové komunikácie, objekty výrob-
ných hál, skladov a zariadení bývalej Bra-
tislavskej cvernovej továrne. Tá je pozos-
tatkom priemyselnej zóny zo začiatku 20.
storočia. Územie je zanedbané a sú tu
skládky rôzneho odpadu. Zámer predpo-
kladá, že jestvujúce objekty budú asano-
vané. Ráta sa tu s vybudovaním dvoch
polyfunkčných bytových domov s podsta-
vanou vybavenosťou na prízemí a garáža-

mi v suteréne. Polyfunkčný bytový dom A
má byť rozdelený na štyri sekcie so samo-
statnými vchodmi a má v ňom byť 242
bytov. Z týchto štyroch sekcií má jedna
tvoriť 20-podlažnú dominantu. jedna má
mať 14 a ďalšie dve po 9 nadzemných
podlaží. Majú tu byť byty rôznych veľkos-
tí od jednoizbových po štvorizbové, na
najvyššom mieste „veže“ nadštandardné
mezonetové byty. V garážach je navrhnu-
tých 189 parkovacích miest, na prízemí by
malo byť na vonkajšom parkovisku ďal-
ších 137 státí prekrytých zelenou stre-
chou, ďalších 43 miest bude na komuni-
kácii pred objektom. 
Polyfunkčný bytový dom B má pozostávať
z dvoch sekcií, z ktorých jedna má mať
osem a druhá 14 nadzemných podlaží. Je
v ňom navrhnutých 50 bytov a 34 apart-
mánov. V suteréne je navrhnutých 106

parkovacích miest v uzatvorených gará-
žach a na prízemí na vonkajšom parkovis-
ku ďalších 74 parkovacích státí prekrytých
zelenou strechou. V prípade oboch
domov pojem „zelená strecha“ znamená,
že na stropoch prvého nadzemného
podlažia má byť umiestnená zeleň, a to až
na ploche 4200 štvorcových metrov. Má
slúžiť na relax.  Sadové úpravy sa plánujú
aj v okolí stavby, spolu so strešnou zele-
ňou na rozlohe takmer 13-tisíc štvorco-
vých metrov. 
Zámer naznačuje, že aj v Bratislave sa
začína prejavovať trend pretvárať tzv.
brown fields - staré priemyselné štvrte - a
budovať v nich niečo nové. Podobne sa
tento trend už v dohľadnej budúcnosti má
prejaviť aj v zóne okolo Chalupkovej uli-
ce, ktorá bola tiež kedysi typickou prie-
myselnou štvrťou. (lau)

V areáli bývalej cvernovky na Jégého
ulici chcú postaviť veľký obytný súbor

Navrhovateľ feroMAX spol. s r.o., Bratislava
predložil zámer

Hala - sklad hutného 
stavebného materiálu

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 20. 4.
do 11. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bra-
tislava 1 do 18. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslami
17062/22, 17062/14, v lokalite na Vajnorskej ulici, k.ú. a
MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Objekt bude postavený v jestvujúcom areáli firmy Strojná-
kup na v súčasnosti nevyužívanej spevnenej ploche. Ide o
mestskú priemyselnú zónu a nový objekt haly bude susediť
iba s prevádzkami s podobným charakterom činnosti. Úče-
lom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka haly -
skladu hutného stavebného materiálu a spracovanie oceľo-
vých valcovaných profilov, plechov a betonárskych výstuží
pred ich koncovým použitím v stavebníctve.
Predpokladaný termín začatia činnosti: máj 2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:neurčitý

Navrhovateľ LIDL Slovenská republika v.o.s., 
Bratislava, predložil zámer

Predajňa potravín LIDL, 
Bratislava - Galvaniho ulica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 20. 4.
do 11. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 18. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslom
14801/64, v lokalite na Galvaniho ulici, MČ Bratislava -
Ružinov, k.ú. Trnávka, územný obvod Bratislava II. Ide o
pozemok umiestnený medzi Galvaniho ulicou a objektmi
SOU Stavebné. Vjazd a výjazd automobilov na parkovisko
bude riešený cez novovybudovanú komunikáciu predĺžením
komunikácie Na Križovatkách. Účelom navrhovaného
zámeru je výstavba a prevádzka predajne potravín LIDL a
jej parkoviska v MČ Bratislava - Ružinov na Galvaniho ulici.
Predajná plocha je 1 522 m2. Celkový počet parkovacích
miest je 128 státí.
Predpokladaný termín začatia výstavby: jún 2005
Predpokladaný termín začiatku prevádzky:

do 6 mesiacov od začiatku výstavby

Navrhovateľ MAPETO CONSULT spol. s r.o.,
Bratislava, predložil zámer

Polyfukčný objekt Prievozská
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 22. 4.
do 13. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 27. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  sú  pozemky s parc. číslami
9360/29, 9360/14, 9360/13, 9360/12, 9360/1, MČ
Bratislava - Ružinov, k.ú. Nivy, ú.o. Bratislava II. Lokalitu, v
ktorej sa nachádzajú pozemky navrhované na výstavbu
tvorí územie medzi komunikáciami Mlynské Nivy a Prievoz-
ská ul. Miesto realizácie sa nachádza v severozápadnej
časti areálu bývalej spoločnosti BAZ. Účelom zámeru je
výstavba administratívneho objektu s funkciami administra-
tíva, dopravná vybavenosť (parkovanie v garážach spolu
182 parkovacích miest v dvoch podzemných podlažiach).
Objekt má 2 podzemné a 8 nadzemných podlaží. 1. a 2.
nadzemné podlažie tvoria podnož, ďalšie nadzemné podla-
žia sú navrhnuté v pôdorysnom tvare zrezaného obdĺžnika. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 6/2005
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 3/2008

