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Stará tržnica

stále nemá

nového

nájomcu
STARÉ MESTO
Mesto zatiaľ neprenajme Starú tržni-
cu na Námestí SNP novému nájomco-
vi, ale počká, kým vyprší súčasná
zmluva o nájme, ktorú má do novem-
bra 2008 uzatvorenú so spoločnosťou
SF Stará tržnica.
Minulý týždeň o tom rozhodli poslanci
mestského zastupiteľstva, keď opätovne
neschválili návrh na prenájom tržnice
spoločnosti ReSpect, ktorá žiadala pre-
nájom priestorov tržnice za 5,5 milióna
korún ročne na 45 rokov. Spoločnosť
zároveň ponúkala uhradenie dlhu súčas-
ného  nájomcu a investíciu okolo 60
miliónov korún do rekonštrukcie objek-
tu. Napriek tomu, že mesto tržnicu v 90.
rokoch zrekonštruovalo, nie je možné
jej priestory používať v plnom rozsahu.
Pre nevyhovujúcu vzduchotechniku
vôbec nie je možné využívať suterén,
problémy s udržiavaním potrebnej pre-
vádzkovej klímy sú aj na prízemí a na
poschodí. Preto je nevyhnutná jej
rekonštrukcia.
Niektorí poslanci navrhovali počkať do
uplynutia nájomnej zmluvy so spoloč-
nosťou SF Stará tržnica a pripraviť nové
nájomné otázky a až potom prerokovať
žiadosť o dlhodobý prenájom priestorov.
Nejasné ostáva budúce využitie Starej
tržnice, resp. profilácia prevádzok, ktoré
by v nej mali fungovať. Keďže investor
rekonštrukcie Centrál pasáže, ktorá so
Starou tržnicou susedí, chce v pasáži
umiestniť najmä značkové obchody,
zámer spoločnosti ReSpect vychádzal z
predpokladu, že sa týmto smerom bude
orientovať aj samotná tržnica, aby ponu-
ka služieb v pasáži a tržnici vzájomne
korešpondovala.  
Stretli sme sa aj s názormi, že by bolo
vhodné využitie tržnice v klasickom
ponímaní, teda s ponukou čerstvého ovo-
cia a zeleniny, hotových jedál, mliečnych
výrobkov, najmä syrov, a iných, najmä
potravinárskych výrobkov od drobných
predajcov, pričom tržnicu by mohlo pre-
vádzkovať aj samotné mesto. Inšpiráciou
na funkčnú náplň tržnice by mohli byť
veľmi úspešné Vianočné trhy, s tým roz-
dielom, že v tržnici by niečo podobné
fungovalo celoročne. 
Nech už bude budúce využitie tržnice
akékoľvek, je nevyhnutné, aby príslušné
odborné pracoviská magistrátu čo najdô-
kladnejšie túto problematiku analyzovali
a presne definovali predstavy a zámery
mesta. Prihliadať by pritom nemali
výhradne na  ekonomické hľadiská, ale
aj na to, ako sa môže Stará tržnica, ktorá
sa nachádza na exponovanom mieste v
centre mesta, stať prínosom napríklad aj
z hľadiska cestovného ruchu. Skôr či
neskôr sa mesto v tomto smere musí roz-
hodnúť. (juh)

Chodci nie sú 

v Bratislave

druhoradí

len v zime
STARÉ MESTO
Naša čitateľka nás upozornila na ne-
príjemné situácie, ktorým sú v centre
mesta, najmä v úseku od Starého
mosta po Špitálsku, vystavovaní chod-
ci pri pokusoch prejsť cez cestu na
vyznačenom priechode.
Sami môžeme potvrdiť jej konštatovanie,
že nielen bezohľadní vodiči osobných áut
sa snažia za každú cenu prejsť a blokujú
pri tom priechody, ale že tak robia aj vodi-
či električiek, na Šafárikovom námestí nie
celkom vlastnou vinou, lebo zástavka je
namaľovaná tak, že im neposkytuje viac
miesta. Skutočne je úplne bežné, že zo
Štúrovej na Dostojevského odbočujú autá
ešte aj vtedy, keď majú chodci od Ume-
leckej besedy dávno zelenú. Na Šafáriko-
vom námestí električka zo zástavky nutne
musí zaberať viac ako pol priechodu, hoci
potrebných päť metrov smerom do ulice
by ešte dopravný podnik našiel. Ďalším
krízovým bodom je priechod od Laurin-
skej k Slovenskej sporiteľni. Ak sa tam
natlačia dve električky, chodci ich musia
obchádzať, lebo zadná električka zaberá
celý priechod. Anapokon priechod od Ná-
mestia SNP k OD Tesco zapratávajú autá,
ktoré stihli utiecť z Námestia SNP, no na
Špitálsku už nemôžu pokračovať.
Polícia na naše otázky odpovedala, že
situáciu v lokalite priebežne monitoruje a
zistené priestupky rieši v zmysle zákona
pokutami do 2000 korún, alebo postúpi
priestupok na správne konanie. Hovorky-
ňa polície tiež informovala, že za prvé dva
mesiace tohto roku v Bratislave I udelili
2812 pokút a 184 priestupkov postúpili na
správne konanie. Z evidencie nevyplýva,
koľko zistili priestupkov vodičov elektri-
čiek, ani koľko priestupkov riešili v tejto
lokalite. Faktom je, že v tomto smere sa
situácia v centre nemení. Potešiť môže len
informácia, že naše otázky ako podnet
postúpi polícia magistrátu a dopravnému
podniku. Gustav Bartovic

Väčšina

by nábrežie

premenovala
REDAKCIA
Nábrežie armádneho generála Ludví-
ka Svobodu by sa podľa väčšiny účast-
níkov ankety na www.bratislavskeno-
viny.sk malo premenovať.
Za premenovanie nábrežia sa vyslovilo
53,25% hlasujúcich, proti bolo 42,25%,
nevedelo sa vyjadriť 4,5% hlasujúcich.
Marcová anketová otázka internetového
vydania Bratislavských novín znie: Súhla-
síte s výstavbou sektbaru na Hviezdosla-
vovom námestí? Vyjadrite svoj názor na
www.bratislavskenoviny.sk (ado)

Bratislavská samospráva už začala s opravou výtlkov na cestách 1. a 2. triedy. O diery na ostatných komunikáciách sa
majú starať jednotlivé mestské časti. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Tak ako na konci každej zimy aj tento
rok sú bratislavské cesty plné výtlkov.
Napriek tomu, že magistrát sa ich snaží
opravovať, sú ich stále stovky a pre
motoristov predstavujú reálnu hrozbu.
O tom, že nejde o maličkosť, svedčí aj
e-mail našej čitateľky Radky Kormošo-
vej z Dúbravky, ktorá nedávno prechá-
dzala autom popri Národnej banke Slo-
venska smerom na Radlinského ulicu.
Ako píše, hneď za semaforom pri NBS
na ňu číhala obrovská jama plná vody,
takže vôbec nemala možnosť včas ju
zaregistrovať, výsledkom čoho bola
úplne preseknutá pravá predná pneumati-
ka v dĺžke asi 7 cm. Prešla ešte zopár
metrov a zastavila na parkovisku na Rad-
linského ulici. V jazde musela pokračo-

vať s letnou rezervnou pneumatikou.
„Výlet víkendovou Bratislavou ma
vyšiel na približne 3000 Sk (nová zimná
pneumatika, prekontrolovanie elektróno-
vého kolesa a diagnostika riadenia),“
konštatuje v liste R. Kormošová. 
Ako dokazuje aj tento prípad, ktorý
určite nie je jediný, bratislavské cesty sú
miestami skutočne nebezpečné. Nie je
jednoduché riadiť auto v hustej premáv-
ke a ešte sa aj vyhýbať jamám na uli-
ciach. Skúsení motoristi radia: keď už
vidíte, že sa výtlku nemôžete vyhnúť,
nebrzdite - predné kolesá v takom prípa-
de pri náraze trpia ešte viac. Pri nečaka-
nom spomalení je navyše riziko, že do
brzdiaceho auta narazí vozidlo, ktoré
ide za ním. 
Naša čitateľka v liste kladie aj otázku:

„Dokedy budeme musieť znášať
neschopnosť nášho hlavného mesta rie-
šiť kvalitu cestných komunikácií?“ Istú
nádej na zlepšenie situácie poskytuje
skutočnosť, že minulý týždeň bola pre-
zentácia, na ktorej predstavili novú tech-
nológiu opravy výtlkov Canader-mix,
založenú na technológii studenej asfalto-
vej zmesi. Táto technológia na rozdiel od
doteraz používaných umožňuje opravo-
vať výtlky bez ohľadu na teplotu, teda aj
v mrazoch. Už druhý rok ju používajú v
Košiciach, životnosť má podľa nich 18
mesiacov. Oddelenie cestného hospodár-
stva bratislavského magistrátu určí časť
vozovky, na ktorej novú technológiu
vyskúšajú. Ak sa osvedčí, azda prispeje k
tomu, aby sa stav bratislavských ciest
zlepšil. Juraj Handzo

Na vodičov číha na cestách veľa nástrah

Na uliciach mesta je ešte 2500 výtlkov
Ako vždy na konci zimy sú bratislav-
ské ulice plné výtlkov. O aktuálnej
situácii sme sa pozhovárali s vedúcim
magistrátneho oddelenia cestného hos-
podárstva Mariánom BLAHOM.
- Odstraňovanie výtlkov na komuniká-
ciách v správe oddelenia cestného hos-
podárstva zabezpečujeme priebežne
počas celého roku. V zimných mesia-
coch vplyvom počasia dochádza k ich
zvýšenému výskytu. V tomto období
zabezpečujeme opravu tzv. technoló-
giou teplej zmesi, s ktorou pracujeme od
decembra 2005. Na netechnologickú
opravu výtlkov máme vyhradených šesť
miliónov korún a celkový rozpočet na
údržbu komunikácií v tomto roku je 80
miliónov. Prednostne ich opravujeme na
miestnych komunikáciách a cestách I.
triedy, avšak väčšie výtlky, ktorú môžu

spôsobiť poškodenie motorových vozi-
diel, riešime prioritne v rámci celého
mesta. V decembri 2005 až februári
2006 sme opravili asi 600 výtlkov. Evi-
dujeme ešte asi 2500 výtlkov v celom
meste. Vlani sme opravili takmer 6000
výtlkov.
Prečo je v Bratislave v porovnaní na-
príklad s Viedňou výtlkov tak veľa?
- Neviem sa vyjadriť, koľko výtlkov
majú vo Viedni, ale z vlastnej skúsenosti
musím povedať, že ich majú aj vo Vied-
ni. V každom prípade to úzko súvisí s
vekom komunikácií a pravidelnou
údržbou.
Minulý týždeň samospráva mesta
predstavila nové technológie opravy

výtlkov Canader-mix. Mohli by ste ju
bližšie charakterizovať?
- Technológia studenej zmesi podobná
ako Canader-mix bola v Bratislave skú-
šaná asi pred 5 až 6 rokmi. Skúsenosti
neboli veľmi dobré. Canader-mix sme
vyskúšali na Dolnozemskej ceste, výtlky
máme označené a budeme sledovať ich
životnosť. Ako som už konštatoval,
výtlky v zime opravujeme technológiou
teplej zmesi a praktické skúsenosti sú
veľmi dobré. Po oprave teplou zmesou
sú okamžite prejazdné. Takže vyhovujú-
cu technológiu máme. Najväčší problém
je so samotnou aplikáciou týchto mate-
riálov, pretože sa vždy musí odstaviť je-
den jazdný pruh, čo nie je cez pracovný
týždeň všade možné. To isté platí aj pri
aplikácii Canader-mixu. 

Zhováral sa Juraj Handzo
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Decentralizácia
sa už naozaj
začala
Myslím to vážne - decentralizácia je
vtedy, keď je pre verejnosť zaujímavej-
šie to, čo sa deje v obci, jej okolí, ako vo
vládnom paláci či na bláznovom vŕšku v
paláci na rečnícke cvičenia.
Postavičky z takzvanej veľkej politiky sa
už tlačia dolu. Zaujímavé začali byť
regióny a miestna samospráva. Veľké
firmy sú podelené a peniaze (aj z euro-
fondov, aj zo štátneho rozpočtu) teraz
potečú priamo do života, treba byť na tej
strane, kde vyteká, kde sa rozhoduje o
projektoch, za ktorými sú investície.
Prekvapuje ma to. Človek by mal mať už
po piatich rokoch roboty v novinách ilú-
zie vytlčené z hlavy. Nieto po desaťro-
čiach. Keď však niekto má v sebe vypes-
tovanú víziu slušnej spoločnosti, myslí si,
že taká má byť, bude a je. A že ak naprí-
klad v samospráve platí dvojmesačná
predvolebná kampaň, tak bude trvať dva
mesiace. A potrvá tak, že jednotliví kan-
didáti budú proti sebe mávať zoznamami
toho, čo za celé volebné obdobie vykona-
li, alebo zoznamom toho, čo sa ešte dá
vykonať a doteraz sa to nerobilo. Zlaté
oči! Do komunálnych volieb by sme mali
mať takmer celý zvyšok roka, ale u nás sa
už zvolebnilo. Prečo nie, aj počasie si
robí, čo chce. 
A tak nemôžeme napísať o žiadnej mest-
skej časti, že sa tam udialo čosi dobré,
bez toho, aby sme nedostali vzápätí
aspoň jeden jedovatý ohlas, skôr však
celú lavínu, ktorá spoľahlivo niekoho
očierňuje. 
Človek by čakal, že v slušnej spoločnosti
bude samospráva, tá je ľuďom najbližšie,
ťahať za jeden koniec, aspoň vo veciach
dôležitých pre obyvateľov obce. Horkýže.
Ťahá sa za konce stranícke a hotovo. V
móde je odstreľovať starostov inej stra-
níckej farby a nepýtať sa, čo verejnosť
chce. To je decentralizácia. Z bláznovho
vŕšku sa decentralizovali stranícke intri-
gy a hlad po moci a vplyve rovno do obcí.
A spustili nám kampaňový rok. 
Nuž teda, ak je pred voľbami, pripravme
sa aj my voliči. Zabudnime na strany a
straničky, veľká politika vás možno už
naučila, o čom to je. Pozorne sledujme.
Máme skoro celý zvyšok roka  na spozna-
nie tých, ktorých máme koncom tohto
roka voliť. Gustav Bartovic

Predaj 

budovy DPOH

sa odkladá
BRATISLAVA
Mesto prejavilo záujem o kúpu budo-
vy Divadla P. O. Hviezdoslava, čo
potvrdil vo svojom liste aj primátor
Andrej Ďurkovský, transakcia sa však
pre blížiace sa voľby neuskutoční.
Minulý týždeň vláda spresnila svoje
predchádzajúce rozhodnutie o zastavení
privatizácie. V novom uznesení sa zavia-
zala, že do volieb sa zastavuje prevod
štátneho majetku, ako aj transformácia
štátnych organizácií na akciové spoloč-
nosti, spoločnosti s ručením obmedze-
ným alebo mimovládne organizácie.
Vzťahuje sa to aj na budovu Divadla P.
O. Hviezdoslava, ktorú malo získať
mesto Bratislava. Prijatie spresňujúceho
uznesenia si vynútil minister kultúry
František Tóth, ktorý odmietol bez súhla-
su celej vlády zastaviť začaté predaje vo
svojom rezorte. Znamená to, že predaj
budovy Divadla P. O. Hviezdoslava sa
odkladá na dobdobie po predčasných
parlamentných voľbách.
Príprava predaja budovy divadla bola v
pomerne pokročilom štádiu. Ako sme
informovali, ministerstvo kultúry stihlo
uskutočniť druhé  kolo osobitného ponu-
kového konania na predaj budovy. Pod-
mienky druhého kola boli oproti prvému
sprísnené. Budova je totiž navrhnutá na
zápis do Ústredného zoznamu pamiatko-
vého fondu SR. Znalec stanovil cenu na
236,4 milióna korún. V druhom kole sa o
kúpu budovy neprihlásil nikto. Minister-
stvo pôvodne chcelo vyhlásiť tretie kolo
osobitného ponukového konania, v kto-
rom hodlalo budovu ponúknuť mestu
Bratislava, avšak už za polovicu ceny,  t.j.
118,2 milióna korún. (juh)

Do ulíc sa vrátili 

desiatky

bezdomovcov
BRATISLAVA
Až po uzávierke predchádzajúceho
vydania Bratislavských novín minister
vnútra rozhodol ponechať stanový
tábor pre bezdomovcov vo Vrakuni, až
kým neprejde vlna marcových mrazov.
Stanovému mestečku vo Vrakuni defini-
tívne odzvonilo rozobratím stanov v pon-
delok 6. marca. Do ulíc mesta sa tak vy-
bralo okolo 150 ľudí bez prístrešia, ktorí
doteraz trávili noci v stanoch. Na riešenie
problémov bezdomovcov sa spojilo de-
sať mimovládnych organizácií, ktoré ini-
ciovali pracovné stretnutie s predstavi-
teľmi magistrátu, dvoch najviac dotknu-
tých mestských častí Staré Mesto a Vra-
kuňa, Bratislavského samosprávneho
kraja, s ministerkou sociálnych vecí Ive-
tou Radičovou a poslancom parlamentu
Júliusom Brockom. Vznikla pracovná
skupina, ktorá má riešiť problém bezdo-
movcov dlhodobo s ohľadom  na ich
naliehavé potreby, prípravu na budúcu
zimu a najmä pripraviť zmenu prísluš-
ných zákonov, pretože slovenský právny
poriadok tento problém nerieši.
Stretnutie ukázalo, že prv, než sa vybu-
duje systém trvalej starostlivosti, ktorá
spočíva nielen v aktuálnej pomoci, ale aj
pomoci v návrate do spoločnosti, treba
čo najskôr zabezpečiť dostatok kapacít
na nocovanie, denný stacionár a ošetrov-
ňu na úrovni európskych štandardov.
Tieto zariadenia okrem iného chránia aj
spoločnosť pred možnými nákazami,
ktoré hrozia z prostredia bez hygienické-
ho minima. (gub)

Na Hlavnom námestí chýbajú len detaily,

jeho obnova má byť dokončená do Juraja
STARÉ MESTO
V uplynulých dňoch sa opäť začali
práce na rekonštrukcii Hlavného
námestia. Sústredia sa najmä na úpra-
vy Rolandovej (Maximiliánovej) fotá-
ny, dokončenie dlažby a dokončenie
niekoľkých detailov.
Ako nám povedal jeden z autorov projek-
tu rekonštrukcie námestia architekt Otto
Grossmann, v týchto dňoch predložili na
posúdenie Krajskému pamiatkovému
úradu v Bratislave dva varianty prezentá-
cie archeologických vykopávok, ktoré sa
našli vlani na jeseň počas archeologické-
ho výskumu na námestí. „Čakáme na roz-
hodnutie pamiatkarov, či budú nálezy
prezentované in vivo, formou tabuľky
alebo inak,“ povedal nám O. Grossmann.

