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V centre mesta

platia viaceré

dopravné

obmedzenia
BRATISLAVA
V súvislosti s rekonštrukciou električ-
kovej trate na Obchodnej ulici a na
trase Obchodná - Kapucínska - tunel
sa mení aj organizácia dopravy v cent-
re mesta, treba rátať s uzávierkami
ciest a obchádzkami.
Od 11. marca do 7. mája platí úplná uzá-
vierka Hurbanovho námestia pre cestnú
dopravu v úseku od Suchého mýta po
Hlavnú poštu spojená s obchádzkou pre
zásobovanie Obchodnej ulice. Od 4.
marca do 30. júna sa na Obchodnej ulici
rekonštruujú inžinierske siete pod chod-
níkmi na oboch stranách v úseku od Kol-
lárovho námestia po Poštovú ulicu.
Obchádzkové trasy sú vyznačené pre-
nosným dopravným značením.
Ako sme už informovali, električková
doprava bude v trase Obchodná - Kapu-
cínska - Tunel vylúčená počas celej vý-
stavby. Stavba električkovej trate na
Obchodnej je rozdelená do dvoch etáp.
Pred začatím stavby sa na Suchom mýte
vybuduje prejazd cez stredný deliaci
ostrovček oproti vyústeniu komunikácie
Veterná ul., ktorý bude slúžiť na prejazd a
otáčanie vozidiel. Zásobovanie Obchod-
nej ulice sa bude vykonávať z Kollárovho
námestia a Poštovej ulice.
Autá prichádzajúce z Hodžovho námes-
tia sa budú otáčať na Suchom mýte. Prí-
jazd na Námestie SNP bude umožnený
zo Špitálskej ulice pravým odbočením.
Vozidlá prichádzajúce zo Štúrovej ulice
smerujúce na Námestie SNP sa budú otá-
čať za jestvujúcou zastávkou električiek
MHD na Špitálskej ulici.
Počas rekonštrukcie inžinierskych sietí
sa pre automobilovú dopravu a chodcov
bude využívať električková trať, vstupy
do objektov budú vybavené lávkami. 
Pre rekonštrukciu električkovej trate na
Kapucínskej ulici je povolená uzávierka
v úseku od tunela po Hurbanovo námes-
tie, pri ktorej sa budú rekonštruovať inži-
nierske siete, mostný objekt na Kapucín-
skej ulici, spevnené plochy, chodníky,
komunikácie a upravovať mimoúrovňo-
vá križovatka Staromestská - Kapucínska
Treba rátať aj s čiastočnou uzávierkou
Staromestskej ulice v úseku pod most-
ným objektom Kapucínska v dĺžke 70
metrov v troch víkendových termínoch -
od 24. do 25. marca, od 22. do 23. apríla a
od 6. do 7. mája. Od 4. marca do 7. mája
platí úplná uzávierka priestoru električko-
vej trate v úseku od tunela po Hurbanovo
námestie; čiastočná uzávierka Kapucín-
skej ulice na mostnom objekte bude v tom
istom čase v úseku od Židovskej ulice po
Staromestskú. Na Staromestskej ulici bu-
de doprava usmernená do jedného jazdné-
ho pruhu v oboch smeroch a počas trvania
čiastočnej uzávierky bude Židovská ulica
prístupná cez Pilárikovu ulicu. (brn)

U Františkánov

otvorili pre

bezdomovcov 

nocľaháreň 
STARÉ MESTO
Krízová nocľaháreň pre bezdomovcov
v Bratislave je opäť otvorená. Počas
nasledujúcich dní budú vždy v noci od
18.00 do 8.00 h pre 50 bezdomovcov k
dispozícii priestory v Kláštornej vinár-
ni v Kláštore Rádu menších bratov
Františkánov na Františkánskej ulici
(vchod aj z Františkánskeho námestia). 
Krízová nocľaháreň bude otvorená vďaka
iniciatíve desiatich mimovládnych orga-
nizácií, ktoré pracujú s bezdomovcami, a
rehoľného rádu Františkánov. Ako v
mene iniciatívy informovala Nina Beňo-
vá, pre každého bezdomovca bude pripra-
vené lôžko, horúci čaj a suchá večera.
Súčasťou nocľahárne u Františkánov
bude aj základné zdravotné ošetrenie. 
Ako vysvetlila N. Beňová, pre 2000 bez-
domovcov v Bratislave v súčasnosti
neexistuje nijaké nízkoprahové zariade-
nie. Aktivisti z mimovládnych organizá-
cií sa rozhodli prijať toto krízové riešenie
z toho dôvodu, že vo Vrakuni bol zruše-
ný stanový tábor, ktorý bol ešte v januári
zriadený na príkaz ministra vnútra Vladi-
míra Palka, fungoval od 19. januára do 6.
marca a za ten čas v ňom prespalo vyše
6200 bezdomovcov (v priemere to bolo
160 bezdomovcov na noc). 
Ďalším dôvodom pre zriadenie nocľahár-
ne v Kláštornej vinárni na Františkánskej
ulici je súčasné extrémne mrazivé poča-
sie. To totiž ohrozuje životy bezdomov-
cov, ktorí sa po zrušení stanového tábora
vrátili do bratislavských ulíc. Okrem
Františkánov sa na prevádzkovaní nocľa-
hárne podieľajú organizácie Hľa, človek,
Proti prúdu a pracovníci Trnavskej uni-
verzity. Pomoc prisľúbila aj rehoľa
Milosrdných bratov, ktorá poskytne
zdravotníka a Úrad civilnej ochrany,
ktorý pomôže s materiálnym vybavením
nocľahárne. (brn, sita)

V Petržalke

našli mŕtveho

bezdomovca
PETRŽALKA
Mŕtveho bezdomovca našla minulú
sobotu v ranných hodinách hliadka
mestskej polície v zásobovacom tuneli
pod panelákmi na Znievskej ulici v
Petržalke. 
Ako informoval hovorca Mestskej polí-
cie Peter Pleva, neznámy muž, ktorý
nejavil známky života, ležal čiastočne na
ceste a čiastočne v jednom z výklenkov
domu. Nebohý mal oblečené len bledo-
modré nohavice a obuté tenisky. K pres-
nej príčine smrti sa nevedel jednoznačne
vyjadriť ani privolaný lekár a odpoveď
na to dá až súdna pitva. (ver, sita)

Vynovenú električku, trolejbus a tri autobusy MHD si v uliciach mesta okamžite všimli viacerí Bratislavčania. Podľa
prvých ohlasov je nový dizajn vozidiel mestskej hromadnej dopravy vydarený. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Od minulého týždňa premáva na tra-
sách medzi letiskom, autobusovou sta-
nicou, hlavnou železničnou stanicou a
železničnou stanicou v Petržalke päť
vozidiel MHD prispôsobených potre-
bám turistov. 
Vďaka výraznej červenej farbe, logu
mesta a sloganu Little Big City (malé
veľké mesto) sú vozidlá identifikovateľné
na prvý pohľad. Sú vybavené hlásičmi
zastávok v slovenčine i v angličtine a vnú-
tornými reklamnými nosičmi s informá-
ciami pre turistov. Z troch upravených
autobusov dva premávajú na linke číslo
61, ktorá spája hlavnú železničnú stanicu
s letiskom a jeden na linke číslo 93, ktorá
spája hlavnú železničnú stanicu s Petržal-

kou a petržalskou železničnou stanicou.
Jedna upravená električka bude striedavo
nasadzovaná na linku 3 a 8, bude teda spá-
jať hlavnú železničnú stanicu s Ružino-
vom alebo s Račou. Jediný upravený tro-
lejbus zatiaľ premáva na linke číslo 206
medzi autobusovou stanicou Mlynské
nivy a Národným ústavom srdcových a
cievnych chorôb na Kramároch, po ukon-
čení rekonštrukcie Miletičovej ulice bude
na linke číslo 210 spájajúcej hlavnú želez-
ničnú stanicu a autobusovú stanicu. 
Bratislava na projekt turistických infor-
mačných spojov získala z programu
PHARE tri milióny korún, ktorými sa
financovala obnova interiéru a exteriéru
vozidiel a tlač informačných materiálov.
Projekt turistických informačných spo-

jov má prispieť k zvýšeniu informova-
nosti turistov o meste a okolí.
Počet takto upravených vozidiel sa v
dohľadnej budúcnosti zvyšovať nebude.
Projekt ani neznamená, že sa bude zjedno-
covať dizajn všetkých vozidiel MHD v
meste. Tie sú v súčasnosti pokryté rekla-
mou, neraz celoplošnou, čo býva terčom
kritiky cestujúcich. Ako nám povedal ge-
nerálny riaditeľ Dopravného podniku Bra-
tislava Ján Zachar, dopravný podnik si ne-
môže dovoliť vzdať sa príjmov z tejto
reklamy. Potvrdil, že aj na 22 nových auto-
busoch s pohonom na stlačený zemný
plyn, ktorých nákup schválili mestskí po-
slanci, bude reklama SPP, tak ako je to na
iných vozidlách s týmto pohonom, ktoré
dopravný podnik prevádzkuje. (juh) 

Do ulíc mesta vyrazili turistické spoje

Upravených vozidiel MHD bude zatiaľ päť
O novom dizajne niektorých vozidiel
mestskej hromadnej dopravy a o mož-
nostiach jeho zjednotenia na všetkých
vozidlách sme sa pozhovárali s gene-
rálnym riaditeľom Dopravného podni-
ku Bratislava Jánom ZACHAROM.
- V rámci projektu PHARE a cezhranič-
nej spolupráce s Rakúskom Bratislava
prvý raz v histórii získala nenávratný
grant z prostriedkov Európskej únie na
podporu kultúry cestovania a turistického
ruchu. Z týchto prostriedkov sme finan-
covali úpravu piatich vozidiel (troch auto-
busov, jednej električky a jedného trolej-
busu), ktoré budú premávať po meste ako
prostriedky MHD prispôsobené potre-
bám turistov. Vozidlá, ktoré spájajú naj-
dôležitejšie turistické komunikačné body,
teda hlavnú železničnú stanicu, železnič-
nú stanicu Petržalka, letisko a autobusovú
stanicu, majú nový vonkajší dizajn a sú

vybavené hlásičmi zastávok v sloven-
skom a anglickom jazyku. Boli v nich
osadené aj vnútorné reklamné nosiče, v
ktorých sú viacjazyčné informácie o
meste, turistických destináciách, kultúr-
nych a športových podujatiach a podob-
ne. Okrem toho v nich boli nanovo vyta-
pacírované sedadlá, ktoré sú v červenej
farbe s bielym logom mesta.
Bude sa počet takto vybavených vozi-
diel ďalej rozširovať?
- Zatiaľ nemáme ďalšie prostriedky, ktoré
by nám umožňovali v tomto projekte
intenzívnejšie pokračovať. Päť uprave-
ných vozidiel bude s týmto dizajnom jaz-
diť minimálne dva roky, budeme sa sna-
žiť, aby k nim pribudli aj ďalšie.
Projekt otvára otázku, či by všetky