Navrhovateľ PLH spol. s r.o., Bratislava
predložil zámer

Obytný súbor - Polyfunkčný
komplex Tyrnauer

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 22. 4.
do 13. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 27. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslami
11244/3, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29,
34, 43, 45, 46, 49, 53; 11242/2, 4, v lokalite medzi
dopravnými komunikáciami Jégeho ulicou, Trnavskou ces-
tou a Miletičovou ulicou, MČ Bratislava - Ružinov, k.ú. Nivy,
územný obvod Bratislava II. Účelom navrhovaného zámeru
je vybudovanie a prevádzka Polyfunkčného obytného súbo-
ru pozostávajúceho z dvoch objektov polyfunkčných byto-
vých domov s podstavanou vybavenosťou na prízemí a
garážami v suteréne. Plocha predajní je 1 774,00 m2. 
Polyfunkčný bytový dom A je rozdelený na štyri sekcie so
samostatnými vchodmi, na obytných podlažiach štyroch sek-
cií sa nachádza celkove 242 bytových jednotiek. V garáži v
suteréne je navrhovaných 189 parkovacích stojísk v uzavre-
tých garážach a na prízemí bytového domu A je na vonkaj-
šom parkovisku umiestnených 137 zelenou strechou prekry-
tých parkovacích státí, pri komunikácii pred objektom sa
nachádza 43 parkovacích státí. Celkove je pred a za objek-
tom A umiestnených 180 vonkajších parkovacích státí. Poly-
funkčný bytový dom B je rozdelený na dva samostatné vcho-
dy, celkovo sa v ňom bude nachádzať 50 bytových jednoti-
ek so 108 obyvateľmi a 64 apartmánov so 124 obyvateľmi.
V garáži v suteréne je navrhovaných 106 parkovacích státí v
uzavretých garážach a na prízemí bytového domu B je na
vonkajšom parkovisku umiestnených 74 zelenou strechou
prekrytých parkovacích státí, pri komunikácii pred objektom
sa nachádza 16 parkovacích státí. Celkove je pred a za
objektom B umiestnených 90 vonkajších parkovacích státí.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 03/2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:13/2008

Navrhovateľ KATIM s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Polyfunkčný dom
Moskovská ulica 15 

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 25. 4.
do 16. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 27. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslom
9838, k.ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod
Bratislava I. Uvedená parcela je súčasťou bloku ohraniče-
ného ulicami Moskovská, Strážnická, Šoltesovej, Karadži-
čová, Poľná. Tvorí nárožie na križovatke Moskovskej a
Strážnickej ulice. Účelom navrhovaného zámeru je výstav-
ba polyfunkčného domu s 2 podzemnými a 7 nadzemnými
podlažiami, pričom horné 2 podlažia + mezonet sú rieše-
né na redukovanom pôdoryse. Nový objekt bude mať zmi-
ešané využitie. V podzemných podlažiach je riešený par-
king, na 1.NP sú umiestnené polyfunkčné priestory pre
občiansku vybavenosť, 2.-7.NP budú slúžiť výlučne obytným
účelom. Celková kapacita navrhovaného polyfunkčného
domu je 26 bytových jednotiek a 46 stojísk v podzemných
garážach. Polyfunkciu dopĺňajú obchodné a skladové pri-
estory na prízemí o celkovej výmere 474 m2. V exteriéri je
navrhovaných 8 stojísk na parkoviskách.
Predpokladaný termín začatia výstavby: júl 2005
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:júl 2007

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ Ing. A. Škvarková, E. Chovancová,
Ing. F. Šimko, Bratislava predložil zámer

Bytový dom BA - Vinohrady,
Tupého ulica, sekcia 1,2

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 25. 4.
do 16. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 27. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslami
4946 a 4947 v lokalite medzi Tupého ul. a Podkolibskou
ul., MČ Bratislava - Nové Mesto, k.ú. Bratislava - Vinohra-
dy, územný obvod Bratislava III. Účelom navrhovaného
zámeru je vybudovanie dvoch samostatne stojacich byto-
vých domov, každý má mať 24 bytov, štyri nadzemné podla-
žia, v sekcii 1 budú dve podzemné podlažia využívané pre
garážové stojiská, v 2.PP bude 20, v 1.PP bude 23 odstav-
ných stání, v sekcii 2 bude 1.PP slúžiť pre 25 odstavných
stání. Tri voľné stánia sú uvažované na teréne. Spolu 48
bytov, 68 garážových stání, 3 stánia na teréne.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 7/2005
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 12/2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

Navrhovateľ Hotel Tatra a.s., Bratislava
predložil zámer

Garáže Hotela Tatra, 
Námestie 1. mája 7, BA

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 25. 4.
do 16. 5. 2005 na prízemí budovy Magistrátu
hl.mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v pries-
toroch Služieb občanom. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35
Bratislava 1 do 27. 5. 2005.
Miestom realizácie zámeru  je  pozemok s parc. číslami
7736/2, 3, 4, 5, 6 v lokalite na Námestí 1. mája 7, k.ú. a
MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Účelom navrhovaného zámeru je zvýšenie kapacity parko-
vacích miest v poschodovej garáži na teréne bez zníženého
podlažia. Vybudovaním garáží sa rozšíri kapacita o 92 par-
kovacích stojísk. Jedná sa o novostavbu dvojpodlažných
garáží. Prvé nadzemné podlažie bude mať kapacitu 49 par-
kovacích stojísk a plocha prvého podlažia (parkovisko,
vjazd, pasáž pre peších) bude 1586 m2. Druhé podlažie
bude mať kapacitu 43 parkovacích státí a plochu (parko-
visko) 1000 m2.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 4Q 2005
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 3Q 2006

Mesto Bratislava
dáva na známosť

BRATISLAVA
V dňoch 10. - 15. mája sa v bratislav-
skom Istropolise uskutočnia predsta-
venia svetovej hudobno-tanečnej for-
mácie s programom STOMP Out
Loud. Jedinečná osemčlenná skupina
využíva všetko okrem tradičných per-
kusívnych nástrojov a oslovuje publi-
kum všetkých vekových kategórií.
STOMP je zmes hudby a tanca, vytvo-
rená bubnovaním, hŕkaním, štrkaním
a gúľaním všetkého, čo vytvára zvuk. 
Druhý májový týždeň, 10. - 15. mája,
Bratislava privíta medzinárodnú senzá-
ciu rytmu, ktorá získala množstvo oce-
není, ohromujúcich recenzií a účinko-
vala v početných programoch národ-
ných televízií. STOMP vznikol v anglic-
kom Brightone v lete 1991 ako výsledok
desaťročnej spolupráce jeho tvorcov
Luke Creswella a Steve McNicholasa.
Hlavnou myšlienkou STOMP-u je nájsť
hudbu a tanec vo zvukoch. STOMP
nepoužíva slová - každý mu môže poro-
zumieť. V podstate nemá ani klasickú
melódiu. Nezáleží, či máte radi jazz,
klasiku, tanečnú hudbu alebo pop.