„Podľa toho sa to bude riešiť.“ Ako dodal,
súčasťou konceptu rekonštrukcie námes-
tia je aj objekt strážnej búdky - pitnej fon-
tánky. Na objekte sa pracuje a takisto
bude predložený na posúdenie pamiatka-
rom. Práce na námestí sa v súčasnosti
sústreďujú aj na dokončenie obkladu
Rolandovej (Maximiliánovej) fontány. V
päte fontány bude osadené ozvučenie.
Dokončuje sa aj dlažba, napríklad pri Sta-
rej radnici, kde doteraz prekážalo lešenie,
ktoré tam bolo umiestnené kvôli jej
rekonštrukcii. 
Rekonštrukcia Hlavného námestia sa
začala 5. septembra minulého roku. Prvá
etapa trvala deväť týždňov, v jej rámci sa
modernizovali inžinierske siete a usku-
točnila sa výmena povrchovej dlažby.

Obnova bola prerušená, aby sa na ná-
mestí mohli konať tradičné Vianočné
trhy, po ich skončení sa nepokračovalo
vzhľadom na zimné počasie. V druhej
etape, ktorá sa uskutočňuje práve v
týchto dňoch, pribudne mobiliár a nie-
koľko ďalších drobných prvkov. Celá
obnova námestia má byť ukončená do
oficiálneho začiatku Dňa samosprávy -
Bratislava pre všetkých, ktorý sa každo-
ročne koná pri príležitosti spomienky na
deň voľby prvého bratislavského richtára
na Juraja, teda 24. apríla. 
Návrh novej úpravy námestia rátal aj s
novými stromami - jedným veľkým a pia-
timi menšími platanmi. Pre nesúhlas
pamiatkarov však napokon na námestí
stromy na námestí nebudú. (juh)

Obnova Hlavného námestia pokračuje po zimnej prestávke druhou etapou prác. Má byť dokončená dlažba vo východnej
časti námestia pred Starou radnicou, pribudne mobiliár a niekoľko ďalších drobných architektonických prvkov. Hlavné
práce sa v týchto dňoch sústreďujú na dokončenie obkladu Maximiliánovej fontány. Celá obnova Hlavného námestia má
byť ukončená do 24. apríla, keď bude Deň samosprávy - Bratislava pre všetkých. Pôvodne mali byť na námestí aj stromy,
s tým však nesúhlasili pamiatkari. FOTO - Oto Limpus

PREDÁM 
VW Passat 1,9 TDi Highline
rok výroby: 2002, 130 k, 48.000 km,
tmavomodrá metalíza, koža, climatro-
nic, rádio+CD, vyhrievané sedadlá, vak
na lyže, elektróny + 4ks zimné pneu,
servisná knižka, garážované, nehavaro-
vané, kúpené v SR. 
Cena: 550.000,- Sk Telefón: 0915 616 314

Prijmeme pracovníkov 
do strážnej služby 

v Bratislave
Podmienka: preukaz 

odbornej spôsobilosti 
Výhodné platové podmienky.

Kontakt: 0905 546 394

Súhlasíte 

s výstavbou sektbaru 

na Hviezdoslavovom

námestí?
Hlasujte na www.bratislavskenoviny.sk
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Veterinárne

opatrenia 

platia aj naďalej
BRATISLAVA
Podľa predbežných informácií veteri-
nári mali v Bratislave skontrolovať
okolo 440 chovov hydiny, z toho 170 v
trojkilometrovom pásme prísnejšej
ochrany,  pričom do minulého týždňa
ich skontrolovali okolo 90 percent.
Úroveň opatrení prijatých chovateľmi je
zrejme v súlade s predpismi, pretože
nebolo treba zatiaľ žiaden chov zrušiť.
Neúplnosť kontroly spôsobilo, že nie všet-
kých chovateľov zastihli veterinári doma.
Pribúdalo tiež novoprihlásených chovate-
ľov. „Vydali sme nové nariadenie, ktoré
spresňuje, ako aktualizovať údaje o sta-
voch hydiny. Chovatelia musia hlásiť
zmeny počtov, ako aj zmeny zdravotného
stavu,“ povedal pre Bratislavské noviny
regionálny štátny veterinárny lekár Miloš
Mašlej. Uviedol, že zároveň sa po termíne
hlásia ďalší chovatelia - ak odstránia
nedostatky a zamedzia kontaktu svojich
chovov s voľne žijúcimi vtákmi, nebudú
sa voči nim vyvodzovať dôsledky. Spres-
nil tiež, že chovy drobného vtáctva, ktoré
sú v bytoch a neprichádzajú do styku s
voľne žijúcim vtáctvom, nahlasovať
netreba. Až do odvolania vo vyhlásenom
pásme platí zákaz premiestňovania hydi-
ny a vtáctva chovaného v zajatí, sústreďo-
vanie vtákov a lov pernatej zveri.
Podľa odborníkov je šanca, že na vtáčiu
chrípku ochorejú ľudia, menšia ako jedna
ku sto miliónom. Hygienici však varujú
pred kontaktom detí s uhynutými alebo
chorými zvieratami. Po ochorení mačky v
Nemecku odborníci varujú chovateľov
psov a mačiek, aby zamedzili ich voľné-
mu pohybu a v ohrozených oblastiach
nepúšťali psov bez náhubku. (gub)

Mesto sa bude

prezentovať

v Cannes
BRATISLAVA
Mesto Bratislava sa bude prezentovať
na 17. ročníku renomovaného veľtrhu
nehnuteľností a investičných príleži-
tostí MIPIM 2006, ktorý sa 14. marca
začne vo Festivalovom paláci vo fran-
cúzskom Cannes.
Na veľtrhu MIPIM 2006 sa predstavia
najvýznamnejší európski a svetoví
investori, developeri, banky a finančné
inštitúcie, mestá a celé regióny, realitní
makléri a ďalší profesionáli pôsobiaci
na trhu realít. V minulom 16. ročníku sa
na takmer 19-tisíc štvorcových metroch
výstavnej plochy prezentovalo približne
17 500 účastníkov zo 74 krajín, repre-
zentujúcich vyše 6000 spoločností.
Dnes už prakticky neexistuje z hľadiska
svetového hospodárstva významná kra-
jina, ktorej zástupcovia by sa na veľtrhu
nezúčastnili. Vďaka tomu trend veľtrhu
smeruje čoraz viac od kontraktačného
charakteru k prezentačnému. 
Na veľtrhu preto nechýba ani Bratislava,
ktorá zažije obnovenú premiéru s vlast-
nou expozíciou s rozlohou vyše 130
metrov štvorcových v najprestížnejšej
časti Festivalového paláca. V konkurencii
najväčších európskych miest sa chce
predstaviť zahraničným investorom ako
atraktívna lokalita na uskutočňovanie
investičných zámerov. Bratislava nadvia-
že na svoj debut v roku 2000, keď bola na
ploche 30 štvorcových metrov prezento-
vaná mestskou časťou Bratislava - Staré
Mesto. Stánok Bratislavy sa nachádza v
susedstve Prahy, Brna, Ostravy a poľskej
metropoly Varšavy, vďaka čomu si
záujemcovia budú môcť vytvoriť ucelený
obraz o stave trhu nehnuteľností v stredo-
európskom regióne. Aj Bratislava využí-
va osvedčené aranžmán združenej pre-
zentácie, v jej stánku sa totiž predstavia aj
popredné spoločností slovenského realit-
ného trhu. Medzi partnerské spoločnosti
patrí Ballymore Properties, CEPIT Mana-
gement, Cresco Development, IPR Slo-
vakia a realitno-developerská divízia
finančnej skupiny J&T. Mesto Bratislava
bude v Cannes zastúpené na najvyššej
úrovni na čele s primátorom Andrejom
Ďurkovským, pod záštitou ktorého sa 16.
marca uskutoční osobitná prezentácia pre
potenciálnych investorov.  
Bratislava prichádza na veľtrh s ambícia-
mi predstaviť sa ako mesto s veľkým
rozvojovým potenciálom. Ústrednou
témou bude nový územný plán mesta,
ktorý po viac ako sedemročnej práci
bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať
v apríli. Dôraz kladie napríklad na nové
celomestské centrum v Petržalke medzi
Starým a Prístavným mostom, ktorého
súčasťou by mala byť aj viacúčelová hala
pre 12-tisíc divákov. (juh, mih)

Avion Shopping Park sa na jeseň rozšíri,

do Bratislavy prichádza Hennes&Mauritz
RUŽINOV
Spoločnosť Inter IKEA Centre Slo-
vensko dokončí na jeseň tohto roka
prvú časť projektu rozšírenia obchod-
ného centra Avion Shopping Park, s
ktorým sa začalo v decembri minulého
roku.
Nová budova v tvare L sa bude nachádzať
na voľnom priestranstve medzi objektmi
IKEA a Mc Donald´s a bude priamo
napojená na existujúcu obchodnú pasáž.
Do centra budú zachované dva hlavné
vjazdy - jeden z Ivánskej pred objektom
IKEA, druhý z diaľnice, resp. z Galvaniho
ulice. Celý projekt bude dokončený a
otvorený na jar roku 2007. Spoločnosť
Inter IKEA Centre Slovensko, ktorá je
majiteľom a prevádzkovateľom obchod-
ného centra Avion Shopping Park, inve-
stuje do tohto projektu viac ako 1,1 miliar-
dy korún. Výstavba potrvá 15 mesiacov.
V obchodnej pasáži, ktorá sa rozšíri o 18-
tisíc štvorcových metrov, bude otvore-
ných 50 nových obchodov prevažne

medzinárodných značiek zameraných na
módu, ktoré zatiaľ nemajú na Slovensku
zastúpenie. Nebudú chýbať ani nové
kaviarne a reštaurácie. Celková predajná
plocha sa po dokončení výstavby zvýši na
66-tisíc štvorcových metrov. V areáli
vznikne 650 nových parkovacích miest v
novej podzemnej garáži, takže celkovo
bude v Avione 3200 bezplatných parkova-
cích miest, čo predstavuje najväčšiu kapa-
citu na Slovensku.
Medzi spoločnosti, ktoré otvoria svoje
prevádzky v novom Avione, patrí aj
švédska spoločnosť H&M, ktorá svoj
módny sortiment ponúkne na rozlohe až
dvetisíc štvorcových metrov. V Bratislave
veľmi žiadaná značka H&M je populárna
najmä tým, že prináša zákazníkom módu
a kvalitu za najlepšiu cenu. Je vyhľadáva-
ným artiklom v celej Európe. Svoje pre-
dajne u budú mať aj All toys, Nike, Ecco
a Cropp town, pokračujú rokovania s ďal-
šími spoločnosťami.
Avion Shopping Park bol otvorený v aprí-

li 2002. Rozprestiera sa 6,5 kilometra od
centra Bratislavy neďaleko letiska a má
priame napojenie na diaľnicu D1. Pre
svoju výbornú polohu a permanentné akti-
vity orientované na rodiny s deťmi sa
návštevnosť Avionu neustále zvyšuje. V
roku 2005 navštívilo obchodné centrum
viac ako sedem miliónov návštevníkov.
Avion Shopping Park má ako jediné cen-
trum na Slovensku ľadovú plochu s celo-
ročnou prevádzkou, ktorá slúži na korču-
ľovanie, curling či hokejové turnaje pre
najmladšie hokejové nádeje. Veľmi obľú-
bené sú aj permanentné aktivity ako stol-
ný tenis, petangue, autodráha, detské
ihrisko a ďalšie.
Posilneniu prispieva okrem veľkých
nájomcov ako IKEA, Hypernova a Giga
Sport aj ďalší rozvoj nákupnej zóny
Avion, do ktorej po Hornbachu pribudol v
novembri 2006 aj nábytkársky koncern
KIKA a business centrum Lindner. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Krepop, 
Suchánek,  Žákovský

Trieda E  VIP Travel Edition

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1 MOTOR (66867)

E Dožičte si dovolenku ešte dnes: ak sa do 

konca marca 2006 rozhodnete pre limuzínu 

triedy E* VIP Travel Edition, prví pätnásti 

dostanú exkluzívny zájazd od cestovnej kan-

celárie VIP travel! Okrem úžasného zážitku 

a bohatej sériovej výbavy získate: 

E Výbavu Avantgarde alebo Elegance s bixenóna-

mi v cene vozidla (platí pre šesťvalcové motory).

E Možnosť odpočtu DPH pri modeloch kombi.

E 6 rokov bezplatný servis (do 160 000 km vráta-

ne práce a spotrebného materiálu).

E 3 ročná záruka.

E Garancia mobility Mobilo Life.

E 24 hodinový servis. 

E Mercedes-Card - systém výhod a zliav.

E Bezplatný tréning bezpečnej jazdy v rakús-

kom Pachfurte.

*Platí pre vozidlá k priamemu odberu
  objednané od 27.2.2006 do 31.3.2006.
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Rôzne názory

na zmenu

názvu nábrežia
AD: JE ČAS VRÁTIŤ NÁBREŽIU
PÔVODNÉ MENO (BN č. 4/2006)
Odo dňa nehorázneho pomenovania
Svobodovho nábrežia je po desaťro-
čiach ozaj načase nájsť vôľu na pre-
menovanie!
V čase pomenovania tej časti nábrežia
som pokladal za beznádejné kritizovať
boľševických otcov mesta. Nebol by som
však veril, že pomenovanie prežije dokon-
ca aj po páde režimu, bez zmeny. Pome-
novanie som od prvopočiatku vnímal
ako pomýlené. Najmä preto, že odporo-
valo zásade stručnosti pomenovania ulíc
a priestranstiev. Veď pokiaľ niekto dosia-
hol funkciu prezidenta štátu, bolo nese-
riózne degradovať ho na generála. A
potom v rozpore so zásadou stručnosti
tam slová „armádneho generála“ otrocky
zdôrazňovať, hoci v názve muselo byť
navyše aj slovo „nábrežie“. A k tomu pri-
dať ešte aj celé krstné meno „Ludvíka“,
hoci žiadneho iného významného Svo-
bodu sme nepoznali. Vyplytvalo sa
odvtedy neprimerane a náramne veľa
peňazí a energie na písanie celého názvu.
Vždy som bol presvedčený, že by bol sta-
čil názov Nábrežie L. Svobodu, alebo
Svobodovo nábrežie. Napokon, takéto
pomenovanie by tam mohlo aj natrvalo
zostať, pripomínať národné heslo, ktoré
dlho po okupácii ozvučovalo naše verej-
né priestranstvá: „Dubček, Svoboda, to je
naša sloboda!“ Som si vedomý, že zasa-
hujem trochu neskoro, lebo dnes už
súčasní otcovia mesta majú iné priority a
problémy. Dokonca si môžu dovoliť pri-
jať akési „moratórium“ na premenováva-
nie... Občania a firmy však už menili
adresy a aj pri menej závažných zme-
nách. Igor Adamovič, Bratislava

~     ~     ~
Nábrežie armádneho generála Ludví-
ka Svobodu by sa nemalo premenovať. 
Táto európsky významná osobnosť proti-
fašistického odboja sa po roku 1968
zaslúžila o fakt, že sa na našom území
ročne postavilo niekoľko desiatok tisíc
nových sociálnych bytov v rámci kom-
plexnej bytovej výstavby. Tento fakt si
možno overiť v štatistických ročenkách.
Úroveň kultúrnej vyspelosti ľudí sa pred-
sa nemeria počtom premenovaných ulíc!