vozidlá MHD, ktoré sú vďaka reklame
vizuálne príliš rôznorodé, nemali mať
jednotný dizajn. Aký je váš názor? 
- Reklama na vozidlách MHD pre nás
znamená nezanedbateľný príjem, v minu-
lom roku nám vyniesla 15 miliónov
korún. Ak by vozidlá mali mať jednotný
dizajn, znamenalo by to upustiť od rekla-
my na vozidlách, ktorá nám pomáha vy-
krývať straty a v konečnom dôsledku by
si to vyžiadalo zvýšenie dotácií od hlav-
ného mesta. Ďalšie náklady by predstavo-
valo prelakovanie vozidiel. Môj názor je,
že ak by bol dostatok zdrojov, skôr by
som sa prikláňal k tomu, aby vonkajšia
reklama na vozidlách nebola, resp. bola
len na vyhradených miestach. Rozhodu-
júce bude, ako sa k otázke zjednotenia
dizajnu vozidiel postaví hlavné mesto ako
jediný akcionár Dopravného podniku
Bratislava. Zhováral sa Juraj Handzo
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O Brechtovi,
nasýtenosti
a múdrosti
Napriek údajnému nesmiernemu pokro-
ku je človek stále človekom, čo znamená,
že sa neinovuje tak rýchlo ako počítačo-
vé programy, dokonca ani tak rýchlo
ako módne ošatenie. Človek smrdí člove-
činou a nie je to vôňa vždy ľúbezná.
Možno preto existujú večné témy, pričom
to nemusí byť vždy láska, statočnosť či
niečo iné, ušľachtilé. Človeka vzrušuje
skôr opak a nie je to tým, že by láska a
statočnosť nemali dlhú životnosť. Len sa
zdá - zrejme je to tak po celú existenciu
ľudstva - že to opačné má lepší korienok.
Zrkadlom môže byť aj ľudová slovesnosť,
kde nájdete viac varovaní ako útechy - aj
v tom je jej múdrosť.
Ozaj, keď už sme pri tej ľudovej múdros-
ti, učili nás o nej aj na univerzite. Hovo-
rili nám príbeh z predvolebného francúz-
skeho vidieka, kde boli sedliaci veľmi,
ale veľmi nespokojní s richtárom a kon-
šelmi. Noviny sa tešili a reportéri mámili
z ľudí, koho budú voliť. Sedliaci ich
zaskočili múdrym - no predsa týchto, tí už
sú nažraní, noví by boli hladní. 
Mali sme to chápať ako radu do novinár-
skeho života, že totiž verejnosť nie vždy
zareaguje podľa toho, ako sa tvári. Vidno
však, že táto skúsenosť má širšiu platnosť,
nielen obraznú. Aj my máme konšelov. Na
rozdiel od francúzskeho vidieka sa však
zdá, že ešte stále nie sú napapaní, aspoň
tomu nasvedčujú informácie, ktoré sa
sem-tam dotrúsia do redakcie z jednotli-
vých mestských častí. A na niečo napokon
prídeme aj sami, prídete na to aj vy, naši
čitatelia, keď sa pozriete na udalosti a
vzťahy, ktoré zdanlivo nemajú logiku.
Na Slovensku neplatí francúzske „Za
všetkým hľadaj ženu“. U nás je príčina
vždy tá istá, prozaickejšia - korunky. Vo
vrecku, v kešeni. Aby tam boli, musia sa
presúvať. A na to sú dobré verejné funk-
cie, hoci vás v podstate málokto dobre
pozná aj po mene. Stačí byť blízko. 
Bedlivo teda sledujte teraz najrôznejších
dobrodincov. Oplatí sa im pár týždňov
nosiť rúcho obetavého darcu, keď sa
potom štyri roky budú mať. Keď im pote-
čie do kešení, vám potečie do topánok.
Ako napísal kedysi Bertolt Brecht - neza-
slúži si svoj majetok ten, kto si ho nevie
uchrániť. Gustav Bartovic 

Starostom chce

byť aj M. Ftáčnik
PETRŽALKA
Kandidatúru na post starostu mest-
skej časti Bratislava - Petržalka v má-
jových doplňujúcich voľbách ohlásil
aj bývalý minister školstva a súčasný
poslanec mestského zastupiteľstva
Milan Ftáčnik (SMER-SD).
Záujem kandidovať už skôr prejavili šty-
ria kandidáti - štátny tajomník minister-
stva dopravy Ján Kotuľa (KDH), riaditeľ
Kultúrnych zariadení Petržalka Ladislav
Snopko (SDKÚ-DS), podnikateľ David
Dvořák (Občianski liberáli) a prírodove-
dec Pavel Michalík (hnutie VPRED).
Uzávierka pre podanie kandidátnych lis-
tín je v nedeľu 19. marca. Voľby nového
petržalského starostu budú v sobotu 13.
mája. Petržalka nemá starostu od 31.
januára, keď sa funkcie vzdal bývalý
petržalský starosta Vladimír Bajan. Ten
bol totiž 10. decembra zvolený za pred-
sedu Bratislavského samosprávneho
kraja. (brn)

Bilboard na

Gorazdovej

je legálny
STARÉ MESTO
Halogénové reflektory reklamného
zariadenia vraj premenili obyvateľom
domov na rohu Gorazdovej a Brnian-
skej noc na deň, a obrovské reklamné
plochy vraj budú v lete brániť prístu-
pu slnka do bytov a záhrad.
To je len časť výhrad, ktoré obyvatelia
tejto lokality majú proti inštalovaniu
reklamného zariadenia, odkedy ho tu
začiatkom marca inštalovali. Vážnejšou
výhradou je skutočnosť, že pred samot-
nou stavbou sa ich nik nespýtal na názor
a cítia sa poškodení vo svojich vlastníc-
kych právach, pretože ich nepozvali na
stavebné konanie.
Podľa stanoviska, ktoré zaslal redakcii
Peter Kimijan z komunikačného úseku
Miestneho úradu v Starom Meste, sa
však obyvatelia tejto lokality nemali
prečo k stavbe vyjadrovať. Píše: „Sta-
vebný úrad vydal povolenie na umiestne-
nie reklamného zariadenia podľa para-
grafu 71 stavebného zákona, podotýka-
me, že v tomto prípade nejde o stavebné
povolenie. Z toho vyplýva aj postup pri
vydávaní daných povolení a uplatňujú sa
iné pravidlá pri prizývaní osôb.“ Ďalej
uvádza, že spodná hrana zariadenia je vo
výške 10,5 metra nad úrovňou okolitých
objektov a tridsať metrov od susedného
pozemku. To by údajne malo zaručiť, že
svetlo z bigboardu „iba ťažko môže pre-
kážať,“ pričom vraj zariadenie ešte nie je
v prevádzke, takže nesvieti.
Rudolf Klas, technický riaditeľ spoloč-
nosti Bigboard Slovensko však vyjadruje
nesmiernu ľútosť, že prišlo k negatívnej
reakcii obyvateľov, obáva sa však, že
pravdepodobne vyplýva z absolutistické-
ho negovania reklamného zariadenia.
Uvádza tiež, že spoločnosť má právo-
platné stavebné povolenie i platnú
nájomnú zmluvu. V závere však dodáva:
„Zásah do práv obyvateľov v okolí
našich reklamných zariadení sme pripra-
vení ihneď riešiť k obojstrannej spokoj-
nosti.“
Verejnosť veľké reklamné plochy naozaj
prijíma ťažko. Vlani stavebný úrad v
Ružinove dokonca nariadil stavebníkovi
odstrániť pútač na Martinskej ulici, firma
sa však odvolala na krajský stavebný
úrad a ten zrušil pôvodné rozhodnutie a
firma dostala dodatočné stavebné povo-
lenie. Podľa hovorkyne mestskej časti
Anny Mihalčínovej obyvatelia, ktorým
prekáža silný hluk odrazený od plochy,
sa však opäť odvolali. Prípad je stále
otvorený. (gub

Vajnorské letisko sa zmení na novú štvrť
VAJNORY
Jeden z najväčších realitných projek-
tov, aké sa kedy na Slovensku realizo-
vali, pripravuje na území bývalého
športového letiska vo Vajnoroch spo-
ločnosť Circle Slovakia, ktorá tu
vybuduje celú novú mestskú štvrť.
Do výstavby novej štvrte, ktorá na plo-
che 88 hektárov ponúkne atraktívne
mestské bývanie vidieckeho charakteru,
spoločnosť investuje niekoľko sto milió-
nov eur. Výstavba by sa mala začať už v
priebehu budúceho roku. Keďže ide o
seriózny a dlhodobý projekt, prioritou
investora je dodržať všetky procesné a
legislatívne náležitosti spojené s uskutoč-
nením projektu a vyhnúť sa tak chybám,
ktorých sa v minulosti dopustili iní inves-
tori a developeri.
Spoločnosť Circle Slovakia, ktorá pro-
jekt zastrešuje, je medzinárodným

konzorciom zloženým z troch hlav-
ných členov. Jedným z nich je skúsený
medzinárodný Elran Real Estate, ktorý
je členom investičnej skupiny Elran
Investments z Izraela. Finančným
partnerom je rakúska nadnárodná
banka Volksbank v zastúpení svojou
dcérskou spoločnosťou Immoconsult
Leasinggesselschaft. Volksbank a Im-
moconsult pôsobia na trhu v strednej
Európe a na Slovensku vyše 10 rokov.
Na Slovensku doteraz investovala
vyše 150 miliónov eur. Lokálnym
partnerom projektu je finančná skupi-
na Eastfield, ktorá združuje ruský a
slovenský kapitál.
Izraelský developer Elran Real Estate
úspešne realizoval niekoľko projektov
nielen v Európe, ale aj na Blízkom výcho-
de a v zámorí. Ako príklad možno uviesť
výstavbu hotela Hilton vo Varšave vráta-

ne prístavby Platinum Towers, projekt
výstavby 145 apartmánových domov v
južnom Španielsku v Marbelle na Costa
del Sol, rezidenčné projekty Gieldowa a
Krasinskiego vo Varšave či zábavný park
Kings´ City Eliat v Izraeli. 
Investičná skupina Eastfield, ktorá na
Slovensku pôsobí od roku 2003, sa
okrem realitného projektu vo Vajnoroch
venuje aj iným investičným aktivitám,
ktoré sú zatiaľ v počiatočnom štádiu. Je
vlastníkom niekoľko sto hektárov po-
zemkov v okolí Modry a v Tokajskej
oblasti, vlastní napríklad Erdödyho palác
na Ventúrskej ulici v historickom centre
Bratislavy, kde v dohľadnom čase otvorí
niekoľko originálnych prevádzok zame-
raných na poskytovanie služieb a kultúr-
no-spoločenské aktivity vrátane galérie s
najväčšou súkromnou zbierkou sloven-
skej moderny. (juh)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Potrebujete trezor?