Predstavenie je o rytme, ktorý je spo-
ločný pre všetky kultúry. Každý pozná
rytmus, aj keď iba z tlkotu srdca, preto-
že rytmus je základ každej hudby. 
Osemčlenná skupina využíva všetko
okrem tradičných perkusívnych nástro-
jov na vytvorenie úžasných rytmov pria-
mo na pódiu - zápalkové škatuľky, dre-
vené palice, metly, smetné koše, zapa-
ľovače, automobilové puklice, hracie
karty. To je len časť zoznamu „hudob-
ných“ nástrojov a ten je nekonečný. Ich
použitie v strhujúcich choreografiách
vytvára takmer nepochopiteľné zmyslo-
vé zážitky - divák môže naozaj vidieť
rytmus. STOMP vyhľadáva nádherné
zvuky na najčudnejších miestach. 
STOMP je predovšetkým skupina sil-
ných osobností, ktoré vystavajú určitý
komplex spoločný pre všetkých. Každý
je v danom momente zapojený do tímo-
vej práce. Je to trochu o idiosynkrázii, o
rozdieloch medzi ľuďmi, o hre a násled-
nej súťaživosti, čím je definovaná skupi-
nová dynamika.
STOMP je celok z rôznych častí. Každý
účinkujúci prináša do predstavenia

niečo špecifické - bubenícke zručnosti,
pohybové schopnosti, dobré komické
načasovanie alebo len čistú charizmu.
Bubnovať musí každý, takže niektorí sa
to musia naučiť počas skúšok. Každý
účinkujúci musí byť v konečnom
dôsledku pripravený predviesť svoju
osobnosť, aby vytvoril postavu, ktorá
žije a dýcha vo svete STOMP-u, kde
rytmus slúži ako jazyk.
STOMP je cestujúca divadelná show:
používa veľa nástrojov, rekvizít a veľkú
sadu pozostávajúcu zo železa, vlnitého
plechu a zozbieraného kovového a pla-
stového odpadu. Vozí so sebou aj špe-
ciálnu podlahu. Európska zostava pou-
žíva aj vlastné osvetlenie a zvukové
vybavenie. Ak príde STOMP do mesta,
pricestuje aj s dvoma 12-metrovými
kontajnermi. 
Vstupenky na predstavenia si môžete kú-
piť a rezervovať na www.ticketportal.sk
alebo na www.eventim.sk.

Bratislava zažije jedinečnú senzáciu rytmu

Zo stavby mosta
zmizol materiál
za 1,5 milióna
BRATISLAVA
Polícia vyšetruje krádež dvoch ton mon-
tážneho podporného materiálu, ktorý
neznámy páchateľ ukradol zo staveniska
piateho bratislavského mosta cez Dunaj. 
Podľa policajnej hovorkyne Silvie Miháli-
kovej montážny materiál odcudzil nezná-
my páchateľ v nezistenom čase od októb-
ra minulého roku do apríla. Ostravskej
spoločnosti Hutní montáže vznikla škoda
za takmer 1,5 milióna korún.
Ako informoval Ladislav Csáder, riaditeľ
spoločnosti Metro Bratislava, ktorá je
investorom stavby, ukradnutý materiál sa
používal na podopieranie mostnej kon-
štrukcie počas jej montovania na brehu
Dunaja. Tá po otočení konštrukcie cez
rieku v septembri minulého roku ostala
bez využitia na brehu. „Lešenie bolo
majetkom dodávateľskej firmy Hutní
montáže, našej spoločnosti nevznikla
žiadna škoda,“ dodal L. Csáder. (sita)

Ministerstvo životného prostredia SR 
upustilo od požiadavky vypracovania správy 

o hodnotení vo veci 
Obytný súbor JARABINA,
Mlynské Nivy, Bratislava,

ktorej navrhovateľom je
JARABINY a.s., Bratislava 

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o
hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti. Do záme-
ru je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy,
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v dňoch 2. 5. -
30. 5. 2005 na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v pri-
estoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. 

�

Verejné prerokovanie zámeru bude
zvolané v spolupráci s navrhovateľom 
dňa 11. 5. 2005 (streda) 

o 1700 hod.
v miestnosti č. 5 Primaciálneho paláca,

Primaciálne nám 1
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava 1 do  dvoch týždňov od verejného prerokova-
nia do 25. 5. 2005.

Mesto Bratislava
dáva na známosť



Pod viechou
národnosť
nebola dôležitá

K polnoci stáva sa boží zákon skutkom.
Známi i neznámi sbratrujú sa priťuká-
vaním, duch blahoslavenej družnosti,
božskej Gemütlichkeit, odstraňuje roz-
diely a viecha stáva sa domovom jednej
rodiny.
Bielošedý oblak dymu odstránil strop a
steny, nebe sa níži a níži, až krotko a odo-
vzdane bozkáva na čelo všetkých, ktorí tu
pijú, vediac, že duch boží prebýva s obľu-
bou práve vo víne. Bledá predavačka
položila si hlavu na rameno svojho chlap-
ca a sladko sa usmieva, iní dvaja milenci
si tisknú ruky a niektorá dvojica sa pred
očami všetkých bozkáva. Sú tu aj vyde-
denci lásky, ktorí sa nemôžu ku svojej
láske verejne priznať, moderné a vlastne
prastaré trojuholníky - ale víno im blaho-
sklonne praje, približuje očami a napo-
kon i rukami, lebo každý sediaci u stolu je
hosťom, ktorého dobré srdce nesmie mať
nikto v pochybe. U niektorého stolu sa
politizovalo, kričalo a tĺklo do stolu, ale
teraz už sa tam držia okolo krku. Čech a
Nemec. Slovák a Maďar. Všetci si rozu-
mia a tak prečasto odchádzajú odtiaľ spo-
ločne, držiac sa pod pazuchou, keď ich z
viechy tvrde vyhnala neodvratná závereč-
ná hodina.
Ale pod viechou sa tiež niekedy spomína
inej historie Bratislavy, než o ktorej roz-
právajú vonku staré domy. Kollár, Šafa-
řík, Palacký tu upíjali z čiaši a debatovali,
možno-li národ preca len obrodiť alebo
nie. Palacký veril, Benedikti pochyboval,
čo Palackého vydražďovalo ešte k vášni-
vejšej obrane celého národa. 
Bratislavského vína upil si aj Liszt, veľký
Gluck i najväčší z geniov hudby - Beetho-
ven. Silne si nahýbal mladý básnik N.
Lenau, ktorý sa tu potuloval vinohradmi
so svojou rozorvanou dušou. A ešte dnes
by sa tu chcelo pripiť požehnanému bás-
nikovi - slovenskému Petrovičovi, poma-
ďarčenému Petőfimu, ktorý chcel vešať
všetkých, predovšetkým habsburských
kráľov a ktorý tu vyprázdnil tak mnohú
čiašu. A Jókai! Koľko obdivuhodných
jeho románov vypramenilo z ducha brati-
slavského vína! A čo sochári Donner,
Tilgner, Fadrusz! Všetkým malo by sa tu
pripíjať za veľký sen krásy, ktorý vysnili -
všetkým - a hlavne poslednému z veľkých
tejto zeme, keď bola ešte porobená - Šte-
fánikovi, ktorý toľko miloval víno odvahy!
Všetkým pripiť - všetkým, bez rozdielu,
lebo bratislavské víno nezná národnosti.
Prechádzate-li pod viechou izbami, uvidí-
te ešte iné obrázky. Jeden stôl maďarský,
iný nemecký a iný český alebo slovenský
a - všetci spievajú tak aj tak - lebo tu je
všetko jedno, pretože podľa výroku tak aj
tak sa môže. Čech tu rozpráva s Nem-
com, Slovák s Maďarom, alebo Čech s
Maďarom a Slovák s Nemcom a nikde
zášti a nikde hnevu! A tu sa denne doka-
zuje, že čeština a slovenčina je jedno, pre-
tože obe srdcia si rozumejú v pravde z
bratskej príchylnosti. 
Zarytý Nemec vzal sa tu okolo krku s
Čechom, snáď si aj dali vínom požehnanú
hubičku - a výsledok je skoro tu. Za deň,
za dva sa tí dvaja stretnú - smejú sa na
seba už z diaľky, Čech zdraví nemecky,
ale onen nemec volá rodostne „Maucta,
maucta!“ - (s Maďarmi je to isté!) - stisk-
nú si ruky a dohovárajú sa o novej vieche
s dobrým vínom, kde by si zase bratsky
priťukli. Zdeněk V. Přibik