Jarmila Husenicová, Bratislava

Bar na námestí

nebude lákať

turistov
LIST ČITATEĽA
So znepokojením som si prečítal člá-
nok v poslednom vydaní Bratislav-
ských novín o chystanej výstavbe baru
s verejným WC na Hviezdoslavovom
námestí, hneď za sochou P. O. Hviez-
doslava. Tento zámer spoločnosti
Borároš zdevalvuje mimoriadne cenné
prostredie tohto vari najkrajšieho
námestia v našom meste.
Námestie je dostatočne živé, pretože sa
na ňom nachádza hneď niekoľko pubov
a reštaurácií. Malo by si ponechať svoju
zelenú tvár. Argument, že pod novým
barom bude slúžiť nové verejné WC, tiež
neobstojí, keďže takéto WC je iba pár
metrov ďalej - v parčíku pred Redutou.
Aj tzv. hudobný altánok je počas roka
využívaný dosť málo a väčšinu roka
slúži iba ak pre mládež, ktorá s pohármi
či fľaškami v ruke si na ňom posedáva,
dávajúc tejto stavbe úplné iný výraz a
zmysel. A povedzte, koľkokrát ste videli
či už tunajších alebo turistov hrať šachy
na veľkej šachovnici? A teraz má vznik-
núť priamo na tejto promenáde nový
bar? Rozhodne sa nestane novým turis-
tickým lákadlom. Zrejme dopadne ako
„skvelý“ výmysel s tzv. integračným
kopčekom, alebo s mapou Európy v
podobe modrých fľakov na zemi hneď
vedľa neho. Zrušila sa zeleň na Hlavnom
námestí, zmenšila sa zeleň v parčíku
oproti Redute, zrušila sa zeleň na Štúro-
vom námestí, teraz hrozí redukcia zelene
na Hviezdoslavovom námestí.

Patrik Skala, Petržalka

Zábrany zúžili

priechod
LIST ČITATEĽA
Často sa píše o obmedzeniach, ktoré
pre motoristov znamená prestavba
časti Miletičovej ulice. Menej o nega-
tívnych vplyvoch stavby na chodcov.
Pritom niektoré sú úplne zbytočné.
Napríklad frekventovaný priechod pre
chodcov cez Záhradnícku smerom k
trhovisku bol úplne nezmyselne zúžený
prenosnými zábranami určenými na
obmedzenie a usmernenie pohybu moto-
rových vozidiel. Jedna zo zábran zasahu-
je najmenej meter do priechodu, ktorý je
aj tak príliš úzky a hlavne v piatok a v
sobotu ho používajú Bratislavčania mie-
riaci za nákupmi na trhovisko. Ďalšia
prebytočná zábrana skončila pri chodní-
ku, ktorý vedie cez parčík k trhovisku.
Samotná konštrukcia zábran je pre chod-
cov nebezpečná, hrany na nej osadených
plechov sú ostré a ľahko môžu spôsobiť
poškodenie odevu alebo dokonca pora-
nenie. Bohuslav Gondar, Bratislava

Axton: skutočná kvalita za príjemné ceny
Na rozdiel od stredu mesta v Ružinove
nie je veľa skutočne kvalitných reštau-
rácií, ktoré by svojou úrovňou zodpo-
vedali predstavám náročnejšieho gur-
mána. Ešte menej je takých, ktoré sú
zároveň cenovo prijateľnejšie ako „vy-
chytené“ podniky v centre. Od januára
na Bajkalskej ulici ponúka svoje služby
reštaurácia, ktorá obe tieto kritériá
spĺňa - AXTON RESTAURANT.
Nový polyfunkčný komplex Axton Resi-
dence, na prízemí ktorého sa reštaurácia
nachádza, ešte nie je celkom dostavaný a
vchod do podniku pri prvej návšteve len
málokto nájde bez zaváhania a chvíľky
hľadania. Napriek tomu sa k nemu dá
dostať hneď z dvoch strán - z Bajkalskej
ulice i z opačnej strany od Pažítkovej
ulice. Zvonku reštaurácia pôsobí nená-
padne, zato po vstupe dovnútra sa zrazu
ocitnete akoby v inom svete: neveľký
interiér na prvý pohľad prezrádza, že sa
na ňom mohol dosýta vyblázniť architekt
milujúci modernu. Avantgardné svietid-
lá, svietiaci bar, netradičné materiály a
dekoračné predmety - to všetko podniku
dodáva osobitnú atmosféru. Ku cti reš-
taurácii slúži, že jej fajčiarska a nefaj-
čiarska časť sú oddelené so vzorovou
dôslednosťou.
Restaurant Axton sa vyznačuje hneď nie-
koľkými pozoruhodnosťami: ako jedna z
mála v celom meste napríklad ponúka
skoré raňajky podávané od siedmej hodi-
ny ráno - vždy čerstvo napečené bábovky,
koláče či croisanty. V ponuke je tiež pest-
ré obedové menu za skutočne príjemné
ceny. Zaujme aj bohatá vínna karta obsa-
hujúca vína slovenskej i zahraničnej pro-
dukcie a ponuka čerstvých zákuskov, tort

a iných sladkostí vystavených v chladia-
cich vitrínach. Už letmý pohľad do jedál-
neho lístka prezrádza, že ide o reštaurá-
ciu, ktorá si kladie za cieľ byť jednodu-
cho kvalitná a originálna. Jedálny lístok
nie je čo do počtu položiek príliš rozsiah-
ly, ale zostavený je tak, aby si v ňom
mohol každý nájsť to, čo mu vyhovuje;
nechýba divina, bezmäsité jedlá, trocha
exotiky - azda len jedál z rýb by mohlo
byť v ponuke viac.
Z predjediel nás upútala Tortička z blanží-
rovaných paradajok s baby mozzarelkami
a chilli-kokosovým mliekom (150 Sk),
Jemné plátky šunky Serano s parmezáno-
vým parfé, čerstvou figou, rukolovým
pestom a grisini tyčinkou (190 Sk) a Mari-
novaná mozarella v jogurtovej omáčke s
opečeným cesnakom (140 Sk). Všetky
predjedlá boli chuťovo originálne, výraz-
né a svieže. Z ponuky polievok nás zlákal
Bažantí vývar s pečeňovo-jablkovou guľ-
kou a arómou sherry dry (45 Sk), prekva-
pujúcou chuťovou kombináciou nás upú-
tal Jemný kurací krém so skaramelizova-
nou cibuľkou a pomarančovou šťavou (60
Sk), za našimi očakávaniami nezaostala
ani skvelá Polievka z čiernej fazule so
zeleninou a mäsom zo srnca podávaná s
bylinkovým koláčom (95 Sk). 
Už predjedlá a polievky dávajú tušiť, že
tunajší šéfkuchár je skutočný fachman - a
hlavné jedlá tento dojem len potvrdili.
Priam umeleckým dielom bol Ružový
srnčí chrbát s arómou perníku, pikantnými
malinami, pancheta polentou a silnou
sladko pikantnou šťavou s datľami (390

Sk). Iba v superlatívoch sa vyjadril kolega
z nášho hodnotiaceho tímu o Medium
kotlete z prasiatka v kapari marináde s
artičokmi na masle a zeleninovým grati-
nom (280 Sk). Osobitnou výraznou chu-
ťou nás zaujali aj Bravčové baby rolky z
panenky s arómou cesnaku a brendy so
zemiakovou kašou a tempura brokolička-
mi (270 Sk). Z bezmäsitých jedál sme si
zvolili Fetuccini s paradajkovou salsou,
čiernou fazuľou, pečeným cesnakom,
rukolou a mozzarellou (160 Sk), ktoré boli
takisto chuťovo vynikajúce.
Restaurant Axton na svojej internetovej
stránke ponúka vždy čerstvé zákusky a
torty, preto sme otestovali aj túto časť
menu - a dobroty ako Malinová torta (50
Sk) či Anglický koláč (45 Sk) nesklamali
naše očakávania. Neodolali sme ani
pokrmom z ponuky Ľahkých chuťoviek -
Tortilky s paradajkovým tatarákom (90
Sk) chuťou skutočne pripomínali tatársky
biftek z lososa, osobitné chuťové kombi-
nácie nám umožnili vychutnať aj Tirolské
klobásky s baby mozzarelkami a pestom
(140 Sk).
Pred šéfkuchárom klobúk dolu, ale ani
voči personálu nemožno mať výhrady,
výkon čašníkov bol bezchybný, obsluha
presná a rýchla. Vari jediné, čo nás pri-
viedlo trochu do rozpakov, boli menej
pohodlné stoličky, typovo skôr vhodné do
kaviarne ako do reštaurácie. Inak môžeme
smelo povedať, že Axton Restaurant patrí
medzi najlepšie reštaurácie v Ružinove.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Štandardy musí spĺňať aj lacná ubytovňa
Väčšina z nás sa stotožňuje s tvrdením,
že Slováci sú pohostinný národ. Táto
národná vlastnosť by sa mala odraziť
aj na kvalite služieb poskytovaných v
ubytovacích zariadeniach. 
Netýka sa to len štvorhviezdičkových ho-
telov, ale aj lacnejších ubytovacích zaria-
dení. Ako naznačujú aj kontroly inšpekto-
rov Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie pre Bratislavský kraj, v tomto
smere stále máme čo doháňať. Ilustrovať
to možno na príklade hotela Avion na
Ivánskej ceste 15 v Bratislave, na ktorý si
inšpektori SOI posvietili 24. mája minulé-
ho roka. Pri kontrole našli celý rad nedo-
statkov: pre hostí napríklad síce bol k dis-
pozícii telefón, chýbali však viacjazyčné
návody na jeho obsluhu a volanie llinky
SOS, ako to požaduje vyhláška. Hotel ne-
mal k dispozícii detské lôžka, ktoré sa ne-
počítajú do počtu lôžok a elektrické zá-
suvky neboli označené napätím. Ako
ďalej inšpektori zistili, posteľná bielizeň
sa vymieňala iba raz za dva týždne na-
miesto stanoveného termínu raz za týž-
deň, uteráky tiež raz za dva týždne na-

miesto raz za tri dni. Hotel nespĺňal ani
ďalšie klasifikačné znaky vyhlášky, po-
kiaľ ide o vybavenosť: v ubytovacích
priestoroch chýbala spoločenská miest-
nosť s televízorom a rozhlasom, v izbách
nebol dostatok uzatvárateľných nádob na
odpadky, na každé lôžko bol poskytovaný
len jeden uterák namiesto dvoch, chýbala
tiež elektrická zásuvka v blízkosti umý-
vadla a takto by sa dalo pokračovať. Hotel
navyše nebol označený údajom o prísluš-
nej triede ubytovacieho zariadenia. Akoby
toho nebolo dosť, v hoteli ponúkali aj ko-
folu citrus po uplynutí doby spotreby. Za
toto všetko SOI uložila prevádzkovateľo-
vi hotela pokutu 15-tisíc korún. 
Námietky prevádzkovateľa, že hotel
Avion slúži ako lacná robotnícka ubytov-
ňa a patrí do kategórie lacnejších turistic-
kých ubytovní, SOI vyhodnotila ako irele-
vantné. Aj ubytovne totiž musia spĺňať
určité kritériá, z ktorých nemožno zľaviť
len preto, že sú lacné. Nedostatky podob-

ného charakteru v ubytovniach nie sú
ojedinelé - ako inšpektori SOI zistili 20.
mája minulého roka pri kontrole ubytovne
B-FELL vo Vlčom hrdle 20 v Bratislave,
ani toto zariadenie nebolo riadne označe-
né údajom o príslušnej triede ubytovacie-
ho zariadenia. Aj tu sa zistilo, že posteľná
bielizeň je vymieňaná len raz za dva týž-
dne, pričom sa má vymieňať raz za týž-
deň, uteráky sa vôbec neposkytujú a teda
ani nevymieňajú. Na kontrolovaných
izbách navyše chýbali stoličky, poháre na
pitie, stojanový vešiak, uzatvárateľná ná-
doba na odpadky, zrkadlo a uteráky, na
WC chýbal toaletný papier. Za všetky
tieto nedostatky SOI uložila prevádzkova-
teľovi ubytovne pokutu vo výške 10-tisíc
korún.
Aj lacné ubytovne musia spĺňať základné
štandardy, nedodržanie ktorých je možné
sankcionovať. A ak sme začali pohostin-
nosťou ako národnou vlastnosťou Slová-
kov, skončiť môžeme konštatovaním, že
kultúra národa sa možno najspoľahlivejšie
spozná práve v lacnejších ubytovacích
zariadeniach. Peter Verner

Spo ahnite sa.

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava, Tel.: +421 2 33 526 255, Fax: +421 2 33 526 275, E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

Výbava:
• obvodový alarm SLG 4 + imobilizér v k ú i
• dia kovo ovládané dvojité centrálne zamykanie dverí
• elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
• ABS + EBA, kotú ové brzdy
• 4 airbagy
• manuálna klimatizácia
• predné hmlové svetlomety
• elektricky ovládané predné okná
• audiosystém Ford CD6000

Hodnoty emisií Co2 vo výfukových plynoch 125 
g/km, priemerná spotreba paliva 4,7-5,9 l/100km

FordFocus C-MAX Champion

už za 221,- Sk denne*

1.6i DOHC 16V Duratec  74 kW  od 579 000,- Sk

1.6 TDCi 16V Duratorq  66 kW  od 619 000,- Sk
už za 235,- Sk denne

*RPMN 2,81 %, 36 mesiacov, 30 % akontácia, koefi cient navýšenia 1.05.
Havarijné a zákonné poistenie v Allianz SP nemenné po as doby nájmu.
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dobré miesto pre Vašu firmu

www.supervyber.sk

NOVINKA NA WEBE
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Mesto vymenilo

pozemky na

nábreží za iné
BRATISLAVA
Pozemky s rozlohou 82-tisíc štvorco-
vých metrov v zóne petržalského ná-
brežia, kde sa plánuje výstavba nové-
ho celomestského centra, získa sčasti
kúpou, sčasti výmenou za iné pozemky
spoločnosť Popper Capital. 
Minulý týždeň poslanci mestského zastu-
piteľstva schválili vymenu mestských
pozemkov s rozlohou asi 58-tisíc štvorco-
vých metrov za pozemok s porovnateľnou
rozlohou v blízkosti čistiarne odpadových
vôd v Petržalke, pričom spoločnosť
Popper Capital uhradí rozdiel v hodnote
oboch pozemkov. Mesto zároveň spoloč-
nosti predá ďalšie pozemky s rozlohou
takmer 24-tisíc štvorcových metrov v
hodnote vyše 183 miliónov korún. 
Spoločnosť má zároveň vybudovať pre
mesto nové centrálne autobusové depo,
ktoré má nahradiť to súčasné, nachádzajú-
ce sa na pozemkoch v zóne medzi Starým
a Prístavným mostom. Investor musí nové
depo odovzdať mestu bezplatne bez ohľa-
du na náklady na jeho výstavbu, náklady s
demoláciou starých objektov, uložením
stavebného odpadu z nich a náklady na
dekontamináciu územia určeného na
výstavbu depa. pretože je znečistené rop-
nými produktmi. Spoločnosť Popper
Capital strpí užívanie pozemkov, na kto-
rých je súčasné autobusové depo v Petr-
žalke, ako aj jeho prevádzku, až do jeho
úplného presťahovania do novopostave-
ného autobusového depa na novom mies-
te. Nové depo pritom musí byť postavené
podľa projektovej dokumentácie, ktorú
odsúhlasí Dopravný podnik Bratislava.
Spoločnosť Popper Capital mestu ponúk-
lo vybudovanie kompletného depa vráta-
ne komunikácií a spevnených plôch na
parkovanie autobusov. 
Niektorí poslanci spochybnili cenu po-
zemkov a vyjadrili pochybnosti, či má
zmysel výmeniť a predať pozemky pred-
tým, než je schválený územný plán.
Zaznela obava, že nový majiteľ pozem-
kov by mohol operovať tým, že v čase
podpísania zmluvy ešte územie nebolo
regulované. Podľa primátora Andreja
Ďurkovského by zmluva medzi mestom a
spoločnosťou Popper Capital nemala byť
uzavretá skôr ako o pol roka a dovtedy by
mal byť územný plán zóny schválený.
Spoločnosť Popper Capital sídli na tej
istej adrese ako firmy Popper a Popper
Development a existujú personálne pre-
pojenia týchto spoločnosti na ďalšie
firmy, ktoré pripravujú na území hlavné-
ho mesta viaceré významné realitné
investície. (juh)