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

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



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 10/2006

Pokuta

za prekročenie

emisií pre OLO
BRATISLAVA
Snímače zaznamenávajúce úroveň
exhalátov vypúšťaných rôznymi pre-
vádzkami sú trvalo dostupné inšpekto-
rom ochrany ovzdušia a tak vlani zisti-
li, že medzi tretinou tých, čo porušili
zákon, je aj spoločnosť Odvoz a likvi-
dáciu odpadu Bratislava.
Tá dostala druhú najvyššiu vlaňajšiu
pokutu - 250-tisíc korún (najvyššiu, 1,4
milióna, uložili Kovohutám Krompa-
chy). Zo správy inšpekcie vyplýva, že
OLO pokutovali za nedodržiavanie
emisných limitov. Za limity firmy poško-
dzujúce životné prostredie platia, pokuta
sa udeľuje za ich nedodržanie.
Ako nás informoval námestník riaditeľa
OLO Roman Achimský, oznámenie o
pokute inšpekcia ešte spoločnosti nedoru-
čila, pripustil však, že v tomto ročnom
období sa zvyčajne tieto veci uzatvárajú.
Na otázku, ako mohlo k prekročeniu limi-
tov dôjsť, odpovedal, že je to tým, že v
prevádzke spaľovne sa museli použiť
náhradné technológie, a jednak tým, že
spaľovňa má len polosuchý systém prania
spalín, ktorý nedokáže všetky exhaláty
eliminovať. „Sme znečisťovatelia, to vie-
me, ale snažíme sa to minimalizovať.
Keďže sme však vzhľadom na lokalitu
nedostali povolenie na mokrý systém pra-
nia spalín z dôvodov ochrany podzem-
ných vôd, nevieme súčasnou technoló-
giou dokonalejšie emisie zachytiť,“ hovo-
rí R. Achimský. Uviedol tiež, že istá miera
znečisťovania životného prostredia je vec,
s ktorou sa pri prevádzkach takéhoto cha-
rakteru ráta. Organizácia podľa jeho slov
hľadá technické riešenia, aby sa podobné
situácie vylúčili. (gub) 

Zbrojnoša

zo Zámočníckej

nepredali
STARÉ MESTO
Poslanci mestského zastupiteľstva
opätovne neschválili predaj domu na
Zámočníckej ulici číslo 5. Historická
budova pravdepodobne naďalej bude
patriť mestu.
Dom, v ktorom kedysi bola vináreň Zbroj-
noš, je už dlhší čas zanedbaný a prázdny.
Spravuje ho organizácia Paming, ktorá je
mestským investorom ochrany pamiatok.
Naposledy prejavili o kúpu objektu štyri
spoločnosti, poslanci mestského zastupi-
teľstva sa postavili proti predaju. V roz-
prave odznel názor, že túto budovu by si
mesto malo nechať a nepredávať ju. Bra-
tislavský rimátor Andrej Ďurkovský sa
vyjadril, že návrh na predaj domu už pred-
kladať nebude. Podľa neho si mesto budo-
vu ponechá a nájde pre ňu adekvátne
využitie. (lau) 

Zosuv spôsobilo

prasknuté

potrubie
KARLOVA VES
Cesta III. triedy Nad Dunajom sa
nezosunula pre starobu, ale pre dvoj-
násobnú haváriu na vodovodnom
potrubí, pričom k zosuvu prispelo aj
nadmerné trvalé zaťažovanie spojené
s výstavbou na tejto ulici.
Vyplýva to z posudku autorizovaného
znalca Ľubomíra Budinského, ktorý pre
karloveskú samosprávu urobil prieskum
spomínaného miesta a vypracoval o príči-
nách nehody správu. Informoval o tom vo
februári Miestny úrad mestskej časti Kar-
lova Ves. Zosuv teda nespôsobil vek a
nedostatočná údržba komunikácie. Havá-
rie vodovodného potrubia podľa znalca
spôsobili nasiaknutie masívu, čo viedlo k
vyplavovaniu pieskových čiastočiek a to
oslabilo masív pod krajnicou.
Karloveský miestny úrad ešte v januári
zadalo projekt na sanáciu svahu a opravu
komunikácie. Podľa projektu by sa pred-
pokladané náklady na opravu mali pohy-
bovať vo výške okolo dvoch miliónov
korún. „Keďže vzniknutú poruchu zaprí-
činili havárie vodovodov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, očakávame, že
vodárne sa budú podieľať na úhrade spô-
sobenej škody,“ uviedol starosta Karlo-
vej Vsi Bystrík Hollý. (gub) 

V Mlynskej doline postavia polyfunkčný

súbor s bytovkami a obchodným centrom
KARLOVA VES
V Mlynskej doline sa na jeseň tohto
roka začne výstavba polyfunkčného
súboru so 180 bytmi a obchodným
centrom, v ktorom okrem supermar-
ketu budú aj prevádzky rôznych slu-
žieb.
Územie, kde sa má stavať, je situované v
blízkosti konečnej zastávky linky mest-
skej hromadnej dopravy číslo 39 na
severozápadnej strane bývalého areálu
Slovenskej televízie. Z juhovýchodnej
strany je pozemok ohraničený existujú-
cimi objektmi televíznych štúdií, jeho
juhozápadnú hranicu tvorí ulica Staré
grunty. Severozápadnú hranicu tvorí
ulica v dotyku s komplexom vysoko-
školských internátov, severovýchodnú
hranicu obslužná vnútroareálová komu-
nikácia STV. Na nižšej časti svahovitého
pozemku v priamom dotyku s ulicou
Staré grunty bude stáť obchodné cen-
trum, ktoré má mať tri nadzemné podla-

žia. Okrem komerčných plôch je v ňom
navrhnuté vnútorné átrium - obchodná
galéria zasahujúca pod objekty vyššie
umiestnených bytových domov. V ob-
chodnom centre bude nielen supermar-
ket a ďalšie predajne, ale aj rýchle
občerstvenie, fitnes centrum, bowling,
solárium, kaderníctvo a iné služby. Je
predpoklad, že okrem obyvateľov okoli-
tých ulíc budú služby obchodného cent-
ra využívať študenti z priľahlých inter-
nátov.
Objekty obchodného centra a bytových
domov navzájom vytvoria preslnený vnú-
torný dvor, ktorý bude slúžiť aj ako intím-
ny priestor bývajúcich s oddychovými a
rekreačnými plochami. Dva bytové domy
so 7 až 10 podlažiami situované na vyššie
položenej časti pozemku s pôdorysom v
tvare dvoch L otočených oproti sebe sú
navrhnuté tak, aby sa v bytoch dosiahlo
maximálne využitie denného slnečného
svitu. Horné podlažia kaskádovito uska-

kujú, členitosť fasád sa dosiahne osade-
ním zimných záhrad, terás, balkónov a
lodžií, ktorými bude vybavený každý z
bytov. Bytov bude dovedna 180, budú v
niekoľkých veľkostných kategóriách od
jednoizbových cez dvojizbové až po
menšie i väčšie trojizbové byty, samostat-
nými kategóriami sú štvorizbové a mezo-
netové byty v horných uskočených podla-
žiach. 
K bytom budú patriť spoločné priestory
vnútorných suterénnych garáží prístup-
ných „suchou nohou“, pivničné priestory
a vybavenosť domu. Podzemné parkova-
cie garáže budú rozčlenené na dve časti -
pre bytové domy 332 parkovacích miest,
pre potreby obchodného centra bude k
dispozícii ďalších 250 parkovacích
miest. Ukončenie výstavby celého poly-
funkčného súboru, ktorého investorom je
spoločnosť Sekyra Group SK, sa predpo-
kladá na jar roku 2008. (juh)

VIZUALIZÁCIA - G&D

NEŠTÁTNE AMBULANCIE:
- diabetologická (MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.)

- reumatologická (MUDr. Ivan Ujvári)

sa odsťahovali z polikliniky Bezručova 5
Od 6. 3. 2006 ordinujú na Heydukovej 16 

(roh Heydukovej a Mariánskej - bývalé kníhkupectvo Naše vojsko, t.č. lekáreň)
Telefóny zostávajú nezmenené:

diabetol. amb.: 529 61 173, reumatol. amb.: 529 68 690

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.

K
om

bi
n

ov
an

á 
sp

ot
re

ba
: o

d 
6,

3 
do

 1
3,

6 
l/

10
0k

m
E

m
is

ie
 C

o 2 
: o

d 
16

7 
do

 3
26

 g
/k

m



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 10/2006

Bratislavskí

väzni sú

všetci frajeri
LIST ČITATEĽA
Sme rodení Bratislavčania s trvalým
pobytom v meste, momentálne vo výko-
ne trestu - Ilava. Keďže sme „lojálni
lokálni patrioti, chceli by sme prispieť
do našich novín.
Vo všetkých slovenských väzniciach sú
najviac nenávidení BRATISLAVSKÍ
VÄZNI. Prečo? Lebo sú všetci frajeri! Za
frajerov nás považujú hlavne preto, že si
väčšina z nás potrpí na osobnú hygienu,
čistotu, upravenosť a novotu oblečenia.
My Bratislavčania máme vo väčšine kon-
troverzné názory a zmysel pre humor, čo
obyvateľom z iných miest a dedín pripadá
ako impertinentné správanie, a preto nami
pohŕdajú. (A to pritom zhruba o 10 rokov
budú rovnakí). Už dávno vyšlo na zná-
mosť, že Slováci závidia. No keďže Brati-
slavčania nemajú až tak čo závidieť ostat-
ným mestám, tak je pochopiteľné, že
závisť smeruje na „všetko bratislavské“. 
Úspechy Artmedie v Lige majstrov vyvolá-
vali vo väčšine „Nebratislavčanov“ doslo-
va depresie. Svoje komplexy menej-
cennosti sa snažili vykompenzovať tým, že
v celách, kde je 20 odsúdených, chcelo
pozerať v rovnakom čase, ako bol futbal,
telenovelu 15 odsúdených, a to aj takí
väzni, ktorí majú k telenovelám odpor. Pro-
ste - chceli pozerať menšie zlo! To, že za
Artmediu hrávajú futbal hráči z viacerých
slovenských miest, ako aj českí a brazílsky
hráč a že Artmedia reprezentuje celé Slo-
vensko, to je pre väčšinu futbalových sym-
patizantov vo výkone trestu Ilava nepod-
statné a nepochopiteľné.
Aj vďaka mimobratislavským spoluobča-
nom sme zo dňa na deň viac a viac hrdí na
to, že sme Bratislavčania a sme im za
tento pocit úprimne vďační.

Miroslav Koreň, Ján Horváth,
Bratislava (t. č. Ilava)

Chodci to majú

pri Apolle ťažké
LIST ČITATEĽA
Nedávno otvorené Apollo na Prievoz-
skej ulici si vyžiadalo vybudovanie kri-
žovatky Turčianska - Prievozská.
Keď idete z Turčianskej ulice smerom k
Apollu po chodníku, tak je to nemožné,
lebo na ňom stoja autá a nič iné vám ne-
ostáva, len ísť po ceste. Lenže keď prší,
alebo je odmäk, tak na ceste je obrovská
mláka a človek aby sa naučil lietať, ak sa
chce niekam dostať. Ako vodič, keď idem
po Turčianskej ulici k Apollu a chcem od-
bočiť na Prievozskú, tak sa nemôžem do-
stať do ľavého pruhu, lebo z neho si urobi-
li iní vodiči parkovisko. A policajtom vô-
bec nevprekáža, že na chodníku a na ceste
stoja autá. Dominik Nehel, Bratislava