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

Pred Leberfingerom stál lietajúci most

V porovnaní s inými európskymi metro-
polami nebola  Bratislava počas druhej
svetovej vojny výrazne poškodená. Nále-
ty, ktorými mala byť 16. júna 1944 zniče-
ná známa rafinéria minerálnych olejov
firmy Apollo, zasiahli bombardovaním
aj iné objekty v meste a ich výsledkom
bolo okrem značných materiálnych škôd
celkove 270 ľudských obetí.
Historické jadro mesta ostalo od bômb
amerických a anglických lietadiel, našťas-
tie, ušetrené. Dopadli však na budovu
Slovenského múzea pri Dunaji, na Kríž-
nu a Blumentálsku ulicu, na dolný koniec
dnešného Námestia SNP, na Gorkého
(vtedy Goetheho), na Suché mýto, na
Mlynské nivy, aj do blízkosti Námestia

richtára Jakuba. Tam vážne poškodili
budovu vtedajšieho ministerstva dopravy
a verejných prác. Bol to objekt, ktorý
koncom dvadsiatych rokov postavili na
pomerne rozsiahlom úzkom pozemku
medzi terajšou Klemensovou a Lomono-
sovovou ulicou pre riaditeľstvo štátnych
železníc. 
Architekti  A. Balán a J. Grossman
(známi v Bratislave už prv ako tvorcovia
objektu YMCA) tu navrhli kompaktnú
administratívnu budovu v Bratislave
dovtedy nebývalých rozmerov a výšky.
Osemposchodová vežovitá stavba na

nároží bola v roku dokončenia (1927)
jednou z najvyšších stavieb v meste.
Nárožie síce bomby v roku 1944 neza-
siahli, ale dopadli na strednú časť budovy
a úplne zničili jej najvyššie dve poscho-
dia. Po vojne budovu pomerne rýchlo,
podľa pôvodných plánov, obnovili. Dnes
však na poškodenej rímse výrazne vidno
miesto, kde sa povojnová časť napojila na
originálnu rímsu. Stavbu ničia poveter-
nostné podmienky, ale aj ľudská nedban-
livosť, najmä ak sa nenájde nikto, kto by
odstránil z rímsy náletové dreviny. Od
parádneho vchodu z obdobia po roku
1990 zrejme tak vysoko nevidno. 

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

Spomienkový album

Šírka Dunaja v priestore dnešnej Brati-
slavy a energia vodného toku spôsobova-
la v minulosti problémy pri prechode cez
rieku. Ľudia vždy hľadali miesto, kde by
sa rieka dala najľahšie prebrodiť.
Výstavba mosta bola pre celé generácie
nesplniteľným želaním. Potom prišiel
niekto na nápad zriadiť v miestach, kde
sa v stredoveku nachádzal brod, pre-
voz, dnes by sme povedali kompu. Bolo
to zariadenie tvaru širokej a plochej
lode, ktoré bolo upevnené približne v
strede vtedajšieho koryta Dunaja, na
malom ostrovčeku, lanami a reťazami.
Tak nemohol prúd vody prevoz - loď
odniesť. Plavidlo však malo len jedinú

možnosť - vejárovitým smerom sa posú-
vať od jedného brehu k druhému. Také-
to zariadenie nebolo v strednej Európe
ojedinelé.
V iných nemeckých mestách rovnako
ako v Prešporku volali takýto prevoz
„die fliegende Brücke“ - lietajúci most.
Na južnom brehu Dunaja bolo jeho prí-
stavisko na mieste pred terajšou reštau-
ráciou  Leberfinger. Dnešný objekt na
mieste starších postavili okolo roku
1830. Vtedy stál na miernej vyvýšenine
pri rieke. Bol to zájazdný hostinec v

majetku mesta, kde sa mohli cestujúci
zdržiavať kým pristálo plavidlo, respek-
tíve prenocovať, ak bolo treba počkať
do budúceho rána. Lietajúci most v
druhej polovici 19. storočia prestali
používať.  Obľúbený hostinec však jest-
voval naďalej. Dnes nesie meno jedné-
ho z posledných nájomcov, pána Le-
berfingera, ktorého potomkovia dodnes
v Bratislave žijú. Priamy prístup od
objektu k dunajskému korytu je však od
osemdesiatych rokov 19. storočia
možný len po prekonaní hrádze, ktorá
má zabraňovať záplavám  terénu na juž-
nom brehu rieky. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Pamätníci histórie

Bratislava kedysi...