Informácie 

pre turistov

budú bohatšie
BRATISLAVA
Na lepšie poskytovanie informácií mes-
to vybuduje jednotný a komplexný tu-
ristický informačný systém. Návrh na
jeho vytvorenie minulý týždeň schválili
poslanci mestského zastupiteľstva.
Súčasťou systému je okrem informačného
servera budovaného v prostredí intranetu
magistrátu aj turistický internetový portál
prístupný na internetovej stránke magi-
strátu v časti Návštevník. Ďalej do systé-
mu patria informačné centrá pre zákazníc-
ky servis na Klobučníckej ulici, na letisku
a v prístave, prípadne aj na ďalších mies-
tach. Na miestach prvého kontaktu
návštevníka, medzi ktoré okrem prístavu a
letiska patria aj železničné a autobusové
stanice, budú dotykové internetové termi-
nály. Na niektorých z miest prvého kon-
taktu by ponuku informácií mali rozšíriť
orientačné tabule, resp. billboardy. Do
systému patrí aj rozširujúca sa sieť infor-
mačných tabúľ v centre mesta, turistické
informácie v dopravných prostriedkoch
mestskej hromadnej dopravy a informač-
né,  propagačné a reklamné materiály. 
Niektoré časti tohto systému už fungujú,
ďalšie pribudnú ešte v tomto roku. Rekon-
štrukcia informačného centra na Klobuč-
níckej ulici je pred dokončením, infor-
mačné stánky na letisku a v prístave zača-
li prevádzku už počas minuloročnej letnej
turistickej sezóny. Dotykové internetové
portály už boli zakúpené a pripravuje sa
plán ich rozmiestnenia. Turistický interne-
tový portál sa stane realitou ešte v tomto
roku. Plánuje sa aj vytvorenie internej
základnej databázy turistických atraktivít
a služieb. V júni bude ukončený projekt
poskytovania informácií pre návštevníkov
mesta na linkách mestskej hromadnej
dopravy spájajúcich letisko, železničné a
autobusové stanice s centrom mesta. Päť
spojov mestskej hromadnej dopravy bude
v exteriéri a interiéri označených logom
mesta a propagačnými sloganmi, vo
vybraných linkách budú k dispozícii
informácie a propagačné letáky pre
návštevníkov mesta. Ráta sa tiež s hláse-
niami informácií o trase vozidla mestskej
hromadnej dopravy aj v anglickom jazy-
ku. Rozširuje sa aj počet orientačných
tabúľ a smerovníkov - doteraz bolo osade-
ných 11 smerovníkov a 50 orientačných
tabúľ v centre mesta. Pripravuje sa aj
navigácia turistických autobusov z centra
mesta na parkovisko pre autobusy pod
Mostom Lafranconi - osadených bude 21
dopravných značiek s označením smeru k
parkovisku Lafranconi. (juh)

STARÉ MESTO
Komisia, ktorej členmi sú pracovníci
stavebného úradu Starého Mesta,
právni experti aj zástupcovia polície,
by mala zefektívniť boj proti čiernym
stavbám. Platný zákon však čiernych
stavebníkov zvýhodňuje.
Pre Bratislavské noviny vedúci úradu pre
komunikáciu s verejnosťou miestneho
úradu Staré Mesto Stanislav Jurikovič
skonštatoval, že samospráva jednoducho
musí zo zákona čierne stavby legalizovať.
„Stavitelia veľmi dobre vedia, že keď ich
stavba nebude v rozpore s verejným záuj-
mom, musí ju stavebný úrad dodatočne
legalizovať,“ uviedol.
Podal zároveň aj dôkaz. Spoločnosť
Sasanka, ktorá bez povolenia začala sta-
vať objekt na Fazuľovej ulici, síce re-

špektovala výzvu na zastavenie stavby,
ale súčasne podala aj žiadosť o dodatoč-
nú legalizáciu stavby. Pri miliónových
objemoch, ktoré sa prestavajú na súčas-
ných novostavbách, je nejaká trojmilió-
nová pokuta len sumou, ktorá sa ľahko
stratí v celkových nákladoch.
Preto je poslaním komisie predovšetkým
pôsobiť na parlament v súvislosti s roko-
vaním o novom stavebnom zákone, uvie-
dol S. Jurikovič, aby sa dalo predchádzať
takejto situácii. Uviedol, že na Miestnom
úrade Staré Mesto vznikne prakticky
nové oddelenie, ktoré bude poskytovať
právne služby odborným oddeleniam
úradu, aby sa dokonale využili aj malé
možnosti, ktoré pre samosprávu vypláva-
jú zo súčasného zákona. Zdôraznil tiež,
že miestna časť bude všetkých čiernych

stavebníkov tvrdo sankcionovať, v prípa-
de Sasanky pokuta dosiahne hornú
možnú hranicu tri milióny korún, komisia
však bude kontrolovať aj ďalšie stavby. 
Pre zónu, kde leží aj Fazuľová ulica,
zatiaľ nie je územný plán, takže nemož-
no skonštatovať, že projekt Sasanky re-
špektuje regulatívy. Ak by sa rokovania
o legalizácii projektu natiahli tak dlho,
že územný plán už bude prijatý, pri lega-
lizácii stavby by sa už postupovalo
podľa jeho regulatívov. Správne konanie
o Fazuľovej bude nasledovať až po tom,
čo Sasanka zaplatí pokutu za nepovole-
né začatie stavby. Otázkou je, ako sa
Staré Mesto vyrovná s druhým veľkým
prehreškom v tomto smere - nelegálnou
nadstavbou na Hviezdoslavovom
námestí. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Spoločnosť Ballymore Eurovea, ktorá
chystá v okolí Pribinovej ulici výstavbu
nového mestského centra, kúpi za vyše
153 miliónov korún od mesta pozemky
v trojuholníku medzi Pribinovou uli-
cou a Dostojevského radom.
Predaj mestských pozemkov minulý týž-
deň schválili poslanci mestského zastupi-
teľstva. Ide nielen o nezastavané, voľne
prístupné pozemky, ktoré sa využívajú
ako neplatené parkovisko, ale aj pozem-
ky, ktoré sú v areáli Dopravného podniku
Bratislava. Dopravný podnik predpokla-
dá presťahovanie svojich zariadení do
areálu Jurajov dvor a ukončenie užívania
tohto priestoru do konca júna tohto roka. 
Ballymore Eurovea tu vybuduje poly-
funkčný objekt s podzemnými garážami a
zároveň v podzemí založí konštrukcie pre
budúcu stanicu podzemnej dráhy - metra.
Pozemky, ktoré kupuje, sú totiž rezervo-

vané na tento účel a v budúcnosti sa ráta
s tým, že nosný systém mestskej hromad-
nej dopravy, či už bude  na báze električ-
ky alebo metra, bude v centre mesta vede-
ný v podzemí. Na miestach, kde bude
Ballymore Eurovea stavať, je naplánova-
ná stanica s názvom Pribinova. V súčas-
nosti sa pripravuje električková trať na
úseku Janíkov dvor - Štúrovo námestie,
ale v budúcnosti sa predpokladá presunu-
tie časti tejto radiály pod Dunajom a v
centrálnej mestskej oblasti do podzemia. 
Začiatkom tohto roka bola vypracovaná
štúdia, ktorá rieši možnosť výstavby
polyfunkčného objektu v symbióze so
stanicou nosného systému MHD. Vyplý-
va z nej, že súčasne s výstavbou poly-
funkčného objektu v trojuholníku medzi
Pribinovou a Dostojevského radom bude
potrebné vybudovať aj „hrubú“ stavbu
podzemnej stanice tak, aby v aktuálnom
čase mohla byť dobudovaná a sprevádz-

kovaná. Pod polyfunkčným objektom,
ktorý má mať šesť až osem nadzemných
podlaží, by mali byť tri podzemné podla-
žia, slúžiace nielen ako parkovacie gará-
že, ale aj ako komunikačné priestory
budúcej stanice. Okrem týchto podzem-
ných podlaží by sa v ešte väčšej hĺbke -
pod nimi - mal vybudovať podzemný
objekt budúcej stanice, ktorý by mal byť
zakonzervovaný a pripravený na neskor-
šie dobudovanie. 
Už príprava stavebnej jamy bude veľmi
komplikovaná, tým skôr, že cez toto úze-
mie prechádza množstvo inžinierskych
sietí. Ešte komplikovanejšie bude pripra-
viť podzemnú časť stavby tak, aby v
budúcnosti bolo možné dobudovanie sta-
nice, jej napojenie na tunelové rúry a
podobne. Podľa spomenutej štúdie všetky
tieto problémy musia byť v projekte na
stavebné povolenie zohľadnené už pri
výstavbe polyfunkčného objektu. (juh

Čierni stavebníci zostávajú vo výhode,

samospráva sa zatiaľ bezmocne prizerá

Ballymore kúpi pozemky, na ktorých sa

ráta aj s podzemnou stanicou rýchlodráhy

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekli sa vám dvere?

Štrkovec: Komárnická 26
tel.: 4342 6622 mobil: 0903 511 511

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

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

Družstvo lekárov Záporožská
ponúka voľné

NEBYTOVÉ PRIESTORY
v Zdravotnom stredisku Záporožská 12

do podnájmu lekárom za účelom
poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Tel.: 0907 238 189, 6381 1219

LIETAJÚCA MASÉRKA
Masáž u vás doma za prijateľné ceny
� klasická masáž � manuálna lymfodrenáž

� reflexná masáž chodidiel �

Kontakt: 02/62 24 24 50 (záznamník)
0905 856 722
www.fajn-pohodicka.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

Originál CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
...to je kvalita, funkčnosť a jedinečnosť na celý život!

100% jediné

šatníky na Slovensku

LUBOCO - Interier Design
OC Jadran, Nevädzova 6, Ružinov, 1. posch. www.luboco.sk
Bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

My vytvárame šatníky, iní montujú skrine.

Akékoľvek iné šatníky, nie sú šatníky!

Overte si nás,
ako jediný na trhu

už 11 rokov 
vytvárame originál 
kalifornské šatníky

Stavebná jama na Fazuľovej ulici je jednou z mnohých čiernych stavieb v centre Bratislavy. Ďalšou je nelegálna nadstav-
ba na Hviezdoslavovom námestí. Stavebný úrad je zatiaľ bezmocný. FOTO - Oto Limpus
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Na Karloveskej

je zmenená

doprava
KARLOVA VES
Od prvého marca je v križovatke ulíc
Devínska cesta - Karloveská zmenená
organizácia dopravy. Dôvodom je
budovanie cestnej svetelnej signalizá-
cie. Organizácia dopravy bude zmene-
ná až do ôsmeho mája.
Informoval o tom Kamil Beladič, riaditeľ
mestskej organizácie Generálny investor
Bratislavy, ktorá buduje cestnú svetelnú
signalizáciu. Zmena spočíva v tom, že sú
čiastočne uzatvorené pravé jazdné pruhy
na Karloveskej ulici 100 metrov od kri-
žovatky a na Devínskej ceste 85 metrov
za križovatkou. Doprava je vedená po
vedľajších jazdných pruhoch. Úplne je
však uzatvorené ľavé odbočenie z
Devínskej cesty do Karloveskej ulice.
Pre obyvateľov ulíc Na Riviére a Lykov-
cová je vjazd a výjazd cez stavenisko
umožnený. (lau)

Na Bočnej

pomôže len

dôsledný zásah
RUŽINOV
Na základe informácií čitateľa Vladi-
míra Švába sme vlani koncom no-
vembra v Bratislavských novín infor-
movali o nekonečných ťažkostiach s
nelegálnou skládkou odpadu.
Problém pokračuje, potvrdila to minulý
týždeň aj hovorkyňa mestskej časti Ruži-
nov Anna Mihalčinová. „Pravidelne cho-
dievame do tejto lokality čistiť, keď nás
obyvatelia vyzvú, hoci ulica prislúcha
magistrátu,“ spresňuje A. Mihalčinová.
Aj magistrát tam pravidelne chodieva
čistiť, čo zasa potvrdzuje vedúca jeho
oddelenia životného prostredia Zlatica
Hudecová, ale aj sám Vladimír Šváb v
najnovšom príspevku do Ružinovského
fóra: „Asi týždeň po uverejnení článku
magistrát nechal zlikvidovať všetok
odpad v okolí. Aké však bolo moje skla-
manie, keď čistota nevydržala ani tri
dni...“ Aj s týmto konštatovaním sa sto-
tožňujú obe predstaviteľky samosprávy.
V. Šváb problém viackrát pomenoval - v
lokalite sú záhrady, mnohé celoročne
obývané, dokonca rodinou s deťmi, inde
zasa prespávajú stavební robotníci. A.
Mihalčinová pri návšteve lokality zistila,
že záhradkári si odpad kompostujú, spá-
lia, prípadne odvezú, ale vraj niektoré
chatky okupujú bezdomovci. Lenže nik z
nich  nemá odpadovú nádobu a nie je pri-
hlásený na odvoz smetí, azda okrem
dvoch domov. A práve do týchto domov
sa rozbiehajú potkany zo vždy znovu
oživenej kopy smetí. 
V. Šváb navrhuje urobiť policajnú raziu a
kontrolu toho, kto si platí za odvoz a tých,
čo doklady nemajú, sankcionovať ako
pôvodcov neporiadku. A. Mihalčinová
navštívila Bočnú aj s policajtmi, ale
výsledok bol negatívny. Z. Hudecová
označuje túto kauzu za strašnú (ale dodá-
va, že podobne sa k záhradkárom správa-
jú majitelia supernových víl medzi Lama-
čom a Záhorskou Bystricou). Podľa nej
by tam bolo treba inštalovať kameru s
nepretržitou prevádzkou a potom zakro-
čiť. Očakáva, že práve to by mala robiť
mestská polícia, ktorá vlastne len fušuje
do remesla dopravnej polícii, inak jej
aktivity občan veľmi nevníma. Podľa
ružinovskej hovorkyne je aj toto asi slepá
cesta - mestskí policajti počúvajú kritiku
na každom zastupiteľstve, ale nezmenilo
sa nič. Gustav Bartovic

Aj deti z ubytovní majú právo na hru
PETRŽALKA
Aj deti zo sociálnej najslabších rodín
sú deti, lenže spoločnosť o ne nemá pri-
veľký záujem. Dôkazom je petržalská
časť sídlisko Kopčany, kde žije bez
jediného ihriska niekoľko stoviek detí
a mladých ľudí.
Napriek tomu si niekoľko z nich vymy-
slelo a zorganizovalo turnaj v pozemnom
hokeji, ktorý odohrali na ihrisku v centre
sídliska na Markovej a teraz pripravujú
turnaj pingpongový. Aktivita mladých zo
sídliska je výsledkom dvojročného pôso-
benia Komunitného centra Kopčany,
ktoré zriadilo občianske združenie Ody-
seus. „Nie je ľahké určiť, koľko detí a

mladých sa na aktivitách zúčastňuje,“
hovorí koordinátorka projektu Petra Hra-
ňová. Ide totiž o nízkoprahový klub, kde
je prvou podmienkou neregistrácia detí.
To má prekonať ich obavy prameniace z 
nedôvery k inštitúciám alebo obavy z
nových vzťahov. V prvý rok však nadvia-
zali 170 prvokontaktov. 
Mladí Kopčanci si vybudovali k centru
vzťah a chodia sa poradiť vo  všetkom, čo
trápi mladých, zvlášť v sťažených sociál-
nych podmienkach, prípadne čomu nero-
zumejú. P. Hraňová hovorí, že na globál-
ne hodnotenie je privčas, ale rastúca
dôvera nasvedčuje o začínajúcej zmene.
Upozorňuje, že v tomto sídlisku je veľmi

pestrá sociálna skladba obyvateľstva, deti
však nemajú ani ihrisko, ani prístup k
iným voľnočasovým aktivitám. Centrum
pre ne pripravilo okrem klubových prie-
storov aj rôzne programy ako výtvarnú
skupinku, kurz varenia pre dievčatá,
doučovanie školákov, výučbu v jazde na
skateboardoch či rad jednorazových akti-
vít. Krokom vpred je i fakt, že v spoluprá-
ci s Centrom výchovnej a psychologickej
prevencie v Komunitnom centre funguje
poradňa pre dospievajúcich i dospelých.
O zmysle tohto snaženia výrazne hovorí
fakt - len v sociálnej ubytovni žije 140
detí, ďalšie desiatky v iných objektoch
sociálneho bývania. (gub)