Viac tolerancie

od vodičov 

aj chodcov
AD: CHODCI NIE SÚ DRUHORADÍ
LEN V ZIME (BN 9/2006)
Na začiatok by som sa chcel ospravedl-
niť, ak som niektorých chodcov v bra-
tislavských uliciach v posledných daž-
divých dňoch (neumyselne) zamočil,
vďaka kalužiam a výtlkom na našich
cestách. Ak sa tak stalo, bolo to ne-
úmyselne.
Niekedy mám pocit, že sa na celý pro-
blém pozeráte jednostranne. Chodníky,
priechody pre chodcov, ako aj cesty sú
súčasťou dopravných komunikácii a
každý, kto sa na nich nachádza, je účast-
níkom cestnej premávky.
Často sa diskutuje, akí sú vodiči bez-
ohľadný! A čo chodci? To je v poriadku,
keď autá majú zelenú, chodci už červenšiu
mať nemôžu, ale aj tak prechádzajú
pomedzi idúce autá? Kde sú páni policaj-
ti? To by bol biznis, ak by pokutovali aj
chodcov. Veď mňa by jazda na červenú
stála vodičák a v tom lepšom prípade
minimálne 2000-5000 Sk.
Takže trošičku objektivity, spravodlivos-
ti, tolerancie a pochopenia, že nie vždy
šofér vojde na priechod s úmyslom
obmedziť svojím státím na ňom chod-
cov. Aj mne sa to už stalo a nemal som z
toho dobrý pocit. A keď sa už bavíme o
tom priechode pri OD Tesco, tie autá
nemôžu prejsť križovatkou práve kvôli
ďalšiemu priechodu kde šoféri púšťajú
chodcov, ktorí chodia po jednom.
Aj ja by som chcel, aby bolo všetko tak,
ako má byť, keď mám zelenú tak v pokoji
pôjdem a nemusím dávať pozor na nedis-
ciplinovaných chodcov, ktorí ma obme-
dzujú v jazde. Keď aj prídu chodci k prie-
chodu a vidia 10 áut, po nich chvíľa pauza,
tak chvíľočku počkajú, kým ich bude viac
a prejdú práve cez tu pauzu, no a ja určite
nemám problém zastaviť, aby mohli
prejsť. Budem rád ak sa nebude písať len z
jednostranného pohľadu. Obe strany majú
svoju pravdu, ale vyjadrenia sú väčšinou
len z jedného pohľadu. 
A ešte jedna dôležitá vec!!! Bol by som
rád, keby sa chodci pozreli doprava aj
ľava, či neprichádza nejaké vozidlo. Na
tieto základné veci už akosi zabudli. Učia
to v základných školách, presne tak ako
aj fyziku a tá sa oklamať nedá! (rýchlosť,
váha auta, povrch vozovky, reflex atď)
Za bezpečné cesty, toleranciu a objektivi-
tu chodcov a šoférov s pozdravom

Marián Slováček, Bratislava

Celebrity Lounge sa ešte len prebúdza
Vyskúšali sme jednu z najnovších reš-
taurácií v Bratislave - má všetko, čo
potrebuje pre úspech: dobrú lokalitu,
zjavne dobrého kuchára, dobré víno,
príjemné prostredie a prijateľné ceny
- ale ešte sa len prebúdza.
A zjavne nemá ešte svoje tempo. To bol
náš prvý dojem, keď sme si v CELEBRI-
TY LOUNGE na Panskej ulici pol hodi-
ny posedeli bez toho, aby si nás obsluha
vôbec všimla. Pritom v miestnosti bolo
okrem nás len šesť ďalších osôb a v ďal-
ších dvoch krídlach ich nebolo oveľa
viac. Dosť dlho, takmer ďalšiu hodinu,
sme čakali na objednané jedlá. Potom sa
však zásluhou vrchného, ktorý veľmi
kvalifikovane zvládal aj rolu someliéra,
všetko začalo a - tomu, kto nemá napo-
náhlo, by sme návštevu odporučili. 
Reštaurácia je situovaná v átriu zreštau-
rovaného historického domu a v dvoch
miestnostiach bez priameho svetla po
jeho stranách. Átrium je zastrešené a víta
vás nápaditou sedačkou na štyri strany so
širokými čalúnenými operadlami, na
konci miestnosti je bar. Miestnosť vpra-
vo je ozdobou podniku: na čelnej stene
televízna obrazovka počas našej návšte-
vy informovala o dianí doma i vo svete.
Oproti obrazovke sú dva priestory. V jed-
nom za kovanou mrežou sú vzorky vín, v
druhej zrekonštruovaná pôvodná studňa
dokonca s vodou v hĺbke asi desať
metrov. Zaujímavá v tejto miestnosti je
plastická tapeta na najväčšej stene.
V miestnosti vľavo je príborník pre
obsluhu. Aj keď je evidentne súčasťou
nábytku v podniku od toho istého autora,
pôsobí disharmonicky, pripomína pane-
lákovú kuchynskú linku. Samotný náby-

tok je vhodný do reštaurácie, polokresiel-
ka sú príjemné na sedenie - len stolíky by
mohli mať rozmery o desať centimetrov
väčšie. Osvetlenie v celom podniku je
príjemné a primerané, čo oceníte najmä
preto, že na jedálnom lístku sú jedlá napí-
sané písmom s veľkosťou na hranici čita-
teľnosti. 
Samotný jedálny lístok ponúka dostatoč-
ný sortiment so zdôraznením slova cele-
brity - je to nielen súčasť názvu niekto-
rých jedál, ale aj jednej z kapitol jedál-
nička. Nasleduje hneď po hlavných jed-
lách a obsahuje predovšetkým šaláty,
teda naozaj najobľúbenejší sortiment
súčasných celebrít. Treba však hneď
dodať, že ani v ďalších kapitolách niet čo
sortimentu vyčítať.
Ochutnali sme z neho vo všetkých kate-
góriách. Z predjedál sme sa rozhodli pre
veľmi dobré Grilované plátky baklažánu
so smotanovou omáčkou (72 Sk), chuťo-
vo príjemne prekvapila Gratinovaná
mozarella (104 Sk) s rukolou, rajčinami a
parmezánovými hoblinami - takúto úpra-
vu mozarelly sme inde neochutnali. Z
predjedál by asi vyhral Údený pstruh
(120 Sk), ktorý - ešte teplý - chuťovo pri-
pomínal údeného lososa. S prudko ohria-
tym pečivom, jemne nasekanou paradaj-
kou, rukolou a veľkými kaparami to bol
výslovne zážitok. 
Kuchár sa vyznamenal aj pri polievkach,
nezvyklá kombinácia tradičného s
novým sa ukázala napríklad pri Zemia-
kovo-hubovej krémovej polievke (88
Sk). Bežne poznáme túto kombináciu v

polievke na kyslo, v Celebrity Longue
má jemnú chuť, najviac v nej vynikajú
dokonale očistené krevetky. Aj vývar
môže byť po novom: Slepačí vývar s
mäsom a zeleninou (48 Sk) oživovali
dobre uvarené krúpky. Kukuričný broth s
penou z wassabi  (48 Sk) bol dobrý,
vyhovoval by skôr vegetariánom, čo
zodpovedá úsiliu podniku podávať alter-
natívne jedlá - biopotraviny, bezlepkovú
či delenú stravu.
Nejednoznačne vyzneli hlavné jedlá -
Losos na sušených paradajkách (31 Sk)
bol výborný, tieňom na tomto jedle boli
trochu prislané špenátové listy. Steak na
farebnom korení (388 Sk) s polochlebom
mal výbornú chuť, rovnako ako omáčka,
mäso však bolo trochu húževnaté. Nič sa
nedalo vyčítať Kačacím prsiam (304 Sk)
s ananásom a rukolou. Z kategórie cele-
brity sme vyskúšali Celebrity cesar (144
Sk), čo je syrovo - šampiňónový koktail
s prúžkami chleba. Dobré, ale v kombi-
nácii s ľahkou kukuričnou polievkou
hladné jedlo.
Na doplnenie sme preto k nemu skonzu-
movali Blue ciabatta (120 Sk), chutnú
bagetu s domácim hamburgerom a gor-
gonzolou. Ľahunké, no chutné boli dva
sladké dezerty - Celebrity cake (58 Sk) a
Píniový koláčik (64 Sk). Vcelku teda
vyhrala aj v tejto reštaurácii kuchyňa nad
ostatným, hoci vrchný sa pri hodnotení
vína aj pri narábaní s ním prejavil ako
skutočne kvalifikovaný znalec.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Primeranosť ceny si overte pred nákupom
Je zaujímavé, že sťažnosti sa vyskytujú
v akýchsi vlnách. Teda okrem sťažností
a reklamácie obuvi, ktoré sú akýmsi
evergreenom už po dlhé roky. Tentoraz
ma zahrnuli otázky, týkajúce sa cien
výrobkov. 
Presnejšie - aké sú pravidlá tvorby cien a
či je premrštená cena dôvodom na odstú-
penie od zmluvy. Často sa totiž stáva, že
spotrebiteľ po zakúpení výrobku uvidí v
inom obchode ten istý výrobok aj o polo-
vicu lacnejšie. Nuž žiaľ, podľa súčasnej
legislatívy je cena výrobku viazaná iba
na takzvaný ľudský faktor. Po slovensky
to znamená, že si či už výrobca či predaj-
ca môžu cenu stanoviť podľa vlastného
uváženia. Viac-menej neriskujú nič - iba
ak predajnosť svojho tovaru. To však
vedia veľmi rýchlo napraviť výraznou
akciovou cenou. Veď si len vybavte tie
cenové údaje hrubo preškrtnuté červenou
farbou a pod nimi zľavnenú novú cenu.
Tie výrazné červené kríže pôsobia na
našich spotrebiteľov priam magicky.
Minimálne ich to priláka do príslušného
obchodu - a dačo sa na nich už len prile-

pí, nádeja sa obchod. A často má táto
logika aj úspech - veď, nekúp to, za takú
zníženú cenu! 
Teraz k tej tvorbe cien. Pred „nežnou“ bola
cenotvorba opretá o náklady: k výrobným
alebo nadobúdacím nákladom sa mohla
pripočítať marža, ktorá umožňovala určitý
zisk.  Dnes si cenu naozaj môže stanoviť
každý podľa svojej predstavy. Neveríte?
Nedávno som sa zastavila k večeru na trhu
vo Viedni. Krásne jahody zo Španielska (a
výborné!) ponúkali po 85 centov za polki-
lové balenie. Jedno euro je sto centov a
podľa kurzu zaň zaplatíte od 37 do 40 ko-
rún. Nezaváhala som a kúpila som si tri va-
ničky, čiže jeden a pol kila približne za sto
slovenských korún. Mali sme doma pred-
časné jahodové hody. Aké však bolo moje
prekvapenie, keď som u nás tie isté jahody
na druhý deň ráno videla vysypané do pre-
nosky s hrdou cenou 180,- Sk za jeden
kilogram.
Som v zásade tolerantná - ale myslím si, že

ak ponecháme blížiaci sa prechod Slo-
venska na euro iba na svedomie podnika-
teľov, potom snaha ministerky Radičovej
na zvýšenie dôchodkov starodôchodcov
asi nebude stačiť. Silne pochybujem, že te-
rajšiu cenu rožkov 1,50 Sk nebude „svedo-
mie“ obchodu preratúvať na päť centov,
namiesto patričnej sumy 3 - 4 centy. Rátaj-
te so mnou - 5 centov = 1,80 - 2,00 Sk. Pri
ministerských a poslaneckých platoch la-
pália, pre dôchodcov zvýšenie ako hrom. 
Toľko o tvorbe cien a podnikateľskom
svedomí ako odpoveď na prvú časť otázok
našich čitateľov. No a na tú druhú - či je
možné odstúpiť od zmluvy, ak sme kúpili
predražený výrobok, je odpoveď jednodu-
chá: nemožno. Spotrebiteľ si musí urobiť
akýsi prehľad o cenách PRED kúpou!  A
že sa to vyplatí, to si píšte! V extrémnych
prípadoch môžete ušetriť aj desiatky tisíc
korún (napríklad pri kúpe auta, výmene
okien, zatepľovaní budov a podobne). Pre-
to nezabúdajte na príslovie: dvakrát meraj
a raz rež. A najmä si vo vlastnom záujme
dobre osvojte, že aj čas sú peniaze.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

HĽADÁME do BA IV
� zodpovednú pani

na upratovanie v domácnosti
� všestranného muža

na údržbu okrasnej záhrady
a práce okolo domu

Telefón: 0905 253 079

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. 