Bomba padla aj na ministerstvo dopravy

Na Hrade ožijú
21. mája dávne
povesti a báje
BRATISLAVA
V Historickom múzeu SNM v rámci
Medzinárodného dňa múzeí 21. mája
ožijú zaprášené povesti a báje o Brati-
slavskom hrade. Podujatie je určené
najmä pre deti.
V komnatách hradu budú deti čakať
súťažné úlohy z príbehov troch povestí a
tie najodvážnejšie odmení samotný kráľ.
Spolu so sprievodkyňou Bratislavského
kultúrneho a informačného strediska sa
záujemcovia môžu ponoriť do bohatej
histórie tohto kráľovského sídla oprade-
ného bájami a povesťami. Celé podujatie
zakončí nočná prehliadka expozícií a
výstav Historického múzea s duchmi Bra-
tislavského hradu. Múzeum je v tento deň
otvorené od 9. do 22. hodiny. 
V programe podujatia je pripravené aj
čítanie povestí a rozprávok, oživenie
povestí  o Bratislavskom hrade so skupi-
nou historického šermu Rád sv. Galaha-
da a predstavenie povestí o Bratislavskom
hrade. Súčasťou programu bude aj súťaž
založená na úlohách z troch povestí týka-
júcich sa Bratislavského hradu. Deti (i
dospelí), ktoré splnia tri úlohy z povestí,
čaká zaslúžená odmena. (brn)

Dvestoročnica
Bratislavského
mieru
BRATISLAVA
Až do druhého októbra si možno v prie-
storoch Mestského múzea v Starej radni-
ci prezrieť výstavu venovanú 200. výročiu
podpísania Bratislavského mieru a 60.
výročiu ukončenia druhej svetovej vojny.
Obsahovým zámerom výstavy s názvom
„Môže byť na svete mier?“ je zamyslenie
sa nad hodnotami života z pohľadu pro-
tikladov vojny a mieru. Zameriava sa na
vybrané vojnové konflikty, ktoré mali
vplyv na  Bratislavu a na osudy ľudstva za
posledných 200 rokov. Jednotlivé výz-
namné historické medzníky sú prezento-
vané textami a  zbierkovými predmetmi.
Pretože názory na vojnu a mier sú proti-
chodné, pracovníci múzea sa obrátili na
40 osobností rôznych špecializácií s pros-
bou o vyslovenie myšlienky na otázku,
ktorá tvorí názov výstavy. Ich odpovede
dodali výstave kredit a priniesli pestrosť
názorov.  
Na nádvorí Starej tržnice si záujemcovia
môžu obzrieť aj drevené sochy aktérov
udalostí spojených s uzatvorením Brati-
slavského mieru. (brn)
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BRATISLAVA
Záver minulého tisícročia patril brati-
slavskému Slovanu, prelom Interu,
vstup do nového tisícročia však vyšiel
najlepšie futbalistom Artmedie. Po
rokoch tápania, keď sa nad Petržalčan-
mi striedavo zmrákalo a striedavo bolo
slnečno prišlo obdobie prvých úspe-
chov. Pred dvoma rokmi Artmedia Petr-
žalka dokonca vstúpila premiérovo do
pohárovej Európy (vypadla až s Giron-
dins Bordeaux), vlani sa jej podarilo
vystúpiť ešte vyššie.
Do pohára už nešla „len“ ako druhý tím
tabuľky, ale ako víťaz Slovenského
pohára. Presne pred rokom totiž zvíťa-
zila vo finále nad Ličartovcami a Dunaj-
ská Streda, kde sa záver odohral, bola
svedkom triumfu weissovcov. O niečo
podobné sa chcú Petržalčania pokúsiť aj
v tejto sezóne. Cesta do finále viedla cez
troch súperov. V 1. kole mali ako obhaj-
covia trofeje voľno, v 2. kole hranom na
jeden zápas vyhrala Artmedia nad Nit-
rou 2:0 (Vaščák 2). Štvrťfinále sa už

hralo na dva zápasy a Bratislavčania sa
v ňom dočkali derby. Súperom zveren-
cov trénera Vladimíra Weissa bol Slo-
van, s ktorým na Tehelnom poli uhrali
nerozhodný výsledok 0:0, ale v odvete si
všetko vynahradili a druholigistu poslali
cez most s výpraskom 4:0 (Kozák 2,
Vaščák, Fodrek).
Najťažšie sústo prišlo v semifinále. Petr-
žalčanom sa do cesty postavil ich vlaňaj-
ší finálový súper z Ličartoviec. Prvý duel
v Petržalke vyhrali domáci 2:1, ale celé
stretnutie bolo veľmi vyrovnané a o
výsledku rozhodol až náhodný Mikuli-
čov gól v samotnom závere. Odveta pri-
niesla ešte lepší duel. Artmedia v ňom
zvíťazila znovu 2:1 a tréner Vladimír
Weiss sa rozplýval: „Vynikajúci zápas.
Lepší ako niektoré v najvyššej súťaži.
Diváci sa mali na čo pozerať.“
Tohtoročným finálovým súperom Art-
medie bude Dukla Banská Bystrica.
Futbalisti spod Urpína postúpili do
záverečného súboja po semifinálovom
boji so Žilinou. Na ihrisku majstra

vybojovali vojaci remízu 0:0, pričom
boli lepším tímom, odvetu síce začali
lepšie hostia, ktorí viedli 1:0, no potom
prišli veľké chvíle kanoniera Jakubka.
Dvoma gólmi otočil vývoj stretnutia a
posunul Duklu do finále. „Som spokoj-
ný," prezradil tréner Václav Daněk a
pred finále si poprial: ,,Budem rád, ak si
už v Nitre zabezpečíme aj pre budúcu
sezónu účasť v pohárovej Európe.“
Pre Artmediu je pohár len jedným z
dvoch zajacov, ktorých naháňa v závere
sezóny. Druhým je titul, o ktorý sa Petr-
žalčania preťahujú spoločne so Žilinou
a práve ich stredajší vzájomný zápas
(skončil sa po našej uzávierke) mal roz-
hodnúť, či weissovci pôjdu do posled-
ných ôsmich kôl s osembodovým, päť-
bodovým, alebo „len“ dvojbodovým
náskokom.
Ešte pred skončením ligovej súťaže
príde spomínané finále a petržalský
pokus o obhajobu Slovenského pohára.
Finále sa hrá v nedeľu 8. mája o 14. h v
Nitre, rozhoduje Micheľ. (mm)