BRATISLAVA
Aj po ubezpečení predstaviteľov Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, že
voda vo vodovodnej sieti je zdravotne
bezchybná, pretrvávajú u niektorých
ľudí v tomto smere pochybnosti. 
Svedčia o tom listy, ktoré sme dostali do
redakcie po zverejnení rozhovoru s vedú-
cou divízie chemicko-technologickej a
laboratórnej činnosti Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti (BVS) Evou Spáčo-
vou. Náš čitateľ Gabriel Tirinda upozor-
ňuje, že okrem filtrovania sa to dosahuje
aj tým, že sa do nej pridáva chlór. „Chlór
na jednej strane zabraňuje vzniku a šíreniu
infekcií, ale na druhej strane ho vo vojne
používali na zabíjanie ľudí, takže aj v pit-
nej vode, síce pomaly, ale isto škodí,“
tvrdí G. Tirinda. Ďalej upozornil na stav, v
akom sa voda nachádza po prekonaní nie-
koľko kilometrov dlhého potrubia, keď
dorazí do domácností. „Tá sieť je prinaj-
menšom niekoľko desaťročí stará a
dokonca na niektorých miestach je z
olova, najmä v mestskej časti Staré
Mesto,“ upozornil. Ako dodal, voda fun-
guje ako rozpúšťadlo, preto sa v potru-
biach znečistí a na výstupe, teda v domác-

nostiach, ju už nikto nekontroluje. G.
Tirinda ďalej uvádza, že má doma vodný
filter a poslal nám aj fotografie, na ktorých
vidno, ako sú filtre zanesené po 10-mesač-
nom filtrovaní bratislavskej vody.
List nášho čitateľa aj s fotkami sme
postúpili E. Spáčovej, ktorá v odpovedi
uviedla, že pitná voda dodávaná do vodo-
vodnej siete v Bratislave si nevyžaduje
úpravu filtráciou. Hygienicky sa zabezpe-
čuje chlórom (najvyššia koncentrácia
chlóru je za chlorátorom a neprekračuje
limit vyhlášky pre pitnú vodu, t. j. 0,3
mg/l, so zvyšujúcou sa vzdialenosťou
odberného miesta od chlorátora klesá až
na asi 0,05 mg/l v koncových bodoch
siete) a chlórdioxidom (dávka 0,15 mg/l,
limit vyhlášky je 0,2 mg/l). Pokiaľ ide o
olovené potrubia v Starom Meste, podľa
E. Spáčovej sa v Starom Meste staré
vodovodné potrubia a domové prípojky
postupne vymieňajú za nové (doteraz asi
50 percent). „Je pravda, že niektoré
domové prípojky sú olovené, tie však nie
sú v zmysle zákona o verejných vodovo-
doch a verejných kanalizáciách súčasťou
verejného vodovodu,“ uviedla. Ako
dodala, laboratórium BVS vykonáva

kontrolu kvality pitnej vody vo všetkých
objektoch verejného vodovodu, t.j. vo
vodných zdrojoch, vo vode upravenej
dezinfekciou, vode dopravovanej potru-
bím, vo vodojemoch i u konečného spo-
trebiteľa - v Starom Meste na Rybnom
námestí 1 v hoteli Danube. Pitná voda
spĺňa podľa E. Spáčovej hygienické limi-
ty vo všetkých ukazovateľoch aj u konco-
vého spotrebiteľa. Na margo fotografií
zanesených filtrov uviedla, že hrdzavo-
hnedú suspenziu na povrchu filtra na
vodu po 10-mesačnom filtrovaní vody
tvoria vyzrážané zlúčeniny železa, ktoré
sú bežne prítomné v dodávanej pitnej
vode v koncentráciách neprevyšujúcich
limit vyhlášky (0,2 mg/l). „Obsah železa
v dodávanej pitnej vode nepredstavuje
žiadne zdravotné riziko a nie je nutné ho
z vody odfiltrovávať,“ uviedla E. Spáčo-
vá a upozornila, že pri nedodržaní výrob-
com odporúčaných intervalov na výmenu
filtra môže nastať opačný efekt, teda že sa
z filtra začne vyplavovať železo. Upozor-
nila tiež, že v telese filtra sa pri absencii
dodatočnej dezinfekcie vody napríklad
UV lampou vytvára ideálne prostredie na
rozmnožovanie baktérií. (juh)

Bratislavské vodárne ubezpečujú, že voda

je bezchybná a spĺňa hygienické limity

Kontakt: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058
www.jadro-stav.sk, E-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk

Obklady a dlaÏby
Maºovanie a stierkovanie

Rekonštrukcia 
bytových jadier 

a kúpeľní 

do 5 dní

Poskytujeme zľavy 10 - 20%

Ceny sú s DPH

320 Sk/m2

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

NAJVÄČŠÍ VÝBER KUSOVÝCH KOBERCOV 
NA VYBRANÉ DRUHY ZĽAVY AŽ DO 40%

Smart Clic
hr. 7 mm, trieda AC3/31
buk, dub, javor, čerešňa, merbau

obvodová lišta
a penová podložka zadarmo

Javor

Buk

Dub

Čerešňa

Merbau

Koratex Bratislava, Tuhovská 16, Bratislava, Tel.: 02/4910 4430, 31
Koratex Bratislava, OC Danubia, Panónska cesta 16, Bratislava, Tel.: 02/6353 7943

Využite poslednú príležitosť
nakúpiť oblekové 

a kostýmové materiály

s 50% zľavou
Ponúkame široký výber tkanín

vlna/PES, 100% vlna
Metráž A.P.T., Grösslingová 37 (na rohu Klemensovej)

vám ponúka
ZDRAVOTNÉ JOGOVÉ CVIČENIA
� ŠKOLA ZDRAVEJ CHRBTICE - trojmesačný kurz jogo-
vých cvičení zameraných na problémy s chrbticou. 

Začíname 3. apríla 2006 o 17,15 h a každý pondelok.

� ŠKOLA SPRÁVNEHO DÝCHANIA A ZDRAVÉHO SRDCA
- trojmesačný kurz jogových cvičení zameraných na správne
dýchanie (i pre astmatikov) a zdravotné problémy so srdcovo-
cievnym systémom.

Začíname 4. apríla 2006 o 17,15 h a každý utorok.

Prihlásiť sa môžete v deň začatia kurzu
v CENTRE VOLNÉHO ČASU, Štefánikova 35, na 1. poschodí,
kde vám poskytneme informácie, ale aj na www.joga.sk

Kurzy vedie skúsený učiteľ jogy Jogovej spoločnosti, člen Európskej únie jogy.

OROSTOURS
17. sezóna

www.orostours.sk

URČITE

NAJLEPŠIE

CENY
NA SLOVENSKU

do EGYPTA
a BULHARSKA ...

ODLETY
z BRATISLAVY...

v EGYPTE deti
do 15 rokov pobyt
ÚPLNE ZADARMO!

TERAZ VEĽKÉ
ZĽAVY

Pre prvých 300
najrýchlejších
BONUSY...

BRATISLAVA
02/555 631 66, 0908 982 663 

Floriánske nám. 1, 811 07 - starý AVION
(pri kostole BLUMENTAL)

BANSKÁ BYSTRICA: Horná 5, 974 01
048/41 55 175, 0907 990 968

KOŠICE: Námestie oslob. 22, 040 01
055/62 268 96, 

0918 492 115, 0910 564 254

POPRAD: Ul. 1. mája 2, 058 01
052/77 25 405, 0907 990 967

PREŠOV: Hlavná 128, 080 01
051/77 33 023, 0907 911 875

MICHALOVCE: Nám. oslob. 77, 071 01
056/644 20 20, 0907 906 382



Vajnory majú

supermoderný

rozhlas
VAJNORY
Zariadenie, ktoré umožní samospráve
Vajnor vysielať v krízovom prípade
informácie cez miestny rozhlas mobil-
ným telefónom, odovzdali v tejto mest-
skej časti do užívania začiatkom
marca.
„Roky nefunkčný drôtový rozhlas sme
nahradili systémom bezdrôtového preno-
su akustických informácií,“ informuje
starostka mestskej časti Anna Zemanová.
Zdôrazňuje jeho význam nielen ako
komunikačného prostriedku, ale aj
varovného prostriedku v prípade živel-
ných pohrôm či iných katastrof.
V budove miestneho úradu je ústredňa,
riadiaca počítačová stanica a vysielač, v
obci potom 19 centrálnych bodov, na
ktorých spočíva 65 tlakových reproduk-
torov. Rozhlas je vybavený funkciou
priameho hlásenia cez mikrofón, ale
poskytuje aj možnosť vysielať nahrané
hlásenie doplnené znelkami či hudbou.
Možno na ňom v predstihu naprogramo-
vať celé relácie a vysielať ich vo vopred
určenom čase. Jednoduchou manipulá-
ciou možno vysielanie obmedziť len na
niektoré časti obce a systém sa bude dať
rozšíriť i do nových častí Vajnor. Rozhla-
sové hlásenia napokon budú dostupné aj
na internetovej stránke Vajnor. (gub)

Citylink stále

hľadá svoje

optimum
BRATISLAVA
CityLink, firma prevádzkujúca alter-
natívnu mestskú dopravu, takzvané
shuttlebusy, sa stále hľadá. Tento raz
prichádza s novinkami nielen pokiaľ
ide o trasy, ale aj ceny cestovného.
Ako reakciu na požiadavky cestujúcich
oznámila spoločnosť zmenu tarifnej
politiky. Cestovné sa nielen zníži, ale
na všetkých linkách bude možné
použiť a zaplatiť len pol trasy. Za celú
trasu sa platí cestovné vo výška 20
korún, za polovičnú 15 Sk. Zároveň
pribudla k dvom doterajším tretia trasa,
z Dlhých dielov do centra, ktorú uvied-
li do skúšobnej prevádzky tento týž-
deň. Všetky tri trasy majú číselné ozna-
čenie. Mapa pokrytia mesta teda bude
vyzerať takto:
Trasa 801: Hlavná stanica, Štefánikova,
Zochova, Aupark, Dvory, Terno/Tesco,
Braník, nemocnica Antolská, pričom pol
trasy vyznačujú Aupark a Dvory.
Trasa 802: Autobusová stanica Mlynské
nivy, Dostojevského rad, Šafárikovo
námestie, TPD, Nám. hraničiarov, Tech-
nopol, Braník, nemocnica Antolská, pri-
čom pol trasy vyznačujú body TPD a
Námestie hraničiarov.
Trasa 803: Majerníkova, H. Meličkovej,
Molecova, Botanická, Lafranconi, PKO,
Nový most, Zochova, pričom pol trasy
vyznačujú body Botanická a Lafranconi.
Citylink má na cestách 14 mikrobusov,
ktoré premávajú v intervale 10 - 15 minút
denne od 8.00 do 17.00, s hodinovou pre-
stávkou na poludnie. V sobotu je prevá-
dzka len dopoludnia. (gub)

Lekár z Oravy sa prerátal a polikliniku

na Tehelnej nekúpi, doplatia pacienti

Starostka Lacková vraj porušila zákon,

financovanie kanalizácie sa už vyšetruje

NOVÉ MESTO / RUŽINOV
Záhadný privatizér polikliniky na
Tehelnej ulici, Mikuláš Čurik, praktic-
ký lekár z Trstenej, presnejšie investo-
ri za ním, sa prerátal a existencia zdra-
votníckeho zariadenia visí už len na
blahovôli veriteľov.
Fond národného majetku predával toto
zariadenie zaťažené dlhom 20 miliónov
korún okrem iných aj s podmienkami
zachovať zdravotnú starostlivosť a tiež
aby nový majiteľ aj podpísal zmluvy so
všetkými lekármi, ktorí tu majú ambulan-
cie. Všetky okolnosti boli v štandardnej
zmluve, ktorú fond chcel podpísať s
výhercom výberového konania. M. Čurik
však prišiel s vlastným návrhom zmluvy,
ktorá bola pre fond absolútne neprijateľ-

ná, pretože vyžadovala nadštandardné
ekonomické, ekologické aj personálne
garancie. Privatizér si zrejme uvedomil,
čo sa šuškalo pri výbere, že svoju ponuku
- 165 miliónov, teda takmer štvornásobok
hodnoty akcií - prehnal. Reálne sa očaká-
vala ponuka okolo 60 miliónov za balík
akcií v hodnote o štrnásť miliónov nižšej.
Zrejme aj preto M. Čurik postavil svoje
znenie zmluvy tak, aby bolo neprijateľné,
jeho nároky odporovali podmienkam, za
ktorých sa výberové konanie uskutočnilo.
Hoci termín na ukončenie transakcie
uplynie až 13. marca, už dnes je zrejmé,
že fond zmluvu nepodpíše.
„Doktor Čurik celú vec skomplikoval a
situácia je teraz už taká vážna, že nemô-
žem vylúčiť možnosť, že sa ozvú verite-

lia,“ povedala hovorkyňa Fondu národné-
ho majetku Tatiana Lesajová. Poliklinika
totiž nedlhuje len sieťovým odvetviam,
ale v starých dlhoch sú aj nevyrovnané
platby za zdravotnícke nástroje. Pacienti i
lekári netaja svoje obavy. Vzhľadom na
zastavenie všetkých privatizačných aktov
až do volieb zostane Poliklinika Tehelná
na krku fondu.
Celkom potichu sa uskutočnil druhý -
menej medializovaný - predaj poliliniky,
v Ružinove. Približne týždeň pred zasta-
vením všetkých privatizácií ju vo verejnej
súťaži za 31 miliónov získala spoločnosť
HEBSED, s. r. o., sídliaca v Bratislave a
jej zástupcovia ihneď podpísali kúpnu
zmluvu, FNM teraz čaká len na prevod
peňazí na svoj účet. Gustav Bartovic

VRAKUŇA
Prijať opatrenia, ktoré zamedzia
porušovaniu zákona a zefektívniť
kontrolu pri narábaní s verejnými
financiami by na základe uznesenia
miestneho zastupiteľstva z minulej
stredy mala bratislavská mestská časť
Vrakuňa.
Poslanci tak rozhodli na základe upozor-
nenia okresnej prokurátorky Miroslavy
Bartkovej, ktorá skonštatovala, že sta-
rostka Ľudmila Lacková porušila postu-
pom pri získavaní peňazí na výstavbu
vodovodu a kanalizácie zákon a všeobec-
né záväzné nariadenie mestskej časti.
Išlo o sumu 5,8 milióna korún, ktoré na
vodohospodárske dielo poskytla Vrakuni
Bratislavská vodárenská spoločnosť.
Zmluvy v súčasnosti preveruje trestné
oddelenie okresnej prokuratúry. L. Lac-
ková argumentuje, že nešlo o peniaze

mestskej časti a tiež tým, že jej povin-
nosťou bolo dobudovať infraštruktúru
vo Vrakuni. Bratislavským novinám
povedala, vraj sa usilovala o tieto penia-
ze od roku 2001, v roku 2004 vodárne
našli rezervu a peniaze presunuli 2.
februára 2005 na Vrakuňu. „Peniaze
boli vinkulované na výstavbu v konkrét-
nych uliciach, kde bolo ich investovanie
najefektívnejšie,“ uviedla starostka.
Vyslovila domnienku, že odpor vzbudili
aj osobné dôvody, pretože niektorí
poslanci si predstavovali výstavbu na
iných uliciach. Okrem iného vidí za
kauzou aj volebnú agitáciu. „Nie som si
vedomá svojej viny, mám uznesenia a
listy v tejto veci, ktoré ma oprávňovali
konať,“ hovorí. Podľa nej vec po pred-
chádzajúcom rokovaní v komisiách
predložila zastupiteľstvu, poslanci však
túto položku neschválili aj napriek sku-

točnosti, že spomínané dielo bolo v tom
čase už skolaudované.
Spýtali sme sa poslanca Milana Sokola,
prečo reaguje zastupiteľstvo až teraz, na
čo nám odpovedal, že vec sa od novemb-
ra 2005 zdržala na prokuratúre, a že
poslanci sa dozvedeli o celej záležitosti
neskoro. Na tvrdenie, že v júni stavbu
zastupiteľstvo odsúhlasilo, reagoval:
“My sme nič neodsúhlasili, nebolo to
schválené v rozpočte. Starostka použila
peniaze bez toho, aby sme o tom vedeli.
Dozvedeli sme o celej veci pri preroko-
vaní návrhu na II. zmenu rozpočtu za rok
2005 niekedy v septembri, keď požiada-
la, aby sme použitie prostriedkov spätne
schválili.“
V tejto súvislosti bolo podané trestné
oznámenie, vyšetrovateľ  má do 23.
marca rozhodnúť, či sa vo veci začne
trestné stíhanie. Gustav Bartovic
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PORTO - PARKET - PODMANICKÝ
PARKETY - rekonštrukcie starých,

pokládka všetkých druhov nových,
brúsenie, lakovanie, morenie, 
predaj, vyrovnávanie podlahy, 

maľovanie, stierkovanie, omietky
� 0903 282 936

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
VÝBER  Z REZIDENČNÝCH

NEHNUTEĽNOSTÍ
Predaj:
2-izb., OV, Miletičova, 1p., tehla, upr. 2,45 mil. Sk
2-izb., OV, Saratovská, 70m2, tehla, terasa 2,3 mil. Sk
2-izb., OV, Račianska, 108 m2, log., 4/4p. 3,4 mil,. Sk
2-izb., OV, Tomášikova, 70m2, 1p., tehla, novost., lux. 3,76 mil. Sk
3-izb., OV, Dunajská, 122+16m2 log., gar.státie, holobyt 11,2 mil. Sk
3-izb., OV, Vajnorská ICT, novost., 118m2, 2p., gar., 2xlog. 7,2 mil. Sk 
3,5-izb., OV, Grosslingova, 105m2, upr., vys. stropy, zrek.vstup 4,9 mil. Sk
4-izb., OV, L. Svobodu, 2p., 105m2, tehla, zrek., gar., 2xbalkón 5 mil. Sk
4-izb., OV, Cabanova, 4.p., č.zrek., loggia, tichý 2,6 mil. Sk
4-izb., OV, Novohorská, 83m2, 4/4p., log., č. zrek. 2,85 mil. Sk
4-izb., OV, Obchodná, 2/2p., 107m2, pôv. 5,6 mil. Sk
4-izb., OV, J. Stanislava, 3/7p., 82m2, log., kompl. uprav. 2,8 mil. Sk
5-izb., OV, Koprivnická, 1p., 154+80m2 záhr., tehla, sauna, 2-gar. 8 mil. Sk
SP - Bellova, 4687 m2 info v RK
NP - Vajnorská, OV, 2-izb., 63m2, 5/6p. 3,3 mil. Sk
Prenájom:
1-izb., Sklenárova, zrek., zar., loggia 11 000,- Sk/m.+E
2-izb., Šustekova, nez., 55m2, balkón, novost. 14 000,- Sk/m.
3-izb., Tomášikova, 100+20m2 ter., log., zar., park. 30 000,- Sk/m.+E
3-izb., Trnavská, nez., 92+65m2 terasa, novost., garáž 800,- EUR/m.
3-izb., Rusovská cesta, nez., novost., 75m2 20 000,-Sk/m.
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Zdravotné a sociálne služby doma
� Odborné ošetrovanie
� Liečebná rehabilitácia
� Opatrovanie