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

C5 uvidíte aj v salóne na Račianskej 184/A v Bratislave.

od 562 000 Sk*

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.
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Obecné noviny

v súkromných

rukách 
VRAKUŇA
Spor medzi miestnym zastupiteľstvom
a starostkou mestskej časti Vrakuňa
naberá na obrátkach, čo by mohlo
ohroziť chod samosprávy, pretože za-
niká kontakt medzi poslancami a
miestnym úradom. Miestne zastupi-
teľstvo kontrolované SDKÚ-DS ovlád-
lo obecné noviny, s čím nesúhlasí sta-
rostka Ľudmila Lacková (SMER-
KDH-SNS-PSNS-HZD).
Rozhodovacia právomoc poslancov je
nepochybná (aj keď isté práva má aj
volený starosta), ale nie je v ich silách
zabezpečiť výkon svojich rozhodnutí a
predovšetkým zaistiť kontakt s občanmi
bez príslušného aparátu. Napriek tomu
napätie eskaluje a v poslednom čase
dospelo do situácie, keď miestny úrad
nemôže vo Vrakunských listoch uverej-
niť informácie a oznamy, ktoré by mohli
byť dôležité pre občanov mestskej časti.
Vyplýva to z listu, ktorý redakcii na
vedomie zaslala starostka Ľudmila Lac-
ková. Vrakunské listy vydáva Vrakunská
rozvojová spoločnosť, s.r.o., ktorá je sto-
percentnou dcérou mestskej časti, a je
financovaná z jej rozpočtu, konateľom je
poslanec František Stano. „Napriek to-
mu, že je to verejné médium, slúži sú-
kromným osobám,“ konštatovala pre
Bratislavské noviny Ľ. Lacková.
V liste starostka vyslovuje svoju abdikáciu
na členstvo v redakčnej rade k 1. marcu,
pretože rada nepracuje, teda ani neprizýva
starostku ani zástupcu úradu na rokovania
o obsahu novín. Za minulý rok sa rada
stretla len dvakrát, pričom druhé stretnutie
bolo neplánované a starostka argumentuje,
že sa na ňom preto nemohla zúčastniť.
Vyčíta výrobe novín, že obsah vytlačeného
čísla sa líšil od dohodnutého konceptu, či
to, že v decembri a v januári noviny nevy-
šli vôbec. Pripisuje to tomu, že požiadala o
uverejnenie vianočného a novoročného prí-
hovoru starostu, ktorý tradične vychádzal
už 15 rokov. Priestor v novinách nedostala
starostka, ani nik z úradu ani vo februári.
„Táto skúsenosť ma utvrdila v presvedčení,
že Vrakunské listy v skutočnosti nie sú
novinami mestskej časti, ale sú novinami v
rukách súkromných osôb,“ uzatvára abdi-
kačný list starostka.
V týchto súvislostiach je zaujímavý tiež
fakt, že zhodou okolností začiatkom
marca rozviazala pracovný pomer s
miestnym úradom zamestnankyňa, ktorá
bola prakticky šéfredaktorkou časopisu a
zároveň bola aj je zamestnankyňou Vra-
kunskej rozvojovej spoločnosti. (gub)

Stavať sektbar

na promenáde

je zvrátené
LIST ČITATEĽA
Prečítal som si článok o tom, že staro-
mestskí poslanci odklepli výstavbu
sektbaru na Hviezdoslavovom
námestí - a neveril som vlastným
očiam. To pán starosta Čiernik už
naozaj nevie, čo robí? Hviezdoslavo-
vo námestie je asi jediné reprezenta-
tívne námestie, ktoré Bratislava má.
Predstavte si, že by v strede  Staro-
mestského námestia  v Prahe chceli
postaviť bar. Hneď vedľa známeho
súsošia.  Miestny starosta by vo funk-
cii nezostal ani dva dni.  Alebo keby
sa malo stať to isté v Paríži na Place
d´Opéra.  
Okrem samotnej zvrátenej myšlienky
ma zarážajú dve veci. Prvá: bola vôbec
nejaká verejná diskusia o takomto zása-
hu?  Miesto pred Slovenským národným
divadlom, vedľa dnes už symbolickej
sochy Hviezdoslava, miesto, kde sídli
množstvo zahraničných inštitúcií počí-
najúc ambasádou USA, je strategickým
miestom, ktoré v značnej miere tvorí
génia loci Bratislavy. Ak k výstavbe
nakoniec dôjde, niektorá z ďalších
samospráv bude nútená objekt aj tak
odstrániť.  Budem prvý, ktorý petíciu za
likvidáciu baru podpíše. Ozaj, to má byť
denný alebo nočný bar? I keď z hľadis-
ka architektonického je to takmer jedno,
pre obyvateľov a prestíž mesta to jedno
nebude.  
Druhá otázka:  ekonomický model fun-
govania Sektbaru vyvoláva vo mne znač-
né rozpaky o čistote projektu. Podľa
článku teda firma Borároš postaví objekt
bez akéhokoľvek rizika, pretože Staré
Mesto objekt od Borároša odkúpi.
Peniaze sa  síce vrátia vo forme platieb
za nájom, ale potrvá to 20 rokov. Perfekt-
ná poistka. Samozrejme, nie vo verejnom
záujme, ale v záujme súkromného podni-
kateľa.  
Čo na to Štefan Holčík, ktorého poznám
ako neúnavného propagátora a bojovníka
za krajšiu Bratislavu? Nech mi prepáči,
ale vyjadrenie „ja som bol proti“ mi v jeho
funkcii námestníka primátora nestačí. 
A čo na to nový hlavný architekt mesta
profesor Šlachta, ktorého už dlho pova-
žujem za skutočného a nestranného
odborníka a ktorý by predsa mal k veci
čo povedať?  Rád by som si tu prečítal
jeho názor a kroky, ktoré podnikne. Pred-
sa musia byť nejaké páky, ktoré toto
infantilné rozhodnutie zrušia. 

Ivan V., Bratislava 
(meno a adresu máme v redakcii)

STARÉ MESTO
Zámer vybudovať na Hviezdoslavo-
vom námestí bar prešiel na februáro-
vom zasadnutí staromestského miest-
neho zastupiteľstva iba vďaka hlasom
dvanástich poslancov. 
Po tom, ako sme v 8. čísle Bratislavských
novín informovali o zámere mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto nechať
vybudovať na námestí sektbar, sa na nás
obrátili naši čitatelia s požiadavkou, aby
sme priniesli aj informáciu o tom, kto
menovite z poslancov za toto riešenie hla-
soval. Ako sme zistili, z 37 poslancov sta-
romestského miestneho zastupiteľstva
bolo až 18 neprítomných. Za schválenie
materiálu, ktorý sa oficiálne nazýva
Návrh modelu financovania projektu
dobudovania Hviezdoslavovho námestia,
hlasovalo 12 poslancov, proti hlasovali
štyria, dvaja sa hlasovania zdržali a jeden
nehlasoval. Znamená to, že tento sporný
projekt schválila menej ako jedna tretina
poslancov miestneho zastupiteľstva.
Keďže rozhodnutie staromestských
poslancov vyvolalo viaceré protesty,
niektorí naši čitatelia sa dožadovali zve-
rejnenia zoznamu poslancov, ktorí tento
návrh podporili. Preto uvádzame výsle-
dok hlasovania o tomto bode. 

Na prijatí sporného rozhodnutia staro-
mestského zastupiteľstva podľa všetkého
nesú svoj podiel viny aj poslanci, ktorí
neboli na hlasovaní prítomní - chýbala
väčšina poslancov.  Rovnaký návrh totiž
v septembri pri vyššej účasti poslancov
na hlasovaní nezískal dostatočnú podpo-
ru. Starosta Peter Čiernik sa preto kon-
com februára opakovane pokúsil návrh v
zastupiteľstve presadiť a tentoraz úspeš-
ne. Stačilo mu na to dvanásť poslancov.
Presklený bar má byť na námestí medzi
sochou P. O. Hviezdoslava a šachovni-
cou. Má mať jedno nadzemné podlažie
slúžiace ako bar a jedno podzemné pod-
lažie so samostatným vstupom, v ktorom
majú byť verejné toalety a sklad. 
Návrh, ktorého schválenie presadil sta-
rosta mestskej časti Peter Čiernik, ráta s
tým, že spoločnosť Borároš vybuduje
pre mestskú časť bar aj s podzemnými
priestormi, pričom cena stavby nesmie
prekročiť sumu 10 miliónov korún.
Mestská časť po odkúpení stavby
poskytne jej nadzemnú časť spoločnosti
Borároš na dobu nájmu 20 rokov, počas
ktorých bude táto firma prevádzkovať
bar. Výška nájmu bude na celé obdobie
určená vo výške kúpnej ceny stavby a
splátky za predaj a prenájom sa počas

spomenutých 20 rokov budú vzájomne
vyrovnávať. 
Proti vybudovaniu baru vystúpil posla-
nec a námestník primátora Bratislavy
Štefan Holčík, ktorý upozornil, že dôjde
k zmenšeniu verejného priestranstva na
Hviezdoslavovom námestí. Podľa jeho
vyjadrenia nejde o dobudovanie námes-
tia, ale o pokračovanie ničenia jeho par-
kového charakteru. (juh, ado)

��HLASOVALI ZA
Mgr. Emil Bartko (SDKÚ-DS)
MUDr. Helena Beniačová (SDKÚ-DS)
Ing. Andrej Chudík (KDH)
Tomáš Čiernik (KDH)
Mgr. Lívia Hrašková (SZS)
PhDr. Štefan Jaška (ANO)
Dipl. Ing. Ivan Kostolný (SDKÚ-DS)
Ing. Dáša Lenčešová (ANO)
Ing. Katarína Magulová (SDKÚ-DS)
Ing. Anna Pavlovičová (SZS)
Ing. arch. Andrej Petrek (SDKÚ-DS)
Ing. Jana Španková (SDKÚ-DS)
��HLASOVALI PROTI
PhDr. Štefan Holčík (SZS)
Mgr. Soňa Oravcová (DÚ)
Ing. Kamil Procházka (DÚ)
JUDr. Marta Šteffeková (SDKÚ-DS)
��NEHLASOVALI
MUDr. Halka Ležovičová (KDH)
�� ZDRŽALI SA
Mgr. Ondrej Dostál (OKS)
MUDr. Peter Tatár (OKS)
��NEPRÍTOMNÍ
Ing. Jaromír Algayer (DÚ)
Mgr. Michal Ambrovič (Misia 21)
Ing. Pavol Baxa (KDH)
RNDr. Marta Černá (NF)
Ing. Jozef Čierny (KDH) 
Jozef Džavík (ANO)
Mgr. Mária Filková (DÚ)
Ing. Dušan Franců (OKS)
JUDr. Vladimír Gallo (SDKÚ-DS)
Ing. Natália Halásová (SDKÚ-DS)
Ing. Liliana Hladicseková (KDH)
Ing. Darina Kaščáková (KDH) 
Ing. Peter Lipa (SMER)
Ing. Vladimír Mikuš (SDKÚ-DS)
Ing. Karol Nitranský(SDKÚ-DS)
Ing. Oliver Paradeiser (SDKÚ-DS)
RNDr. Peter Smrek (DÚ)
Mgr. Igor Švec (KDH)

Zámer vybudovať bar na Hviezdoslavovom

námestí prešiel vďaka dvanástim hlasom 

Ponúkame

NA PRENÁJOM 
kompletne zrekonštruované 

kancelárske priestory 
v cene 2500,-Sk (prenájom) 