Artmedia naháňa dvoch zajacov, prvého,
pohárového, môže chytiť už v nedeľu 

BRATISLAVA
Jedným z posledných kolektívnych špor-
tov, kde si Bratislava drží v tomto období
dominantné postavenie, je volejbal.
Potvrdila to aj práve skončená sezóna, v
ktorej sa do finále prebojovali ženy Slá-
vie UK SLSP a muži VKP. Žiaľ, ani v jed-
nom prípade sa titul do Bratislavy nesťa-
hoval. Po oboch finálových súpereniach
sa radovali súperi - ženy Senice a muži
Prešova.
V ženskej kategórii sa o titule rozhodlo
už vo štvrtom stretnutí, na palubovke Slá-
vie. Hala Mladosť bola svedkom radosti
Záhoraniek, ktoré takto prerušili sériu
Slávie UK, keďže Bratislavčanky obsadili
prvé miesto v posledných troch rokoch
(dvakrát predtým zase triumfovali Žilin-
čanky). Treba však pripomenúť, že
sedemkrát pred Stredoslovenkami to boli
tiež slávistky, ktoré oslavovali titul. V his-
tórii slovenskej samostatnej ligy sú tak

Seničanky iba tretím tímom radujúcim sa
z najcennejšej trofeje. Tréner Slávie
Ľubomír Petráš prijal finálovú prehru s
nadhľadom: „Súperovi blahoželám. Seni-
čanky boli v celej sérii o niečo lepšie, titul
si zaslúžia.“ Na druhej strane priznal, že
jeho dievčatá veľmi túžili po piatom
zápase. „Chceli sme sa predstaviť aj v
Senici, ale prvé dva sety štvrtého duelu
nám nevyšli a Seničanky to využili. Mali
skúsené družstvo, dokázali sa presadiť a
využiť naše zaváhania! Teraz sa musíme
sústrediť na najbližšiu sezónu!“
Mužské finále malo podobný priebeh
ako ženské. O všetkom sa nakoniec roz-
hodlo v predposlednom stretnutí, rovna-
ko ako v ženskej súťaži, aj tu to bolo na
palubovke bratislavského družstva. V šie-
stom finálovom zápase play-off zvíťazili
Prešovčania v hale PKO nad policajtmi
3:2 a tešili sa z titulu, ktorý je v ich histó-
rii premiérový! Tisícovka divákov však po

spomínanom dueli zatlieskala aj Brati-
slavčanom bojujúcim aspoň o siedmy
zápas. „Chceli sme ísť ešte do Prešova,
ale musím uznať, že Prešovčania boli v
sérii lepší. Doplatili sme na neskúsenosť.
Sklamaný som len z toho, že sme nedo-
kázali obhájiť titul,“ priznal tréner VKP
Zdeněk Haník. V histórii samostatnej
slovenskej ligy sú Šarišania štvrtým maj-
strom - najviac prvenstiev získali volejba-
listi VKP (8), Púchova (3), raz bola maj-
strom Dubová.
Najlepší slovenskí volejbalisti však aj po
finále zostali v Bratislave. Už 1. mája sa
tu totiž začalo sústredenie pred turnajom
II. fázy kvalifikácie o postup na MS 2006.
Pätnásťčlenný káder bol spolu päť dní, v
piatok odletel do Paríža na ďalšiu krátku
prípravu, budúci týždeň sa už predstavia
v kvalifikácii vo Varne. Z VKP Bratislava
sú v nominácii smečiar Nemec a blokári
Benčič s Pěluchom. (mm)

Volejbalové tituly viseli privysoko, ženy
Slávie a muži VKP skončili so striebrom

Po zisku titulu
prišli v Slovane
zmeny
BRATISLAVA
Mišo Hudec do Českých Budějovíc. To
bola jediná istá zmena v kádri staronové-
ho hokejového majstra - Slovana, ktorá
sa objavila hneď po zisku titulu. Ďalšie
dni nepriniesli žiadne obrovské prekvape-
nia. Dokonca sa ani okamžite nepotvrdil
avizovaný odchod trénera Miloša Říhu do
ruského Chimiku Voskresensk. 
Fanúšikovia belasých tak majú zatiaľ len
istotu, že v kádri zostáva Martin Kuľha,
ktorý sa s funkcionármi dohodol na novej
trojročnej zmluve, a pripomíname, že už
dávnejšie sa Slovanu upísali aj brankár
Bárta, obrancovia Jendek, Hančák, útoční-
ci Junas, Macho, Biermann. Čo sa týka
odchodov, okrem Hudecovho na juh
Čiech sa nahlas hovorí aj o rozlúčke s kapi-
tánom Richardom Kapušom. Ten sa po
nenominovaní na svetový šampionát má
objaviť v ruskej lige, presnejšie v Chimiku
Voskresensk, kam ho vraj lanári práve
Miloš Říha. Všetko je však v štádiu roko-
vaní, takže ťažko predpovedať, či Kapuš
nadviaže na ruské účinkovanie zo sezóny
2003/2004, keď začal sezónu v Avangarde
Omsk, odkiaľ odišiel do švédskeho klubu
Lulea. Funkcionári Slovana už však pre-
zradili, ako si predstavujú káder v novej
sezóne. Mali by ho tvoriť dve-tri skúsené
päťky a zvyšok by mali byť talenty. (mm)

„Červenka“
spomína
BRATISLAVA
Tí mladší si už asi ani nespomenú, kde
bolo voľakedy ihrisko futbalovej Červe-
nej hviezdy Bratislava. Populárne petr-
žalské Letisko (rozmermi pripomínajúce
barcelonský Nou Camp) sa dožilo najväč-
šej radosti v roku 1959, keď partia okolo
Cimru, Hložeka, Mráza, Buberníka,
Dolinského a spol. získala majstrovský
titul. 
A aby aj tí mladší vedeli, že v Bratislave
nebol len Slovan, Inter, Petržalka, ale aj
klub, ktorému fandili najmä futbaloví
fajnšmekri, samotní hráči veľkej „Čer-
venky„ vydali knihu „Na nich sa nezabú-
da“, ktorá by nemala chýbať nikomu, kto
v Bratislave fandí futbalu. Od titulu síce
prešlo takmer 50 rokov, Červená hviezda
už dávno neexistuje, nad zrušeným šta-
diónom sa za Starým mostom preháňajú
autá, ale ten titul „chlapcom“ už nikto
nevezme... Aj o tom je kniha spomienok
hráčov, trénerov a funkcionárov Červe-
nej hviezdy! (mm)

Demo skončil
v Borussii
BRATISLAVA
Nitriansky odchovanec a bývalý hráč
Slovana Bratislava Igor Demo už nie je
futbalistom Borussie Mönchengladbach. 
Po dohode s funkcionármi nemeckého
klubu sa stal voľným hráčom a môže si
hľadať nový klub. Pre bratislavského fa-
núšika je to zaujímavá správa, pretože
Demo išiel von zo Slovana a po hlavnom
meste sa šušká, že jeho novým klubom by
mohol byť tiež jeden bratislavský... (mm)
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Kalos

Kalos emisie CO
2
: 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

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Kurzy individuálne a v malých skupinách,

pre začiatočníkov a pokročilých,
večerné a víkendové konverzačné kluby.