Harris Slovakia, a.s., Haanova 26, 851 04 Bratislava

Tel./fax: 6224 5607 www.harisslovakia.sk

Všade dobre, doma najlepšie!
Prijmeme pracovníčky.

www.freedu.s
k doučovanie

príprava na prijímačky
jazykové kurzy

0903 589 598

NOVÉ VZDELÁVACIE  
CENTRUM V DÚBRAVKE

JMB spol. s r.o
Stavebná spoločnosť

Stavebné práce, rekonštrukcie, zatepľovanie
Bytové jadrá, obklady-dlažby, sádrokartón

Murárske, tesárske, elektrikárske práce
Plastové okná, interiérové dvere

www.jmb.sk , 0903 718 776, 0903 718 805

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

STAVEBNÉ POZEMKY
V STUPAVE

nová tichá lokalita pri centre
2500-, Sk/m2, všetky siete

� 0905 55 65 86

Zoznamovacia agentúra MeryLu 
Hľadali ste virtuálnych partnerov 

v neosobných inzerátoch 
na zoznámenie? A čo? Nič?  
...a čo tak... skúsiť nájsť 

s pomocou nás? 
www.merylu.sk    lud.mila@zoznam.sk 0904 978 070
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STARÉ MESTO
NA KRÍŽNEJ ULICI policajti zadržali
40-ročného muža pri preberaní 50-tisíc
korún od 32-ročného muža. Starší muž
od mladšieho od roku 2004 požadoval
spolu s dosiaľ neznámymi páchateľmi
vyplatiť sumu 1,2 milióna korún. Túto
sumu vo februári zvýšili na dva milióny.
Vyšetrovateľ páchateľa obvinil z vydie-
rania a umiestnil ho v cele.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI 31-ročná
Bratislavčanka pri kontrole policajtom
dobrovoľne vydala jednu papierovú skla-
dačku s obsahom hnedého prášku. Ženu
predviedli na policajné oddelenie. Či ide
o heroín, preukáže až odborná expertíza.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ULICI JÁNA PONIČANA v byte
bodol 19-ročný Tomáš kuchynským
nožom do chrbta svojho otca. Udalosti
predchádzala hádka medzi matkou a
otcom. Otec sa bude zo zranení liečiť asi
dva mesiace. Tomáš čelí obvineniu z
trestného činu vraždy v štádiu pokusu. 

NOVÉ MESTO 
NA ŠKULTÉTYHO ULICI policajti
chytili muža, ktorý krátko predtým vybe-
ral hotovosť z bankomatov na Vajnorskej
ulici a Trnavskom mýte pomocou
pozmeňovaných kariet. Muž pri zadržia-
vaní kládol policajtom aktívny odpor.
Našli sa uňho štyri bankomatové karty,
na ktorých boli nalepené PIN kódy.
Podozrivý 38-ročný muž mal pri sebe
pas štátneho príslušníka Rumunska.
Umiestnili ho v policajnej cele.

KARLOVA VES
V LÍŠČOM ÚDOLÍ sa do jedného z
rodinných domov vlámal neznámy
páchateľ. Zneškodnil zabezpečovací sys-
tém signalizácie v dome a následne z tre-
zoru odcudzil rôzne predmety zo žltého a
bieleho kovu osadené drahými kameňmi
za viac ako 3,5 milióna korún, ďalej nie-
koľko kusov značkových hodiniek,
pamätné mince, finančnú hotovosť 2000
eur, 100-tisíc českých korún a rôzne
doklady. Celková škoda, ktorá vznikla
majiteľovi odcudzením vecí, sa odhaduje
na takmer 6,5 milióna korún. 

PETRŽALKA
NA VÍGĽAŠSKEJ ULICI 25-ročný
Peter spolu s 23-ročnou Evou lúpežne
prepadli vo vchode domu 12-ročnú diev-
činu. Pod hrozbou použitia noža jej
odcudzili mobil za 8000 korún. Eva je za
lúpež stíhaná na slobode. Petra vyšetro-
vateľ obvinil z lúpeže formou účastníc-
tva a umiestnil ho do cely s návrhom na
vzatie do väzby.
NA WOLKROVEJ ULICI zasahova-
la policajná hliadka, ktorú tam privola-
li kvôli rušeniu nočného pokoja. 20-
ročný Ondrej fyzicky napadol policajta,
dvakrát ho kopol do brucha. Policajt sa
bude liečiť zo zranení asi týždeň.
Ondrej čelí obvineniu za útok na verej-
ného činiteľa. (ver) 

Bratislavské

vinohradníctvo

a Habsburgovci
Uhorskí panovníci z rodu Habsburgov-
cov, zároveň rímski cisári, českí králi a
rakúske arcikniežatá vládli v Uhorsku
od rokoch 1526 do 1918. Na tróne sa
vystriedalo 16 kráľov a kráľovná Mária
Terézia. Z nich bolo v Bratislave koruno-
vaných 10 kráľov a ich 8 manželiek a
kráľovná Mária Terézia. Dejiny habs-
burgovskej dynastie úzko súviseli s deji-
nami nášho národa i mesta Bratislavy. 
Z týchto panovníkov ovplyvnili rozvoj brati-
slavského vinohradníctva a vinárstva (klad-
ne, ale i záporne) a mali kladný vzťah k bra-
tislavským vínam najmä títo panovníci:
Ferdinand I. (vládol v rokoch 1526-1564)
vydal viacero nariadení, ktoré zvýhodňovali
daňovo aj bratislavských vinohradníkov, ob-
medzovali dovoz zahraničných vín do Brati-
slavy a zaviedli kontrolu kvality vína, ktorá
mala zamedziť jeho falšovanie. Počas jeho
panovania bola zavedená v krajine agenda
viničného orgánu, ktorú viedli viniční majstri
(bergmajstri). V roku 1536 sa stala Bratislava
hlavným mestom Uhorska. Kráľ presťahoval
štátnu administratívu pred náporom Turkov z
Budína do Bratislavy. Do nej sa presťahovali
mnohí úradníci a šľachtici, viacerí z nich
zakladali vinohrady pre svoju potrebu, ale aj
za cieľom predaja vína. Uchádzali sa aj o
právo voľného predaja vína podobne ako bra-
tislavskí vinohradníci. Súd však ponechal po
sporoch právo domácich vinohradníkov
nedotknuté a prisťahovalcom ponechal iba
právo vyrábať víno pre vlastnú potrebu.
Rudolf II. (1576-1608) sa významnou mie-
rou pričinil o rozvoj bratislavského vinohrad-
níctva a vinárstva. Formou nariadenia vydal
inštrukcie, ktoré upravovali vysádzanie a
hospodárenie na urbárskych mestských vini-
ciach, na registrovanie viníc do pozemko-
vých kníh (grundbuchy), na postup pri preda-
ji a dedení viníc a pri dovoze zahraničných
vín, ako aj na reguláciu mzdy za práce vo
vinohradoch.
Za vlády Ferdinanda II. (1620-1637) nastal
úpadok vinohradníctva a vinárstva v Uhor-
sku, vrátane Bratislavy, poznamenaný 30-
ročnou vojnou (1618-1648).
Ferdinand III. (1637-1657) začal s obnovou
vinohradníctva a obchodu s vínom po skon-
čení 30-ročnej vojny. Export vína predstavo-
val v Uhorsku významný zdroj príjmov do
kráľovskej pokladnice, pričom export brati-
slavského vína i pre mestskú pokladňu. Bra-
tislavské víno, najmä račianske, bolo obľúbe-
né na jeho kráľovskom dvore.
Karol III. (1711-1740) pokračoval v podpo-
re rozvoja bratislavského vinohradníctva,
počas jeho panovania sa zvýšila výmera
vinohradov v Bratislave a v priľahlých
obciach na 860 ha. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

V Erdödyho záhrade stojí Jurkovičova vila
Na území stredovekého mesta vo vnú-
tornom opevnení ostávalo len málo
miesta na záhrady. Okrem kláštor-
ných záhrad františkánov a uršulíniek
tam boli len malé záhradky pri rezi-
denciách kanonikov pozdĺž hradieb
pri Kapitulskej ulici a záhrada za
palácom De Pauly. Z bývalej kráľov-
skej záhrady na nároží Prepoštskej a
Kapitulskej bolo už v 18. storočí
zachované len torzo, aj to zastavali
pred rokom 2000. 
Viac miesta na záhrady bolo medzi vnú-
torným a vonkajším prstencom opevne-
ní. Terasovitá záhrada grófov Pálffyov-
cov pod Hradom susedila so záhradou
prepošta a len cestičkou bola oddelená
od záhrady kláštora kapucínov.  O kus
ďalej zasa záhrada milosrdných bratov
susedila so záhradou alžbetíniek. A od
nej smerom k Špitálskej bráne sa pôvod-
ne rozkladala záhrada grófa Wesselényi-
ho, na ktorej postavili na začiatku 18.
storočia komplex komendy križovníkov
s červenou hviezdou (pri neskoršej Špi-
tálskej ulici). Viac záhrad bolo smerom
odtiaľ k Dunaju.
Ak chceli mať šľachtici - majitelia palá-
cov v centre mesta - záhradu, museli zís-
kať pozemok ďalej za hradbami. Nasle-
dovali príklad ostrihomských arcibisku-
pov, ktorí mali záhradu a letný palác už
od začiatku 17. storočia východne od
mesta (teraz palác Úradu vlády SR).  Zo
všetkých šľachtických záhrad 18. storo-
čia sa v pôvodnom rozsahu zachovala
len záhrada grófa Grassalkovicha.
Kolmo na jej východnú časť, nad dneš-
nou Štefánikovou ulicou, medzi Ler-
montovovou a Gunduličovou ulicou, sa
od 60. rokov 18. storočia rozprestierala
terasovito upravená záhrada grófa Erdö-
dyho. Jednotlivé k juhu obrátené terasy
boli navzájom oddelené múrmi s kamen-
nými balustrádami a navzájom prepoje-
né kamennými schodmi. Na najvyššej
terase stál barokový záhradný pavilón s
centrálnou sálou. Jej plafón bol ozdobe-
ný freskovou maľbou od viedenského
maliara Maulpertscha. V záhrade stáli
kamenné sochy mytologických postáv,

kríky a stromy bývali zastrihované do
geometrických tvarov. 
Pred začiatkom 20. storočia neudržiava-
nú záhradu rozparcelovali. Zachoval sa
len záhradný pavilón, ktorý stojí dodnes
na vysokej terase nad ulicou Na brezi-
nách. Parcely pri terajšej Lermontovo-
vej (vtedy Güntherovej) ulici ostali
dlhšie nezastavané. Až v rokoch 1923-
1924 tam postavili päť víl podľa projek-
tov architektov Dušana S. Jurkoviča a
Václava Pacla. Jurkovič žil pred prvou
svetovou vojnou s rodinou v Žabovře-
skách pri Brne. Tam si postavil vilu v
romantickou slohu pripomínajúcom
vidiecku architektúru. V Bratislave si
postavil vilu na pôde bývalej erdödyov-
skej záhrady (Lermontovova 23). V
modernej stavbe mestského typu použil

prvky zo svojich starších projektov.
Napríklad slávnostný salón na poschodí
má valenú klenbu s motívom štukových
rebier ako v zámku Nové Město nad
Metují, ktorý prv reštauroval. Aj náby-
tok Jurkovič použil väčšinou zo svojich
predchádzajúcich objektov. Štít vily,
ako aj tympanon nad vstupným portá-
lom sú ozdobené reliéfmi čerpajúcimi
zo slovenskej  a moravskej ľudovej
ornamentiky. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Chorvátske múzeum konečne otvoria
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V Devínskej Novej Vsi otvoria v nede-
ľu 12. marca múzeum, ktoré priblíži
život, históriu, kultúru a jazyk Chor-
vátov, ktoré tu žijú od 15.-16. storočia.
Chorvátske múzeum SNM doteraz Brati-
slave chýbalo a novovybudovaný kom-
plex má tento deficit milovníkom histó-
rie, prírody a archeológie vynahradiť.
Múzeum malo byť pre verejnosť otvore-
né už 6. januára, nakoniec sa Bratislavča-
nia dočkajú na druhú marcovú nedeľu.
Nachádza sa v budove Kultúrneho spolo-
čenského centra na Istrijskej ulici. Projekt
múzea vznikol ešte na prelome roku 1988

a v záverečnej fáze budovania múzea sa
mu dostalo finančnej pomoci aj od chor-
vátskej vlády. Zriadenie múzea tak podľa
samosprávy Devínskej Novej Vsi umož-
ňuje ukázať význam poltisícročnej exis-
tencie Chorvátov na tomto území.
Okrem Devínskej Novej Vsi existujú ďal-
šie miestne časti výrazne poznamenané
chorvátskym osídlením. Je to napríklad
Lamač, ale najmä Čunovo, Jarovce a
čiastočne aj Rusovce. Chorvátska je
napríklad i Borinka a dôkazy o silnom
chorvátskom zastúpení sú severným sme-
rom od Bratislavy až po Trenčín.
Devínska Nová Ves je okrem toho aj jed-

ným z najdôležitejších pravekých nále-
získ na Slovensku. Ak bude v nedeľu
počasie priať, BKIS organizuje výlet aj na
najznámejšie „pieskovisko“ v Bratislave,
na svetoznámy Sandberg. Výletníci spo-
znajú priestor neogénnych skamenelín,
ktorý ukrýval viac než 300 druhov fosíl-
nych (skamenených) organizmov, plánu-
je sa aj prechádzka miestami, na ktorých
sa pred viac ako 16 až 14 miliónmi rokov
rozprestieralo more.
Sprevodcom bude Jitka Hederová a
záujemcovia sa stretnú o 13.00 na autobu-
sovej zástavke Patrónka, smer Devínska
Nová Ves  - ďalej linkou č. 21. (dš)
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HOKEJ
Ako zo zlého sna! Tak vyzerala základ-
ná časť najvyššej hokejovej súťaže v
podaní majstrovského Slovana. Siedme
miesto, pasívne skóre a nevýhodná po-
zícia do play-off nepriniesli k Dunaju
veľa radosti. Definitívne sa potvrdilo,
že zverenci Jána Jaška narazia v štvrť-
finále play-off na nepríjemné Košice...
Rozpačitý úvod sa pripisoval zmenám v
kádri, príchodu nového trénera, no situá-
cia sa nezmenila ani počas nasledujúcich
týždňov. Belasí neurobili dieru do sveta v
Super Six, medzitým sa odporúčal aj tré-
ner Josef Augusta, do kádra sa vrátil
Zdeno Cíger, no namiesto toho, aby slova-
nisti chytili konečne správny dych, prišiel
ďalší útlm. V posledných desiatich zápa-
soch si zverenci Jána Jaška pripísali len tri
víťazstvá a tak konečné 7. miesto je riad-
nym pádom z majstrovského piedestálu...
Náladu pred play-off nezlepšili ani
posledné dva zápasy. V sobotu Slovan len
remizoval v Martine 2:2 a Ján Jaško pri-
znal: „Chceli sme vyhrať, ale súpera sme
vlastnými chybami postavili na nohy.
Pred play-off nás ešte čaká veľa práce.“
Smutne vyznelo aj domáce lúčenie so
základnou časťou, keď belasí podľahli
Popradu 3:4 po predĺžení. „Mám dojem,
akoby sa chlapci šetrili na play-off, nepo-
dali optimálny výkon. Musíme na to čo
najrýchlejšie zabudnúť a pripraviť sa na
Košice,“ prezradil asistent trénera Ivan
Čierny.
Štvrťfinále play-off sa začalo v stredu 8.
marca v Košiciach, o deň neskôr je na pro-
grame druhý duel, bratislavské stretnutia

budú  v nedeľu a pondelok 12. a 13.
marca, piaty zápas (Košice) by mal byť na
programe 16. marca, prípadný šiesty v
Bratislave v sobotu 18. marca, ak sa

nerozhodne, siedmy duel bude v pondelok
20. marca v Košiciach. Všetky bratislav-
ské (ale aj košické) zápasy majú jednotný
začiatok - 17.00 h. (mm)