+ 1000,-Sk (energie)/m2 ročne
kontakt: 0905 825279

MZDY A PERSONALISTIKA
ÚČTOVNÍCTVO DPH
DAŇOVÉ PRIZNANIE

www.olicorp.sk
0905 970 467

PREKLADY / TLMOČENIE
Pomôžeme Vám!
bežná terminológia, reklamné, 
propagačné a iné materiály 
v rôznych odborných oblastiach.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
02/5464 3232   0903 263 639   0905 576 888
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Železnice pripravujú výstavbu tunela,

trať má v budúcnosti viesť aj na letisko
BRATISLAVA
Železnice SR pripravujú v Bratislave
rozsiahle stavby, ktoré majú slúžiť na
skvalitnenie spojenia so susednými
krajinami. Jednou z nich je tunel sia-
hajúci od stanice Bratislava - Predmes-
tie až do Petržalky.
Koncom roku 2004 uzatvorili minister-
stvá dopravy Slovenska a Rakúska doho-
du, v ktorej deklarujú spoločný postup
rozvoja dopravnej infraštruktúry. Na
základe tejto dohody sa na rakúskej i slo-
venskej strane pripravujú vo vzájomnej
koordinácii príslušné projekty. „Sloven-
ská republika na základe žiadosti dostala
rozhodnutie komisie Európskeho spolo-
čenstva o pridelení finančných prostried-
kov na prípravu projektu prepojenia
železničného koridoru TEN-T s letiskom
a železničnou sieťou v Bratislave,“ pove-
dal nám Daniel Maruniak, riaditeľ odbo-
ru rozvoja generálneho riaditeľstva ŽSR.
„Tento mesiac ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií poverilo ŽSR, aby pri-
pravili súťaž na zhotoviteľa projektovej

dokumentácie a uskutočnila ďalšie kroky
na prípravu projektu stavby.“
Pridelená suma 10,5 milióna eur sa použi-
je na prípravu projektu troch stavieb.
Prvou z nich je dvojkoľajná trať, ktorá v
úseku od stanice Bratislava - Predmestie
až takmer po železničnú stanicu Petržalka
bude v podzemnom tuneli v hĺbke asi 20
metrov (vyústenie tunela na petržalskej
strane má byť v priestore za budovou
Ravak na Einsteinovej ulici. Predpokladá
sa, že na tejto trati bude priebežná stanica
Bratislava - Filiálka (pri Dome odborov)
a dve zastávky, z toho jedna v oblasti Nív
(neďaleko centrály VÚB) a druhá na troj-
uholníkovom území, kde sa zbieha Pribi-
nova ulica a Dostojevského rad. Trasa je
identická s trasou rýchlodráhy, o ktorej sa
uvažovalo v minulosti. Takáto trať by
výrazne zmenila možnosti organizovania
prímestskej dopravy z regiónu do centra
mesta, ale aj medzi centrami Bratislavy a
Viedne.
Druhou pripravovanou stavbou je koľajo-
vé zapojenie Letiska M. R. Štefánika na

železničnú sieť. Nové železničné spojenie
má byť riešené odbočením z dvojkoľajnej
trate v priestore Novej Vrakune s postup-
ným zapustením novej trate do terénu v
súbehu s trasou diaľnice a s ďalším
mimoúrovňovým vedením a koncovým
zaústením trate k budúcej výpravnej hale
letiska. V rámci nového železničného
prepojenia sa uvažuje aj o mimoúrovňo-
vom koľajovom prepojení na smer Brati-
slava - Nové Mesto. 
Treťou železničnou stavbou je elektrifi-
kácia trate Devínska Nová Ves - Mar-
chegg, ktorá umožní využívanie viacsys-
témových elektrických lokomotív.
Severná trasa je výhodná pre nákladnú
dopravu vlakmi spracovávanými v zria-
ďovacej stanici vo Viedni. Elektrifikácia
trate bude mať pozitívny vplyv na život-
né prostredie, zvýši sa výkonnosť tejto
trate a uvoľnia sa kapacity na zvýšenie
počtu vlakov osobnej dopravy na „juž-
nej“ vetve, t. j. spojení cez Petržalku a
Kittsee. Táto stavba je v štádiu projekto-
vej prípravy. Juraj Handzo

PRENÁJOM 
Priestory pre kancelárie 
a sklady v mestskej vile 

v centre mesta
Cena: 3750,- Sk/m2

Info: 0905 610 432

Mladá rodina finančne pomôže
a zodpovedne opatrí staršieho 
pána, dámu alebo manželský
pár za možnosť prenechania

bývania v budúcnosti. 

� 0918 680 481

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

Firma zaoberajúca sa facility
manažmentom, upratovacími 
službami, zimnou a letnou údržbou exteriérov,

Ďalšie voľné pozície:
horolezec na umývanie okien a fasády,

zametanie chodníkov, kosenie

KONTAKT: 5249 7771

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti

Polyfunkčný areál Centrál,
ktorej navrhovateľom je

Ing. arch. Ivan Kubík, Bratislava
S určeným rozsahom hodnotenia k navrhovanej
činnosti sa možno oboznámiť od 22. 2. do 22. 3.
2006 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne námestie 1.

BVS dosiahla

vlani zisk 

300 miliónov 
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) očakáva podľa predbežných a
neauditovaných výsledkov v roku
2005 tržby 1,96 miliardy korún a zisk
pred zdanením prevyšujúci 300 milió-
nov korún. 
Tržby v porovnaní s rokom 2004 sa zvýši-
li o 3,5 percenta. Spoločnosť k 31. decem-
bru 2005 evidovala pohľadávky z obchod-
ného styku vo výške 293,4 milióna korún,
čo prestavuje medziročné zníženie o 45,9
milióna korún. Vo finančnej situácii spo-
ločnosti sa priaznivo prejavili úhrady
pohľadávok od odberateľov, ktorí si dlho-
dobo neplnili platobné povinnosti. Výsle-
dok hospodárenia za rok 2005 bude použi-
tý na investície a do rozvoja spoločnosti.
V roku 2005 BVS preinvestovala 791,4
milióna korún. Z vlastných zdrojov pri
tom použila 754,5 milióna korún, zo
zdrojov štátneho rozpočtu 1,5 milióna,
zo zdrojov EÚ 5,6 milióna korún. Iné
zdroje tvorili 29,8 milióna korún.
BVS očakáva v roku 2006 tržby vo
finančnom objeme viac ako 2,137 miliar-
dy korún, z toho 51,8 percenta budú tvoriť
tržby za pitnú vodu fakturovanú a 47,5
percenta tržby za vodu odvedenú. Predpo-
kladom dosiahnutia uvedeného výsledku
je stanovenie cien zo strany Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví. Ceny na rok
2006 predstavujú 23 korún bez DPH za
pitnú vodu a 22,60 korún za vodu odvede-
nú. V roku 2006 sú odstránené krížové
dotácie cien za odvedenú vodu. (juh)

Vodárne 

preinvestujú

900 miliónov 
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
plánuje v tomto roku preinvestovať na
stavbách celkovo 900 miliónov korún.
Niektoré stavby sú zároveň súčasťou
investícií, ktoré má na tento rok naplá-
nované bratislavský magistrát.
Na ukončenie stavieb rozostavaných v
roku 2005 spoločnosť plánuje vynaložiť
234 miliónov korún, na stavby, ktoré
hodlá začať i ukončiť v tomto roku, má
vyčlenených 243 miliónov. Na stavby,
ktoré sa majú začať v tomto roku a ukon-
čiť v nasledujúcich rokoch, je určených
423 miliónov. K najvýznamnejším tohto-
ročným stavbám v Bratislave patrí
rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na
Bulharskej ulici či rekonštrukcia zberača
F a dažďovej nádrže v Rači. Naplánova-
ná je aj rekonštrukcia kanalizačného zbe-
rača C na Vajnorskej a Rožňavskej ulici a
rekonštrukcia vodovodu na Vajanského
nábreží. 
Pokračovať bude aj úprava Vodnej
(Michalskej) priekopy na pešiu zónu,
spojená s revitalizáciou čitárne Červený
rak, v rámci ktorej Bratislavská vodá-
renská spoločnosť zrekonštruuje vodo-
vod a kanalizáciu. Rekonštrukciou pre-
jdú aj vodárenské laboratóriá na Bojnic-
kej a Rožňavskej ulici. V rámci obnovy
električkovej trate na Obchodnej ulici tu
vodárne zrekonštruujú vodovod. Lamača
a Záhorskej Bystrice sa týkajú práce na
vybudovaní prívodu vody pre Malacky.
Medzi najvýznamnejšími tohtoročnými
investíciami figurujú aj práce na vybudo-
vaní vodovodu a kanalizácie na Parti-
zánsku lúku (druhá časť). Okrem uvede-
ných stavieb vodárne pripravujú, resp. už
pracujú aj na množstve ďalších. (juh)

RUŽINOV
Na ulici Ružová dolina v tesnej blízkos-
ti budovy pobočky Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne a trhoviska na Mileti-
čovej ulici, sa v júni začne výstavba po-
lyfunkčného objektu Universo.
Stavba vyrastie v bloku ohraničenom uli-
cami Záhradnícka, Ružová dolina, Tren-
čianska a Miletičova, teda na území sta-
rého Ružinova, ktoré sa v posledných
rokoch vďaka intenzívnej novej výstavbe
výrazne zmenilo. Objekt Universo, ktorý
bude mať tri podzemné a 21 nadzemných
podlaží, sa stane novým výrazným archi-
tektonickým prvkom v scenérii tejto
lokality. Na prízemí budovy bude reštau-
rácia s prístupom priamo z ulice, na dru-
hom a treťom nadzemnom podlaží sú
navrhnuté administratívne priestory s
výmerou 1928 štvorcových metrov, ktoré
sú riešené ako veľkopriestorové kancelá-
rie s možnosťou dodatočného predelenia
na samostatné menšie kancelárie. Na
štvrtom až dvadsiatom prvom nadzem-
nom podlaží bude spolu 132 bytov rôz-
nych veľkostí od jednoizbových až po
päťizbové, chýbať nebudú ani nadštan-
dardné mezonetové štvorizbové a päťiz-
bové byty. 
V trojpodlažnej podzemnej garáži bude
162 státí, ďalších 41 státí má byť na
prvom nadzemnom podlaží. Pokiaľ ide o
tvary, projekt predpokladá, že budova
bude zložená z dvoch obdĺžnikových,
vzájomne sa prelínajúcich hmôt, nižšej
horizontálnej s ôsmimi podlažiami a ver-
tikálnej s 21 podlažiami, ktoré vzájomne
pôdorysne vytvárajú tvar písmena T. 
Celý objekt bude orientovaný do ulice
Ružová dolina, na ktorú bude ústiť aj
vjazd do podzemnej garáže. Ulica Ružo-
vá dolina je dopravne napojená na Baj-
kalskú, ktorá je súčasťou stredného
dopravného okruhu mesta, cez Tren-
čiansku i Záhradnícku ulicu a priamo
vyúsťuje na Prievozskú ulicu. Veľmi
dobré je aj spojenie tejto lokality s cen-
trom i ostatnými časťami mesta mest-
skou hromadnou dopravou.
Ukončenie výstavby, ktorej investorom
je spoločnosť Diverso Development, sa
predpokladá v januári 2008. (juh)