Ceny kurzov už od 2500,- Sk/50 h
Info: 02/6381 4175 0915 153 123

0904 285 633

Ihr Zusatzeinkommen! Telefonische
Marktforschung. Voraussetzungen:
Sie sprechen sehr gut deutsch und
haben einen Internetanschluß.
Bezahlung für jedes Telefoninterview.
Rufen Sie uns an oder senden Sie ein
E-Mail.
MPS Marketing & Produktion GmbH, Wien
Roderich Cinibulk +43 (0)676 878 32 591
r.cinibulk@mpsdirect.at

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

REGISTRATÚRA
www.registraturnyporiadok.com

zákon č. 395/2002 Z.z.
02/502 30 456 0903 551 241

rp@registraturnyporiadok.com



Medzinárodný
Flamenco 
festival
HUDBA
Priaznivci strhujúcich rytmov a hudob-
no-tanečného prejavu, ktorý pochádza zo
španielskej Andalúzie sa môžu pripravo-
vať na medzinárodný Flamenco festival,
ktorý sa začne 18. 5. o 19.00 h.
Po gitarovom dvojkoncerte (Peter Vít a
Stano Kohútek sprevádzaní perkusioni-
stom Pacom Vega) v Divadle Astorka -
Korzo�90 budú nasledovať ďalšie tri veče-
ry, ktoré prinesú originálne spracovania
flamecovej hudby a tanca od ich tradič-
ných podôb až po novátorskejšie prepoje-
nia s džezom či latinsko-americkými ryt-
mami. Nasledujúce koncerty prichýli
Teátro Wüstenrot v Dome odborov Istro-
polis: slovenská formácia Remedios tu
vystúpi spolu s tanečníkmi v predstavení
Carmen (19. 5. o 19.00) a maďarskou sku-
pinou Verde del Mar (21. 5. o 19.00). Na
záverečnom Galaprograme sa 21. 5. o
19.00 h vo Veľkej sále PKO predstaví aj
viedenská skupina Maratana a špičková
španielska tanečnica Mercedes Ruiz.(bd)

Veci verejné
v Galérii Open
VÝSTAVA
Po úspešnom hosťovaní zahraničných
kurátorov sa v Galérii Open na Baštovej
5 začína ďalší výstavný cyklus. Tentoraz
sa k slovu dostáva najmladšia umelecká
generácia - prehliadka s názvom Res
Publica predstavuje práce takmer dvoch
desiatok študentov  VŠVU.  
Názov výstavy, ktorú organizuje Nadácia -
Centrum súčasného umenia, prezrádza, že
sa verejnosti zatiaľ  takmer neznáme tvori-
vé osobnosti, mali vo svojich vizuálnych a
zvukových experimentoch vyjadriť k téme
vecí verejných. Študenti a študentky, rozví-
jajúci svoj talent  prevažne v ateliéri „in“
Ilony Németh, pracovali s rôznymi média-
mi - návštevník výstavy je prizvaný k hľada-
niu súvislostí medzi rozdielnymi prístupmi
k téme, nech už je výsledkom umeleckej
snahy objekt, inštalácia, video, či záznam
akcie. Výstavu môžete navštíviť cez pracov-
né dni v čase 13. -18. h do 5. júna. (bd)

� SNG pozýva na dočasné výstavy: Re-
štaurované dielo zo zbierok SNG: Jan Mer-
tens ml.: Triptych Klaňania troch kráľov
1520-1530 (Vodné kasárne), Cín: Argen-
tum pauperum (Vodné kasárne, do 6. 5.). 
� 6. 5. o 20.00 sa v klube A4 na Námestí
SNP 12 začne audiovizuálna performance
skupiny výtvarníkov G.R.A.M. (AT).
� Do 6. 5. v Galérii Hit na Hviezdoslavo-
vom námestí 18 je od utorka do piatka v
čase 15. -19. h sprístupnená prehliadka J.
Simon (PL).
� 8. 5. o 18.00 sa Koncertnej sieni Klarisky
uskutoční koncert v rámci festivalu J. S.
Bach - Slovensko (účinkuje Collegium
Marianum Praha).
�V termíne 9. - 17. 5. sa bude na viacerých
scénach (SND, Divadlo Astorka-Kor-
zo�90, Štúdio 12, A4) konať 1. ročník pre-
hliadky Nová dráma. Program predstavení
aj sprievodných podujatí nájdete na
www.theatre.sk.
� Od 12. 5. bude v priestoroch SVÚ na
Dostojevského rade 2 inštalovaná výstava
diel E. Zmetáka.
� Od 12. do 15. 5. potrvá v CC Centre na
Jiráskovej 3 festival komornej gitary.
� Do 14. 5. bude v Galérii Médium na
Hviezdoslavovom námestí 18 otvorená
prehliadka Meeting point.
� 15. 5. o 19.30 vystúpi v Divadle F7 na
Františkánskom námestí formácia Dlhé
diely (vizuály: Kufrík Brothers).
�V Galérii Nova na Baštovej 2 môžete vi-
dieť expozíciu J. Jankovič: Transformácie.
� 16. 5. o 19.00 sa v kine Mladosť uskutoč-
ní Večer dokumentu.
� Galéria Ardan na Dobrovičovej ulici
ponúka prehliadku I. Malovaný: Z rozo-
stretého tieňa.
� 16. 5. o 19.00 v Štúdiu 12 na Jakubovom
námestí gitarový recitál V. Ondrejčáka.
� V priestoroch Dvorany MK SR na Ná-
mestí SNP môžete navštíviť v čase 10. -18. h
expozíciu C. Baumschlager a D. Eberle.
� 17. 5. o 19.00 sa v Divadle Aréna na Vie-
denskej ceste vystúpením Slovenského
divadla tanca začína medzinárodný festival
Bratislava v pohybe.
� 19. 5. o 20.00 sa v klube Za zrkadlom na
Rovniankovej 3 v rámci podujatia Mem-
phis   Mississippi Blues predstaví D. Evand
(USA) a L. Beňa (SK). 
� Galéria mesta Bratislavy deň ponúka
dočasné prehliadky: K Kállay: móda a akty
(Mirbachov palác), James Ensor (Mirba-
chov palác, od 6. 5.). V Pálffyho paláci
môžete vidieť výstavy: Bratislava-Press-
burg-Pozsony-Prešporok, M. Havránková:
Zelený dom, Josef Váchal (od 12. 5.). 
� 19. 5. o 19.00 bude v SND Galakon-
cert�95 pri príležitosti 85. výročia 1. pred-
stavenia baletu SND.