Artmedia myslí na úspech v lige i pohári,

interisti chcú zachrániť najvyššiu súťaž

Lezci

boulderingu

v Petržalke
BOULDERING
Viete, čo je bouldering? Ak nie a chcete
to zistiť, môžete prísť v sobotu 11. mar-
ca do priestorov lezeckej steny Boulde-
room na Farského ulici v Petržalke. 
Na 1. medzinárodných pretekoch boul-
deringu sa dozviete, že ide o jednu z naj-
rýchlejšie sa rozvíjajúcich foriem leze-
nia, ktorá sa však na Slovensku iba udo-
mácňuje.  Pozvanie do Bratislavy prijali
pretekári zo Slovenska, Česka, Maďar-
ska, Rakúska a Poľska.
Obe kategórie, ženy a muži, dostanú za
úlohu zdolať sedem až desať krátkych
lezeckých problémov, tzv. bouldrov. Dva-
násti muži a šesť žien s najlepšími výsled-
kami postúpia do finále. Ženské sa začína
o 14.30 h, mužské o hodinu neskôr.
Každý pretekár má tri pokusy na danú
vzdialenosť, kto nedoskočí, je vyradený.
Fanúšikovia majú vstup voľný, štartovné
pre pretekárov je 120 Sk. (mm)

Bežci okolo

Slovnaftu
ATLETIKA
Apríl je síce ešte ďaleko, ale nadšenci
vytrvalostných behov vedia, že to bude
mesiac, ktorým otvoria každoročnú
sezónu. Medzi tradičné bratislavské
podujatia patrí aj Beh okolo Slovnaftu,
ktorý sa tento rok pobeží po 45. raz.
Beží sa v stredu 5. apríla od 12.30 h v
športovom areáli Slovnaftu vo Vlčom
hrdle a organizátori z Klubu športov Slov-
naft, SOUCH Vlčie hrdlo a Atletického
zväzu Bratislava privítajú výkonnostných
i rekreačných bežcov. Tí budú súťažiť v
26 kategóriách na tratiach 1500 metrov až
po 9000 metrov. Beh je súčasne aj maj-
strovstvami Bratislavy v cezpoľnom
behu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
0905393287@orangemail.sk. (mm)

Policajti

skončili prví!
VOLEJBAL
Muži VKP vyhrali základnú časť
volejbalovej extraligy a play-off začnú
z najvýhodnejšej pozície.
Rozhodlo o tom posledné kolo základnej
časti, po ktorom majú policajti lepšie
skóre ako Nové Mesto a v 1. kole sa
stretnú s ôsmou Nitrou. Hrá sa na tri
víťazné zápasy, prvý duel je na programe
v piatok 10. marca. Ženy hrali cez víkend
v skupine o 5.-9. miesto a definitívne sa
rozhodlo, že v 1. kole play-off sa Slávia
UK SLSP pobije o postup s Košicami a
Doprastav s Pezinkom. Prvé stretnutie je
na programe v piatok 17. marca. (mm)

Bratislava bude

mať mestský

maratón
ATLETIKA
Počas víkendu od 31. marca do 2. aprí-
la bude v Bratislave prvý ročník špor-
tovo-spoločenského podujatia TATRA
BANKA CITY MARATHON 2006,
ktorého organizátormi sú hlavné
mesto SR Bratislava, mestská časť
Staré Mesto a agentúra Success-Spon-
soring. 
„Rekreačný masový beh sa vo svete teší
veľkej popularite,“ hovorí primátor Bratis-
lavy Andrej Ďurkovský, ktorý nad I. roční-
kom mestského maratónu prevzal záštitu.
„Aj preto sme chceli Bratislave a Brati-
slavčanom ponúknuť úplne nové poduja-
tie, ktoré bude zorganizované na profesio-
nálnej úrovni a pritom sa bude niesť v
uvoľnenej priateľskej atmosfére.”
Mestské maratóny sa behajú takmer v
každej významnej svetovej metropole.
Najprestížnejšími sú maratóny v New
Yorku, Bostone, Londýne či v Rotterda-
me, ale mestský maratónsky beh s výz-
namnou účasťou rekreačných bežcov ma-
jú aj Praha či Viedeň. Bratislava sa chce v
priebehu niekoľkých rokov zaradiť medzi
tieto mestá. Pomôcť by mala aj voľba ter-
mínu bratislavského maratónu na začiatku
každoročnej maratónskej sezóny.
Kultúrno-spoločenská časť podujatia sa
začne už v piatok 31. marca v popolud-
ňajších hodinách na Hviezdoslavovom
námestí a bude pokračovať v sobotu celo-
denným programom na hlavnom pódiu
pred budovou Opery SND, ako aj v hu-
dobnom pavilóne v zadnej časti námestia.
V centre Bratislavy budú počas celého
víkendu stánky s rôznymi gastronomic-
kými špecialitami a pochúťkami. Koncer-
ty, súťaže, tombola, výstava športových
produktov, pasta party, autogramiáda a
ďalšie sprievodné podujatia, to všetko
bude môcť vidieť a zažiť každý, kto cez
tento víkend navštívi Bratislavu.
Športová časť podujatia sa začne v nede-
ľu 2. apríla krátko pred 10.00 h pretekmi
inline korčuliarov na 11 km dlhej trati.
Presne o 10.00 h odštartujú z Vajanského
nábrežia bežci na tratiach: maratón, pol-
maratón, štvrťmaratón a firemný polma-
ratón. Trať povedie z nábrežia cez
Mlynské nivy, Štrkovec, Šafárikovo
námestie, Starý most, Petržalku, Nový
most a Devín späť do historického centra
mesta.  Cieľ všetkých kategórií behov
bude na Hviezdoslavovom námestí, kde
si budú môcť zmerať športové zdatnosti
aj najmenšie deti v Behu pre deti, resp.
Junior Challenge, ktorých trasy budú
viesť v pešej zóne.
Prihlasovací formulár je k dispozícii na
www.ticketportal.sk, www.maxfun.cc.
Možno ho zaslať aj poštou na adresu:
Success-Sponsoring, Vajnorská 8/A, 831
04 Bratislava. (brn)

Hokejisti Slovana skončili po základnej

časti siedmi, v play-off ich čakajú Košice

FUTBAL
Konečne! Napriek úvahám o preložení
celého kola sa na troch štadiónoch
predsa len hrali úvodné zápasy jarnej
časti najvyššej futbalovej súťaže. Za-
tiaľ čo Petržalčania na prvý zápas iba
čakajú (duel s Púchovom preložili na
utorok 14. marca), žlto-čierni majú pre-
miéru v Trenčíne za sebou. Pre úplnosť
pripomíname, s čím vstupovali obe bra-
tislavské mužstvá do odvetnej časti naj-
vyššej futbalovej súťaže
ARTMEDIA: Napriek oslabeniu sa petr-
žalské ciele nemenia. Artmedia chce v
ligovej tabuľke byť čo najdlhšie (najlepšie
až do 36. kola) na čele, a v Slovenskom
pohári by rada absolvovala ešte tri zápasy,
čo rozmenené na drobné znamená postup
do finále (v semifinále ju čaká Ružombe-
rok). Zverenci trénera Hippa síce začali s
prípravou najskôr zo všetkých mužstiev,
no paradoxne práve majster by privítal na

prípravu ešte dva týždne. „Máme takmer
kompletne nové mužstvo, ktorému chýba
čas na zohratie,“ pripomenul Michal
Hipp. Michal Hipp je pritom v súčasností
osobou, o ktorej sa najviac hovorí. Býva-
lý kormidelník Vladimír Weiss totiž neta-
jil úmysel zobrať Hippa so sebou do
Ruska. „Teraz sa sústreďujem na ligu,
budem však akceptovať akékoľvek roz-
hodnutie vedenia klubu,“ potvrdil Michal
Hipp. V čase našej uzávierky sa medzi
jeho nástupcami spomínali mená ako
Jánoš, Bubenko, Pecze, prípadne Molnár
či Komanický.
INTER: Záchrana, záchrana, záchrana.
Pre futbalistov Interu neexistuje žiadny
iný jarný cieľ, len zachovanie si prvoligo-
vej príslušností. „Káder sme vhodne
doplnili a celkove sme urobili všetko pre
to, aby sme na svojom krásnom štadióne
mohli hrávať aj naďalej najvyššiu súťaž,“
prezradil prezident žlto-čiernych Milan

Lônčík. „Hráči mali vytvorené výborné
podmienky, k tréningom pristúpili zodpo-
vedne, a preto verím, že Interu zachránia
ligu aj pre budúci ročník,“ pridal svoje
želanie športový riaditeľ Ladislav Jurke-
mik. Do tretice hlas zodpovednej osoby -
tréner Karol Brezík: „V kádri máme jede-
násť nových hráčov, čím sa zvýšila kon-
kurencia v tíme. O miesta bol tvrdý boj,
teraz sme však vytvorili kompaktný celok,
ktorý chce zachrániť prvú ligu!“
Karol Brezík tvrdí, že jarné mužstvo je sil-
nejšie ako jesenné: Väčšina nových by
mala byť oporami, spoliehame sa najmä
na skúseného brankára Bernádyho, ale aj
ďalších hráčov, ktorí už majú niečo za
sebou.“ Interisti začali jar bez zranených
Tomčáka, Burzu, Heseka a Horvátha, ale
aj bez nich na Pasienkoch veria, že žlto-
čierne farby zostanú prvoligovými!
Víťazstvo 2:1 v úvodnom stretnutí v Tren-
číne dalo tomu výborný základ! (mm)

Štandardná výbava C5 break: 
Pruženie HYDRACTIVE 3 s permanentnou svetlou výškou pri jazde, zmena svetlosti

pri jazde v teréne, ABS, ESP, ASR, 7 airbagov, automatická dvojzónová klimatizácia,

kompletná elektrická výbava s palubným počítačom. 

Jaro Homola – so svojím tímom Vám ponúkajú:
Predaj a servis vozidiel Citroen, predaj náhradných dielov Citroen, tuning vozidiel

Citroen ( Musketier), predaj tuningových doplnkov (Yokohama, Remus, K&N, H&R),

športové a pretekárske úpravy vozidiel.

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034

Tel./Fax: 02/ 4488 5006,

predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

C5 uvidíte aj v salóne na Panónskej ceste 22 v Bratislave.

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

od 562 000 Sk*
tuning & motorsport

Posledný bod pre play-off priviezli slovanisti z Martina, kde remizovali 2:2. Obran-
ca Vladimír Gýna bráni jedného z martinských útočníkov. FOTO - TASR
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Modrá krv 

a tlačiarenská

čerň na Hrade
VÝSTAVA
V Slovenskom národnom múzeu - His-
torickom múzeu na Bratislavskom
hrade otvorili putovnú výstavu Modrá
krv, tlačiarenská čerň (Šľachtické
knižnice 1500 - 1700). 
Jedinečné knižné zbierky zo 16. a 17. sto-
ročia, sústredené v sídlach šľachtických
rodín na hradoch, zámkoch, kaštieľoch
bývalého uhorského kráľovstva, doku-
mentujú vysokú úroveň kultúrnosti repre-
zentatívnych príslušníkov týchto rodín.
Niet pochýb, že šľachtické rodiny mali
významný vplyv na súdobú politiku, hos-
podárstvo, spoločenský a kultúrny život,
a veľkou mierou prispeli k jednote kultúr-
neho stredoeurópskeho priestoru, ktorý sa
dnes opäť snažíme vybudovať. Výstava
Modrá krv, tlačiarenská čerň (Šľachtické
knižnice 1500 - 1700) podáva svedectvo
nielen o spoločnej veľkej minulosti dneš-
ných stredoeurópskych štátov, Rakúska,
Maďarska, Slovenska a Chorvátska, ale
tiež o nezmyselnosti akýchkoľvek hraníc,
politických, náboženských, kultúrnych,
pretože vzdelanie hranice nepozná.
Medzinárodnú putovnú výstavu Modrá
krv, tlačiarenská čerň (Šľachtické knižnice
1500 - 1700) v priebehu rokov 2005 -
2007  majú možnosť vidieť návštevníci
postupne v Záhrebe, Bratislave, Martine,
Budapešti a vo Forchtensteine. Výstava
potrvá do 25.6. a otvorené je denne okrem
pondelka od 9.00 do 17.00 h. (dš)

Martinské Psie

srdce v DPOH
DIVADLO
Hosťovania martinského divadla v
Bratislave predstavovali pre divadel-
ných fajnšmekrov vždy kultúrnu uda-
losť. Odchovancom martinskej scény
je nejeden známy bratislavský herec a
mnohí Martinčania odmietli ponuky
hlavného mesta a zostali verní drama-
turgii domovského divadla. 
Aj o tom, či urobili dobre, sa bratislavskí
diváci môžu presvedčiť v DPOH, kde
hosťuje martinské divadlo 17.3. o 19.00 s
inscenáciou  Dog´s heart (divadelná
pitva). Hru podľa novely Michaila Bul-
gakova Psie srdce režijne pripravil a
zdramatizoval Dodo Gombár.
Bulgakovova novela ponúka fascinujúcu
frankensteinovskú tému o schopnosti člo-
veka poraziť prírodu či Boha a stvoriť
mysliacu bytosť. Slávny moskovský lekár
privedie do ordinácie túlavého psa, ktoré-
mu voperuje ľudský mozog. Pes sa po
čase premení na človeka. Po počiatočnom
nadšení však profesor zistí, že nestvoril
ľudskú bytosť, ale monštrum... Celým
predstavením sa prelína otázka: „Má člo-
vek právo zastupovať stvoriteľa?“ (dš)

Štyri podoby

lásky v podaní

českých hercov
DIVADLO
Komédiu s detektívnou zápletkou
Čtyři pokoje do zahrady francúzskych
autorov Pierre Barilleta a Jean-Pierre
Grédy uvedie divadlo Wüstenrot 23.3.
o 19.00 h.
Predstavenie sa nesie v duchu zamilova-
ných a uvedie štyri podoby lásky, štyri
pohľady do sveta okúzlených, podvádzajú-
cich a podvádzaných. Hra je o láske láska-
vej, vášnivej, vražednej aj prekvapujúcej.
Na javisku Divadla Wüstenrot uvidíte vzá-
jomné konflikty týchto vlastností, ktoré pri-
nášajú mnoho humoru. Francúzska hra a
výborní českí herci sľubujú duchaplnú a
sviežu zábavu. V hre sa okrem iných pred-
staví Jana Brejchová, jedna z najvýraznej-
ších herečiek českého divadla a filmu. S
veľkým talentom a prekvapujúcim humo-
rom vytvára farebné škály ženských
postáv, ktoré spája jej ľudskosť a schop-
nosť pochopenia a nehy. Hru režijne pripra-
vil Jan Kačer, ktorý v nej aj účinkuje. Ďalej
hrajú: Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník,
Dana Morávková/Adéla Kačerová, Jan
Révai/Martin Kubačka. (dš)