VIZUALIZÁCIE - P. Mrázek,
O. Raková, Partner-Projekt

V Ružovej doline postavia 21-podlažný

polyfunkčný vežiak s názvom Universo
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Teplárenská

zmení majiteľa

až na jeseň
BRATISLAVA
Rozhodnutie vlády zo začiatku marca
o okamžitom prerušení privatizácie
národného majetku sa dotýka aj Bra-
tislavy - na jej území je okolo dvadsať
firiem, kde má prostredníctvom Fon-
du národného majetku účasť štát.
Bratislavčanov bude zrejme najviac zaují-
mať, že je medzi nimi Bratislavská teplá-
renská, a. s. O privatizáciu všetkých teplá-
renských spoločností na Slovensku sa usi-
lovalo 64 spoločností, teraz však budú
musieť počkať až do októbra. FNM totiž
dovtedy posunul ukončenie súťaže. Preto
nemožno povedať, koľko bolo záujemcov
o získanie kontroly nad Bratislavskou
teplárenskou. Zmena majiteľa by sa podľa
FNM nemala prejaviť na cenách tepla v
Bratislave, pretože cenu energií stráži
regulačný úrad.
Víťaz súťaže získa 51 percent akcií, čo
pri výške imania Bratislavskej tepláren-
skej 1,038 miliardy znamená približne
530 miliónov korún. (gub)

Prekrytie gotickej kaplnky sv. Jakuba

na Námestí SNP by mohlo vyzerať aj inak
STARÉ MESTO
Zastrešenie kaplnky sv. Jakuba v
juhozápadnej časti Námestia SNP bolo
postavené ako dočasné ešte v roku
1995, napriek tomu dodnes stojí. Nie je
príliš estetické, v budúcnosti by však
mohlo vyzerať aj inak.
Ukázali to výsledky celoštátnej študent-
skej architektonickej súťaže, ktorú zor-
ganizoval Ústav konštrukcií v architek-
túre Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Té-
mou súťaže bolo navrhnúť nový objekt
(pavilón) na prezentáciu kaplnky sv. Ja-
kuba. Ide o cennú archeologickú pamiat-
ku, v historických análoch je už od roku
1436 zaznamenaná ako cintorínska
kaplnka pri kostole sv. Vavrinca, nachá-
dzala sa pred mestskými hradbami.
Kaplnka je gotickou stavbou a jej nie-
koľko prestavieb potvrdzuje mimoriad-
ny význam osady sv. Vavrinca, kde sa
nachádzala. 
Súťaž bola vypísaná aj preto, lebo súčas-
ný objekt zastrešujúci kaplnku, ktorý
slúži ako ochrana proti jej znehodnote-
niu, nespĺňa požiadavky súčasnej atmos-
féry námestia, umožňuje len minimálnu
dostupnosť a poskytuje málo informácií
o historických hodnotách tejto stavby a
obdobia, z ktorého pochádza. Účastníci
súťaže, ktorými boli študenti fakúlt a
škôl architektonického zamerania, sa k
námetu postavili rôznymi spôsobmi.
Dvanásťčlenná porota, ktorej predsedom
bol prezident Spolku architektov Slo-
venska Štefan Šlachta, napokon usúdila,
že by bolo najvhodnejšie, keby v priesto-
re kaplnky nepribudla žiadna nová stav-
ba s nadzemnou časťou, ale kaplnka,
ktorá sa nachádza pod úrovňou terénu,
by bola jednoducho prekrytá priehľad-
nou konštrukciou zo skla na úrovni teré-
nu. Toto riešenie bolo podstatou návrhu
Jána Krasaya, ktorý obsadil v súťaži prvé
miesto. Porota vyzdvihla najmä elegan-
ciu a jednoduchosť navrhovaného rieše-
nia a správnu voľbu prezentácie pietneho
miesta pamiatky s preferovaním jej hod-
nôt. Veľkým pozitívom tohto riešenia je
podľa poroty čistota tvaru a nekonku-
renčné osadenie krycej stavby k prostre-
diu. Druhé miesto získal návrh Alexand-
ry Brodencovej, ktorý zaujal elegantnou
a v rámci súťaže jedinečnou krycou kon-
štrukciou v tvare otvoreného vejára zo
skla a s oceľovou nosnou konštrukciou.
Porota ocenila najmä inšpiráciu návrhu v
rastlinnom motíve a vhodne zvolenú
mierku a proporciu návrhu, ktorý autorka
citlivo umiestnila do riešeného územia.
Na treťom mieste skončil návrh Jany
Bachovej prezentujúci výrazné hmotové
tubusy vztýčené okolo fragmentov ka-
plnky. Veľkým pozitívom bolo využíva-
nie rôznych výškových úrovní okolo ori-
ginálu prostredníctvom rámp a schodísk,
čo umožňuje autentické vnámanie origi-
nálu. Tri odmeny bez určenia poradia si
odniesli návrhy Petry Brzobohatej, Petra
Kasmana a Andrey Hronskej. Do súťaže
bolo doručených 25 návrhov, ktoré splni-
li kritériá súťaže, žiadny návrh nebol zo
súťaže vylúčený.
Hovorí sa, že nič nepretrvá dlhšie ako
provizóriá a dočasné riešenia. Prípad exi-
stujúceho zastrešenia kaplnky sv. Jakuba,
ktoré už desať rokov spĺňa účel, ale svo-
jím vzhľadom na Námestí SNP pôsobí
ako „päsť na oko“, to len potvrdzuje.
Súťaž pripomenula, že by bolo načase
niečo s týmto stavom urobiť, a priniesla
podnetné a celkom konkrétne riešenia,
ako by prezentácia vzácnej gotickej stav-
by mohla vyzerať. Juraj Handzo

INFOLINKA 0904 422 222

www.satur.sk
Katalóg na vyžiadanie ZDARMA

ZĽAVA až12% 

ALEBO DIEŤA ÚPLNE 

ZDARMA ALEBO DOSPELÝ 

LEN ZA CENU LETENKY

Egypt 12.180,-
Charm Life Paradise****
AI, 8 dní júl/aug. 2 dosp.+ 2 deti do 14r.  

Rodos 16.230,-
Kolymbia Bay***
AI 11 dní júl/aug., 2 dosp.+ 2 deti 

Kréta 10.740,-
app. Anna*** 
11 dní júl/aug., 2 dosp.+ 3 deti do 19r. 

Kalábria 17.680,-
Floriana Village****
AI 8 dní júl, 2 dosp.+ 2 deti do 14r. 

Chorvátsko 5.930,-
Uranija**
PP  8 dní júl/aug., 2 dosp.+ 1 dieťa 

Vyberáme z ponuky
Zájazdy leteckou dopravou:
Korfu,  PP, 11 dní   od 14.950
Kos, AI, 12 dní   od 19.350
Zakyntos, PP, 11 dní  od 16.710
Karpatos, R, 11 dní  od 12.750
Bulharsko, bez stravy, 11 dní  od 8.350
Španielsko, PP, 11 dní  od 14.510
Malorka, PP, 8 dní  od 13.190
Jordánsko, PP, 11 dní  od 15.390

Zájazdy autobusovou dopravou:
Grécko app. bez stravy, 10 dní  od 1.750
Bulharsko, bez stravy 10 dní  od 2.190
Taliansko, PP, 8 dní  od 6.320
Španielsko, PP, 8 dní  od 3.070

za osobu

za osobu

za osobu

za osobu

za osobu

SATUR_inzerat_52x250.indd 1 28/2/06 10:58:36 AM

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444
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Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ DNV park, s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Priemyselný park 

Devínska Nová Ves - III. etapa
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 10. 3.
do 31. 3. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe má byť zámer k nahliadnutiu aj na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 31. 3. 2006.
Miestom realizácie zámeru majú byť parcely s č. 898/1, 2,
20, 22, 23, 13, 899, 900, 906, 907/4, 5, 908, 909,
910/1, 15, 911, 912, 926/4. Areál je umiestnený v seve-
rozápadnej a nezastavanej časti k. ú. a MČ Bratislava -
Devínska Nová Ves, územný obvod Bratislava IV v bývalom
priestore ZST, a.s. Dotknuté územie sa nachádza na plo-
che medzi obytnou zástavbou rodinných domov a areálom
SOP, a.s., zo západu plynule nadväzuje na objekty Priemy-
selného parku DNV II. etapa. V širšom okolí na západe
prechádza železničná trať Devínska Nová Ves - Kúty. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka Prie-
myselného parku DNV - III.etapa, je zameraná na potreby
automobilového závodu Volkswagen Slovakia, a.s. Sklado-
vané budú komponenty potrebné pre výrobu automobilov.
Celková rozloha navrhovanej činnosti bude predstavovať
153 589 m2, z toho výmera skladov cca 29 620 m2, výme-
ra montážnych hál 31 076 m2, práčovňa bude mať 2499
m2, zastavané plochy administratívy vrátane polyfunkčných
objektov budú predstavovať 6372 m2. Nezastavané plochy
budú sadovnícky upravené. Pre plochy zelene bude vyčlene-
ných 46 268 m2. Činnosť je nadväzujúcou činnosťou pre
Priemyselný park DNV - I.a II. etapa. Zámer je predložený vo
dvoch variantoch, ktoré sa líšia v počte a usporiadaní par-
kovacích stojísk. Variant 1 - počet parkovacích stojísk - 269,
Variant 2 - počet parkovacích stojísk - 239.
Predpokladaná doba začatia výstavby: cca 10/2006 
Predpokladaná doba začiatku prevádzky: cca 12/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ AK Ing. arch. Ľubomír Závodný, 

Bratislava predložil zámer
Polyfunkčný objekt 

Černyševského II, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 2. 3.
do 22. 3. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 22. 3. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
4690/17, 52, 53 v lokalite na Černyševského ulici, k. ú.
a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Severnú časť dotknutého územia ohraničuje železničná
trať, zo západu ohraničuje dotknuté územie jestvujúci
administratívny objekt, na juhu lokalita hraničí s Černyšev-
ského ulicou. Východnú hranicu dotknutého územia tvorí
Jantárová cesta, resp. jej nadjazd.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
komplexu s administratívnou budovou (19 - podlažná, s
jedným podzemným podlažím) a bytovým objektom (s
jedným podzemným a 15 nadzemnými podlažiami), ktorý
leží na garážových podlažiach a zvýraznenom bloku dru-
hého nadzemného podlažia. Posudzovaná činnosť
navrhuje administratívnu budovu s kancelárskymi plocha-
mi a bytový dom s alternatívne riešenými bytovými jednot-
kami pre cca 252 obyvateľov. V rámci bytového domu je
parteri umiestnená retailová pobočka, obchodné prevá-
dzky, kaviareň, reštaurácia a jedáleň. V podzemnom pod-
laží a na ďalších troch podlažiach bytového domu sú
vytvorené parkovacie plochy zvlášť prístupné pre admini-
stratívne a zvlášť pre bytové časti (navrhuje sa parkovacia
garáž s kapacitou 275 parkovacích stojísk, povrchové
parkovanie s celkovým počtom 18 parkovacích stojísk).
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 11/2006 
Predpokladaný termín ukončenia: cca 04/2009