Tri sestry: Divadlo A. Bagara na návšteve

Znepokojujúce filmy Ulricha Seidla

DIVADLO
Netradičný divadelný zážitok sľubujú
bratislavskému publiku členovia súbo-
ru nitrianskeho Divadla Andreja Baga-
ra. Po úspešnom minuloročnom hosťo-
vaní prichádza DAB do Bratislavy so
svojou inscenáciou Tri sestry. Päť pred-
stavení jedného z najoceňovanejších
divadelných projektov predminulej
sezóny bude v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca od 9. do 13. 5. denne
vždy o 18.30 h.
Slovo netradičný je namieste kvôli faktu,
že na rozdiel od väčšiny klasických insce-
nácii v „kamenných divadlách“ sa v pred-

stavení Tri sestry narúša inak neprekroči-
teľná hranica medzi hercami a divákmi.
Publikum sa stáva skôr účastníkom, hos-
ťom súkromnej rodinnej oslavy, je strh-
nuté bezprostredným dianím a tesnou
blízkosťou účinkujúcich v salóne aristo-
kratickej rodiny Prozorovovcov, kde sa
podľa dramatického textu Antona Pavlo-
viča Čechova dej hry odohráva. Ruské
šampanské a koláče, ktoré budú divákom
podávané, prispejú k vytvoreniu neopa-
kovateľnej atmosféry striedania radosti
so smútkom...
Vďaka hlasovaniu divadelných kritikov si
predstavenie Tri sestry v Divadle Andre-

ja Bagara odnieslo cenu Dosky 2003 za
najlepšiu inscenáciou, réžiu a kostýmy
sezóny a úspech slávi na zahraničných
divadelných festivaloch v strednej Euró-
pe, ale aj v zámorí.
V Čechovovom príbehu sestier Oľgy,
Máši a Iriny sa pod režijným vedením
Svetozára Sprušanského sa predstavia
Eva Pavlíková, Daniela Kuffelová, Zuza-
na Moravcová, Adela Gáborová, Gustav
Řezníček (hosť z ČR), Marcel Ochránek
a ďalší. Lístky sa budú predávať v Brati-
slavskom  kultúrnom a informačnom
stredisku na Klobučnickej ulici.

Bohuš Dúbrava

Kam za kultúrou?

Nitrianske Divadlo Andreja Bagara zavíta do Bratislavy so svojou inscenáciou Tri sestry.

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?
Jarná ponuka Renault s výhodným lízingom FinPack!

Kangoo Express už od 291.900,- Sk bez DPH!
Trafic už od 523.900,- Sk bez DPH!

Master už od 574.900,- Sk bez DPH!

* Kliknite a vyberte si na www.renault.sk. Spotreba 4,6 - 6,3 l/100 km, CO2 – emisia 139-165 g/km. Ponuka platí do vyčerpania zásob.

FILM
Napriek tomu, že režisér Ulrich Seidl žije
a viac než 20 rokov tvorí - „znepokojuje“
svojich spoluobčanov v neďalekej Viedni,
nebyť ocenenia z benátskeho festivalu,
možno by sa jeho hraný debut dostával
na plátna našich kín ťažšie. No stalo sa a
snímka Psie dni za sebou zanechala
nezmazateľnú stopu v povedomí sloven-
ského publika. Profilová prehliadka
ZOOM: Ulrich Seidl, ktorá potrvá v Nul-
tom priestore - A4 na Námestí SNP od 19.
do 21.5.,  sa snaží doplniť distribučné
medzery a uviesť aj menej známe tituly
Seidlovej filmografie.
Prehliadka je organizovaná spolu s
Rakúskym kultúrnym fórom v rámci
cyklu Cinem.AT, ktorý má slovenskému

divákovi približovať to najzaujímavejšie
zo súčasnej kinematografie našich juho-
západných susedov. Tentoraz prinesie
päticu Seidlových, prevažne dokumentár-
nych filmov, pričom o začiatočný lektor-
ský úvod sa postará Martin Šulík.
Vďaka sondovaniu každodenného života
rakúskej strednej vrstvy, ktoré podobne
ako v diele Thomasa Bernhardta nevy-
znieva láskavo či milosrdne, si Ulrich Seidl
(1952) vyslúžil prívlastky „kontroverzný“,
prípadne „patológ“. Prvé snímky začal
nakrúcať začiatkom 80. rokov a hoci štú-
dium filmového remesla neukončil, za-
čiatkom ďalšieho desaťročia si svojou tvor-
bou získal pozitívne ohlasy - za jedného zo
svojich najobľúbenejších režisérov ho vraj
označil klasik Werner Herzog. Medziná-

rodný úspech priniesli Seidlovi zmienené
Psie dni a najnovší počin Ježiš, ty vieš, v
ktorom sa vracia k dokumentárnej či
semidokumentárnej filmovej forme.
Po portréte svojrázneho učiteľa matema-
tiky (Priateľ poprsia, 19. 5. o 18.30) bude
prvý večer pokračovať dvojhodinovým fil-
movým výletom na česko-rakúske hranice
(So stratami treba rátať, 19. 5. o 20.00). V
Zvieracej láske (20. 5. o 18.00) odhaľuje
Seidl perverzné sklony majiteľov domá-
cich miláčikov a vďaka spomínanému
snímku Ježiš, ty vieš (20. 5. o 20.00) sa
publikum môže stať nositeľom spovedné-
ho tajomstva. Neznesiteľnosť horúceho
viedenského leta napokon priblíži hraný a
najslávnejší film Ulricha Seidla Psie dni
(21. 5. o 20.00). Bohuš Dúbrava

najbližšie vyjdú 19. 5.
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