Serge Baudo 

so Slovenskou

filharmóniou
HUDBA
V posledných mesiacoch sa v brati-
slavskej Redute predstavilo niekoľko
významných európskych dirigentov.
Okrem Michela Tabachnika, Martina
Turnovského či Gerda Albrechta máte
možnosť zažiť aj vynikajúceho fran-
cúzskeho dirigenta Serge Bauda,
ktorý v posledných rokoch pôsobil i
na poste šéfdirigenta pražského sym-
fonického orchestra FOK.
Vskutku impozantný program vystavaný
z hudby 1. polovice minulého storočia
reprezentujú diela, ktoré sú už dnes obľú-
benými a efektnými číslami orchestrov
po celom svete. Debussyho More je vyja-
drením skladateľovej lásky k obľúbené-
mu prírodnému úkazu a mohli by sme ho
prirovnať k impresionistickým obrazom
jeho súčasníkov. Španielsko-francúzsky
trojuholník dopĺňajú Maurice Ravel a
Manuel de Falla. Suita z baletnej hudby
Čarodejná láska prekypuje vášňou anda-
lúzskych Cigánov a jej zaujímavosťou, a
jedným z hlavných bodov príťažlivosti, je
použitie ženského hlasu. Vo vokálnom
parte, pôvodne napísanom pre andalúz-
sku Cigánku Pastoru Imperio, zažiari
temperamentná Jitka Sapara-Fischerová. 
So Slovenskou filharmóniou uvedie Serge
Baudo dva  koncerty v bratislavskej Redu-
te vo štvrtok a piatok 16. a 17. marca v
Koncertnej sieni SF o  19.00 h. (dš)

Chladná Turandot kraľuje Opere SND
OPERA
V roku 1876 sa osemnásťročný mla-
dík Giacomo Puccini vybral peši z
rodnej Luccy do dvadsať kilometrov
vzdialenej Pisy. Túžil vidieť prvé
operné predstavenie vo svojom živote.
Cesta sa vydarila a mladý Puccini
zhliadol operu, ktorá mu učarovala
nielen samotnou hudbou, ale ako
komplexné divadelné spektákulum.
Videl Verdiho Aidu.
V roku 1922 dostáva šesťdesiatštyri
ročný Puccini do rúk kompletné libreto
Turandot, podľa dramatickej predlohy
Carla Gozziho, a začína intenzívne praco-
vať na komponovaní hudby. O dva roky
neskôr donútia zdravotné ťažkosti Pucci-
niho odcestovať na liečebnú terapiu do
Bruselu kde 29. novembra 1924 umiera.
Jeho Turandot, labutia pieseň umelca,
zostáva nedokončená na mieste, kde
umiera otrokyňa Liu. Dokončením diela

je poverený taliansky skladateľ Franco
Alfano.
Pucciniho opera Turandot vznikla pred
osemdesiatimi rokmi, posledné uvedenie
v Opere Slovenského národného divadla
sa datuje do roku 1965. Dnes k tejto zra-
niteľnej, milujúcej, no chladnej a hrdej
žene, s rešpektom pristúpil medzinárodný
tím tvorcov, na čele so slovenským
ansámblom, aby priniesli divákom tradič-
nú, no zo speváckeho pohľadu výnimoč-
nú a uchvacujúcu Turandot. Tá tradícia
nebola veľmi po vôli režisérovi Jozefovi
Bednárikovi, ktorý si pred odchodom na
dôchodok na jednej strane splnil sen, na
druhej strane, musel trochu „stiahnuť uši“
a pokoriť sa pred historickou veľkosťou
Pucciniho a nedovoliť svojej fantázii, aby
dosiahla typicky bednárikovský rozmach.
Za dirigentský pult sa postavil aj exce-
lentný Ondrej Lenárd, ktorému síce rupne
v kolene, keď sa skláňa, aby svojim

hudobníkom hodil pod pódium kyticu
kvetov, za to však odvedie kus poctivej a
dobrej roboty, ktorá je dokonale umocne-
ná spevom Evy Urbanovej či talianskeho
tenoristu Maria Malagniniho. To sme
spomenuli len niektoré hviezdne mená, k
nim sa priraďuje rumunská sopranistka
Sorina Munteanu, naša Ľubica Rybárska,
kolumbijský tenorista Ernesto Grisales,
japonský tenorista Satoshi Mizuguchi,
Sergej Larin či Michal Lehotský. Zosta-
va, ktorá dáva rozprávke z exotického
prostredia o krásnej, no krutej princeznej,
naplno vyznieť po hudobnej, ale aj vizu-
álnej stránke, aby uspokojila predčasne
ukončený sen veľkého hudobného génia,
ktorý pri spomienke na Aidu raz pove-
dal:“Vidím, predovšetkým vidím. Som
človek divadla. Ak nevidím pred sebou
otvorené okno, tzn. javisko, nepíšem,
nemôžem napísať jedinú notu.“

Dáša Šebanová

V Astorke sa stretávajú dve Priateľky
DIVADLO
Spisovateľ a dramatik Pavol Weiss sa
mýli. Aj keď sa svet žien točí okolo
chlapov - a naopak, predsa existuje
malá skulinka, ktorou ženy dokážu
uniknúť zo všepožierajúcich vzťahov
a žiť si po svojom. A to sa potom dejú
veci!
Nie všetky ženy sú totiž konzumentkami
Cosmopolitanu a Elle, či inej psycholo-
gickej literatúry, z ktorej Pavol Weiss
čerpal námety na napísanie divadelnej
hry Priateľky, premiérovo uvedenej v
Divadle Astorka. Napriek tomuto pesi-
mistickému úvodu napísal dramatik bri-
lantnú a vtipnú hru, v ktorej však ženy
nešetrí, prečo by sme teda tak mali robiť
my? Hana (Anna Šišková) a Dana

(Marta Sládečková) sú dve priateľky, šty-
ridsiatničky, ktoré žijú v bezvýchodisko-
vej situácii. Či vydatá alebo slobodná,
motajú sa v zapeklitej situácii neriešiteľ-
ných vzťahov, večne visia na mobile, či
ten pravý zavolá a v „priateľských“ dia-
lógoch sa postupne jedna druhej prizná-
vajú k neverám, ktorým podľahli s part-
nerom kamarátky. Zraňujú sa a ubližujú
si natoľko, že svet mužov by pri tomto
zápase zostal len užasnuto hľadieť, kam
až sú schopné dve ženy, dve priateľky,
zájsť. A Weissa neospravedlňuje ani to,
že v kresle nakoniec zostáva zdrvený
sedieť muž. 
Hra prináša pre diváka množstvo i keď
cynických, výrazne humorných situácií,
ktoré ho nenechajú ani na chvíľu v

pokoji. Hra Priateľky určite nie je bez-
nádejná. A jej pozitívne vyznenie
umocnil fakt, že Weissovi sa splnil sen a
jeho dve priateľky hrajú Marta Sládeč-
ková a Anna Šišková. Kombinácia
oboch žien na javisku, spolu so zúfal-
com Petrom (Vlado Černý), ktorý sa
síce nafukuje, manipuluje, dominuje a
vládne, nakoniec však zostane užasnuto
stáť pred novou podobou svojej ženy,
prináša divákovi umelecký, ale aj rela-
xačný účinok. Priateľky sa vedia zo
seba smiať. Týmto základným atribú-
tom obdarili svoje postavy a tak vzniklo
duchaplné a svieže predstavenie, ktoré
plní aj nádej režiséra Romana Poláka, že
inscenácia prinesie divákom niečo zmy-
sluplné. Dáša Šebanová

V úlohe Turandot sa v jednej z alternácií predstaví aj česká sopranistka Eva Urbanová. FOTO - Alena Klenková

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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FUTBAL
�1. liga
Utorok 14. marca, Petržalka
Artmedia - Púchov (15.00)
�2. liga
Sobota 11. marca, Tehelné pole
Slovan - Báč (14.30)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Štvrťfinále play-off
Nedeľa 12. marca
Slovan - Košice (17.00)
Pondelok 13. marca
Slovan - Košice (17.00)

HÁDZANÁ
�WHIL
Sobota 11. marca, ŠH Jégeho
ŠKP Štart - Bohunice (17.30)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA mužov
1. kolo play-off
Piatok 10. marca, ŠH PKO
VKP - Nitra (18.00)
Sobota 11. marca, ŠH PKO
VKP - Nitra (18.00)

HOKEJBAL
�EXTRALIGA
Sobota 11. marca, Areál netradičných 
športov, Pivoňkova ul. - Ružinov
LG Franklin - Skalica (13.00)
Sobota 11. marca, Areál ZŠ Železničná.
ŠK Profis Vrakuňa - Martin (10.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 10. marca, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO - Nitra (18.20 - dohráv-
ka), Semic - Košice (20.15 - dohrávka)
�2. Slovenská liga
Sobota 11. marca, ŠH BCT
Pohotovosť - Jost 04 (8.00), Maxima -
Relax (9.30)
Sobota 11. marca, ŠH Mladosť
Across Pinerola B - Likra Slovakia (17.00),
4FSC Insta - Minimax (18.30) 
Nedeľa 12. marca, ŠH BCT
Baraberi - Zemáci (8.00), Semic Atletico B
- Jozef Tiso (9.30)
Nedeľa 12. marca, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO B - Terno (17.00), Danu-
bit - L.M.H.Team (18.30)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 11. marca, ŠH PKO
Wild Boys - Akademik (13.10), Semic
Atletico B - Hurricanes (14.00), HJostin-
ského - Gurmáni (15.00)
Sobota 11. marca, ŠH Mladosť
Palma - Budweiser (16.00)
Nedeľa 12. marca, ŠH PKO

Ružinov - Alzia Lions (8.00), Emtrikve -
Čekan Mekenroff (9.00), Hujeri - Karlovka
(9.50), Torpedo - Microcom Team (10.50),
Bells - Dopravoprojekt (11.40)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 11. marca, ŠH PKO
Danubit B - Festglas (10.20), Alžbetka -
Slov-matic FOFO C (11.20), Pitón Šamo-
rín - Karpatia Juniors (12.10)
Sobota 11. marca, ŠH Mladosť
Attack Šamorín - 4FSC Insta B (20.00)
Nedeľa 12. marca, ŠH PKO
KSF Rendez - KPSF 92 (12.30), Leo Stars
- Račiansky Výber (13.20), Krátky Proces -
Minimax B (14.20), Cataluna - Paraboys
Šamorín (15.20)
Nedeľa 12. marca, ŠH Mladosť 
Posam - Admiral GFW (16.00), VÚB - AK
47 (20.00)
�2. Bratislavská liga
A-skupina
Sobota 11. marca, ŠH Prokofievova
Celtic - Ex Rapid (8.00), Sokol - Franco
(9.00), Klinger - Celtic (9.50 - dohrávka),
Zberba PDA Úderu B - Flamengo (10.40),
Klinger - Bells B (11.30), King Kongs -
Flamengo (12.30 - dohrávka), MFP - Zber-
ba PDA Úderu B (13.20), King Kongs -
Bôrik (14.10 - dohrávka), Tornádo - MFP
(15.00), Severka - Bôrik (16.00), Silver -
Dynamo Energia (19.20)
B-skupina
Nedeľa 12. marca, ŠH Prokofievova
Cataluna B - Rusovce (8.00), Red Devils -
JVP (9.50), Krátky Proces B - Senátor Pala-
ce (10.40), Komáre - Corer (11.30), Slovan
Tehelné pole - Šport (12.30), MO Slovakia-
Surprise 04 (13.20), Staré Mesto - Sala-
mander - Pitralon (15.00), Hyeny - Cuba
Libre (16.50)
C-skupina
Sobota 11. marca, ŠH Prokofievova
Kappa - Vinohrady (16.50), Respo - Hor-
strans (17.40), PDA Úderu B - Vinerum
Plumbum (18.30), Rosenheim - Indepe-
diente (20.10)
Nedeľa 12. marca, ŠH Prokofievova
Kozmos - Jokerit (9.00), Baducci Hemer-
hoidi - Slov-matic FOFO Juniors (14.10),
Engerau 97 - Kofola Ž (16.00)

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�Zimný štadión Ondreja Nepelu
Ulica odbojárov 9 Info: 44 45 02 29
�Zimný štadión Dúbravka
Harmincova ulica 1 Info: 64 36 61 71
�Ľadová aréna Avion
Ivánska cesta 12 Info: 48 22 68 55

OTVORENÉ ĽADOVÉ PLOCHY:
�Petržalka, Iľjušinova ulica
�Podunajské Biskupice, Bieloruská ulica
�Ružinov, Areál hier na Štrkovci
�Vajnory, Ulica Alviano
�Staré Mesto, Horáreň Horský park

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�11.3. - Tančiareň
�12.3. - Ideálny manžel
�14.3. - Hypemarket
�15.3. - Ženský zákon
�16.3. o 10.00 - Ženský zákon
�17.3. - Dog´s heart, SKD Martin

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�11.3. - Mačka na horúcej plechovej streche
�12. a 15.3. - Stoličky
�16.3. o 10.00 - S vylúčením verejnosti
�17.3. - Posledná cigara

OPERA A BALET SND - 19.00
�11. a 13.3. - Aida
�14.3. - Labutie jazero
�15.3. - Don Carlos
�16.3. o 11.00 - Narodil sa chrobáčik
�16.3. - Falstaff
�17.3. - Macbeth
�18.3. - Bajadéra

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�11.3. - Klietka bláznov
�13., 14. a 15.3. - Hello, Dolly
�17.3., 18.3. - Rebelové

Štúdio L+S - 19.00
�14.3. - Hurikán
�15.3. - Iluzionisti
�16.3. - Nech sa páči
�17.3. - Vtedy na Jamajke

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�12. a 13.3. - Rodinná slávnosť

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�16.3. - Priateľky
�16.3. - Tichý dom, divadelný klub Trezor
� 17.3. - Vražda sekerou v svätom Peter-
burgu
�18.3. - Na koho to slovo padne

DIVADLO WEST - 19.00
�12.3. - Piť alebo byť fit
�14.3. - Dovolenka snov
�18.3. - Traja na hojdačke

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�16.3., 17.3. - High Life

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�14.3. - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�13.3. - Zámka škripí
�17.3. - Barokové oblaky

DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3
� 13.3. o 11.00 a 17.00 - Rečičky, Galéria,
verejná generálka
�14.3. o 19.00 - Rečičky, Galéria, premiéra
�15. a 16.3. o 19.00 - Bratia Karamazovovci
�18.3. o 14.30 - Gašparko, bábkové predsta-
venie pre deti
DIVADLO SKRAT - Námestie SNP 12
�13.3. - Morča
�16.3. - Stredná Európa ťa miluje
�18.3. - Paranoja

DIVADLO LUDUS
� 17.3. o 18.00 - Zadaj Nick, Malá sála
PKO, premiéra

PODUJATIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom 

umenia pre deti
� 11.3. o 16.00 - Námesačník, Zázračný
kufor, predstavenia súboru nepočujúcich
hercov DIKO
�12.3. o 16.00 - O dvojhlavej dračici, číta-
né divadlo na motívy knihy Osmijankove
rozprávky
�14.3., 16.3. o 14.00 - Play Andersen, pro-
gram z rozprávok H.Ch. Andersena

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�11.3. o 14.30 - Trip / Výlet
�12.3. o 10.00 a 14.30 - Trip / Výlet
�14.3. o 10.00 - Trip / Výlet
�15.3. o 10.00 a 14.00 - Trip / Výlet
�16.3. o 10.00 - Trip - Výlet
�17.3. o 10.00 - O popoluške
�18.3. o 14.30 - O popoluške
�19.3. o 10.00 a 14.30 - O popoluške

KONCERTY
� 11.3. o 16.00 - Slovenský komorný
orchester Bohdana Warchala, Tanečné kon-
zervatórium Evy Jaczovej, Reduta - Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie
�12.3. o 10.30 - Nedeľné matiné: Moyze-
sovo kvarteto, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
�12.3. o 16.00 - Bratislava Hot Serenader,
Hudobná sieň Bratislavského hradu
�14.3. o 18.00 - Margarete Babinsky (Vie-
deň), klavír, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
�16.3. o 12.00 - Markus Prause (Viedeň),
klavír, Mozartova sieň Rakúskeho veľvy-
slanectva, Ventúrska 10
� 16.3. a 17.3. o 19.00 - Slovenská filhar-
mónia, dirigent Serge Baudo, Reduta -
Koncertná sieň SF
� 16.3. o 19.00 - Ruská romantika, Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
� 18.3. o 20.00 - I love 80´s disco, Multi-
centrum Dopler, Prievozská 18

VÝSTAVY
� Zázrak prírody, Prírodovedné múzeum
SNM, Vajanského nábrežie 2
� Vladimír Balko: Maľba a grafika,
Obchodné centrum Bottova 7
�Christian Eder (Viedeň), Rakúske kultúr-
ne fórum, Zelená 7
�Fotofakty, Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, Galéria Brämerovej kúrie,
SNM, Žižkova ul. 18
� Ján Vasilko: Nové maľby, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske nám. 11
� Dalibor Krupka: Žiara, Stredoeurópsky
dom fotografie, Prepoštská 4
�Karim Chaibi: Small dreams, K Gallery,
Ventúrska
�Ján Glózik: Insita z Kovačice, Heckenas-
tov palác, Infocentrum Slovenskej ekono-
mickej knižnice, Konventná 1

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 16. 3.