1. cena: Ján Krasay

2. cena: Alexandra Brodencová

3. cena: Jana Bachová

1. odmena: Petra Brzobohatá
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Areál Slovenského národného múzea

pod hradným bralom sa pomaly rozrastá 
STARÉ MESTO
Z malebnej štvrte starej Bratislavy
pod hradom, nazývanej Zuckerman-
del, zostalo po barnumskom budovaní
mosta len torzo - ale vďaka zápalu
profesionálov zo Slovenského národ-
ného múzea znova ožíva.
Najmarkantnejšie to vidno na budove s
uličným číslom 16. Tá doslova vstala z
popola a rozrástla sa - nielen obrazne - do
krásy. Dom bol totiž v takom dezolátnom
stave, že sa už vôbec nedal reštaurovať.
Bolo ho treba zbúrať a postaviť vernú
repliku. Dnes stojí a organicky je prepo-
jený s modernou, ale štýlovou prístavbou
a v apríli ho dajú do užívania. Obnova sa
začala ešte v roku 1986, po dlhých pre-
stávkach sa však dielo v roku 2000 zača-
lo. Stálo okolo 200 miliónov korún za

kapitálového príspevku fondov minister-
stva kultúry. V prístavbe je klenbový
suterén vytesaný do hradného brala
vhodný na stálu archeologickú expozí-
ciu. Prízemie bude slúžiť na krátkodobé
výstavy, druhé podlažie na väčšie projek-
ty, na treťom je exkluzívna viacúčelová
miestnosť, kde bude možné usporiadať aj
plesy. Pri zachovaní rázu typického pre
architektúru tejto ulice je prístavba vyba-
vená najmodernejšou technológiou -
podlahové vykurovanie, stropné osvetle-
nie, siete vrátane počítačovej vedené v
podlahe. 
Dom stojí medzi Brämerovou kúriou s
číslom 18 a ďalšími dvoma stredoveký-
mi domami patriacimi múzeu. V priesto-
roch týchto domov sú depozitáre, časť
administratívy múzea, stála archeologic-

ká expozícia, Múzeum kultúry Maďarov
žijúcich na Slovensku či Múzeum kultú-
ry Karpatských Nemcov. „Presťahova-
ním časti úradníkov i depozitárov do
týchto priestorov sme získali na Vajan-
ského nových 750 štvorcových metrov
výstavnej plochy,“ uvádza technický ria-
diteľ SNM Benjamín Baráth.
Podľa odborného riaditeľa múzea Brani-
slava Rezníka by súčasťou odovzdania
nového objektu mala byť výstava o his-
tórii Zuckermandlu, teda Podhradia, a
tiež jeho perspektívnej budúcnosti, a
potom budú nasledovať väčšie projekty
ako Najstaršie dejiny Slovenska či výsta-
va s predĺženým konaním nazvaná
Múzeum národných menšín.

Gustav Bartovic
FOTO - archív SNM

OSOBNÁ 
A NÁKLADNÁ 

DOPRAVA
• AUTOBUSY • MIKROBUSY

• LIMUZÍNY • SŤAHOVANIE • TAXI

02/44 258 106 0908 606 303

PORTO - PARKET - PODMANICKÝ
PARKETY - rekonštrukcie starých,

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

maľovanie, stierkovanie, omietky
� 0903 282 936

www.da.sk

Jana Poláková, Bratislava

tel.: 02/16 123, fax: 02/634 539 37, Pečnianska 1/A (oproti Inchebe), Bratislava, www.matporiadneokno.sk

plastové a hliníkove okná KALYPSO

Správne rozhodnutie
Keď sme sa rozhodli postaviť náš nový dom, chceli sme vytvoriť priestor 

plný rodinnej pohody, bezpečné miesto pre naše deti. Snáď najťažším 
rozhodnutím bolo vybrať z množstva ponúk kvalitné okno, ktoré by spĺňalo 

všetky naše požiadavky. Okno, ktoré by spĺňalo manželove požiadavky 
na kvalitu a zároveň vyhovovalo aj môjmu estetickému cíteniu. Nakoniec 

sme dali na skúsenosti našich známych a dnes môžem potvrdiť, že to bolo 
správne rozhodnutie. Naše nové okná definitívne podčiarkli atmosféru 

pokoja a harmónie, do ktorej sa každodenne s radosťou vraciame.

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

Hľadá sa svedok 

decembrovej

nehody  
NOVÉ MESTO
Pani Antónia Č. bola na svoj vek a
ťažký život, ktorý prežila, veľmi či-
perná pani, ktorá podľa jej známych
nikdy nestrácala vtip, veď keď došlo k
tomu nešťastiu, práve bola na ceste za
predvianočnými nákupmi. 
Nakupovať si chodila pravidelne sama.
Do Lidla, ten je pre dôchodcov vraj naj-
lepší. Až do osudného štvrtka 22. de-
cembra minulého roku.
Podľa policajnej dokumentácie v ten deň
ráno zachytila električka osemdesiatje-
denročnú chodkyňu, ktorá pravdepodob-
ne stratila rovnováhu a narazila do boč-
nej časti električky. Vodič, ktorý premá-
val z Rače smerom do mesta, vypovedal,
že vchádzal na zelenú do zastávky, keď
tesne pred ním náhle vošla chodkyňa do
jazdnej dráhy, takže ju zachytil a odrazil
bokom električky.
Pri nehode utrpela zranenia a previezli ju
do nemocnice, kde mala pobudnúť dva -
tri týždne. Odhad lekára na príjme bol
presný a pani Antónia bola pacientka
milá, s chuťou žiť, stav sa jej zlepšoval -
tak ju 12. januára poslali domov, presnej-
šie k sestre Štefánii, na doliečenie. Jediné,
čo bolo sestre čudné, že si Tonka nevede-
la spomenúť na to, ako k nehode došlo.
Neskôr začala strácať rovnováhu. Po ďal-
ších dvanástich dňoch sa jej stav náhle
zhoršil a opäť ju vzali do nemocnice,
skade sa už nevrátila. Príčinou rapídneho
zhoršenia zdravotného stavu bol podľa
pani Štefánie opuch v dutine lebečnej,
ktorý spôsobil náraz pri páde.
Nehoda dodnes nie je vyšetrená, lebo vraj
niet dosť svedkov. Pani Štefánia, pochopi-
teľne, chce vedieť, ako k nešťastiu došlo,
a preto pomocou našich novín prosí prí-
padných svedkov, aby sa prihlásili, preto-
že verí, že jej to pomôže zmieriť sa so stra-
tou. Redakcia sa k prosbe pripája - ak ste
nehodu videli, prihláste sa nám. Pomôže-
te zmierniť žiaľ jednej ženy. (brn)

Prešporkovo

sa presťahovalo
STARÉ MESTO
Rodinné centrum Prešporkovo sa pre-
sťahovalo do nových priestorov na
Grösslingovej ulici číslo 48 v Bratisla-
ve. Informovala o tom jeho členka
Miriam Vojtková. 
Prešporkovo fungovalo jedenkrát týž-
denne približne pol roka v Centre voľné-
ho času na Štefánikovej ulici ako Klub
mamičiek. Dnes, ako centrum pre rodiny
s deťmi do troch rokov i staršími, ponú-
ka svoj program každý deň. Pre deti je
zriadená herňa, matky i otcovia majú
možnosť vzdelávania a iných aktivít. 
Kapacita centra je podľa M. Vojtkovej
okolo 50 detí s rodičmi. V pondelok,
stredu a piatok je otvorené od 9.00 do
12.00 h, v utorok a štvrtok od 15.00 do
18.00 h. Niektoré aktivity sú spoplatnené
sumou 30 korún. Do centra je možné
prísť i s kočíkom, k dispozícii sú dve
herne, priestory na besedy, prebaľovacia
miestnosť, kuchynka, sociálne zariade-
nia. Príjmy združenia tvoria najmä člen-
ské a sponzorské príspevky. 
Program pre deti je flexibilný, plánujú sa
pohybovo-rytmické či hudobné aktivity i
divadelné predstavenia. Jemnú motoriku
si deti budú môcť precvičiť modelova-
ním. Môžu maľovať tematické obrázky,
uskutoční sa i tematický program k sviat-
kom. Nebude chýbať ani cvičenie s hud-
bou. (brn, sita)

Chorvátske

múzeum otvoria

až v apríli
DEVÍNSKA NOVÁ VES
S reakciou na článok o tom, že by už
malo byť otvorené chorvátske múzeum
v Devínskej Novej Vsi sa redakcii ozva-
la vedúca Múzea chorvátskej kultúry
Slovenského národného múzea Júlia
Domaracká.
Podľa nej je informácia nepresná, technic-
ké i organizačné problémy, ktoré zvyčajne
sprevádzajú nové inštitúcie, posunuli
spustenie Múzea chorvátskej kultúry do
prevádzky na polovicu apríla 2006. 
Múzeum chorvátskej kultúry, patriace do
štruktúry Slovenského národného múzea,
už vlastne existuje od roku 1996 - vtedy
vzniklo Dokumentačné centrum chorvát-
skej kultúry a jeho existencia je od počiat-
ku sprevádzaná myšlienkou samostatného
múzea. Doterajšie aktivity múzea neboli
zamerané len na zhromažďovanie zbie-
rok, ale aj na vedeckovýskumnú a publi-
kačnú činnosť. V roku 2003 v spolupráci
s chorvátskym veľvyslanectvom zrealizo-
vali výstavu o pôvode, historickom vývi-
ne a kultúrnom prínose príslušníkov chor-
vátskej šľachty na Slovensku, ktorá puto-
vala po viacerých mestách v Chorvátsku.
V Jarovciach pripravili výstavu o historic-
kom vedomí a kultúrnej pamäti chorvát-
skej komunity.
„Ako predstupeň expozície sme nainštalo-
vali v polyfunkčnom dome na Istrijskej,
kde má múzeum byť, výstavu o dejinách
a kultúre Chorvátov na Slovensku. Bude
slúžiť ako základ budúcej expozície,“
uvádza J. Domaracká. (gub)
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STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI sa nájom-
níčka bytu stala obeťou lúpežného pre-
padnutia. Tri osoby ju v byte fyzicky na-
padli a prehľadali skrine. Neutrpela zra-
nenie. Odniesli si rifle, tričko a 200 ko-
rún. Policajti na priľahlom trhovisku za-
držali tri podozrivé osoby vo veku 40, 41
a 48 rokov. Páchatelia čelia obvineniu z
lúpeže a porušovania domovej slobody. 
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. L. SVO-
BODU zasahovali policajti, ktorých pro-
stredníctvom linky 158 privolal pán Ivan.
Na nábreží skupinka mužov poškodzo-
vala dopravné značenie, elektrické roz-
vodné skrine a zastávku MHD. Policajné
hliadky zadržali troch podozrivých
mužov, ktorí svoje konanie museli vy-
svetľovať na policajnom oddelení.
NA SVORADOVEJ ULICI zasahovali
policajné hliadky, podľa oznámenia na
linku 158 sa tu mala pred študentským
domovom zoskupiť väčšia skupina ľudí.
Policajti skontrolovali 36 osôb, prívržen-
cov jedného ľavicovo orientovaného ex-
trémistického hnutia. U jedného z nich,
22-ročného Michala, zaistili plynovú piš-
toľ so zásobníkmi i nábojmi. Zbraň pre-
skúmajú kriminalistickí experti. Vyšetro-
vateľ začal trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin nedovoleného ozbrojovania.
NA URŠULÍNSKEJ ULICI policajná
hliadka zastavila vozidlo Mercedes, kto-
ré riadil 15-ročný chlapec. Kľúče od auta
si „požičal“ bez vedomia majiteľa. Pri
kontrole policajti našli v aute dýku a
zásobník s nábojmi. Zistilo sa, že majiteľ
vozidla má zbraň, ku ktorej patrili nábo-
je, v legálnej držbe. Mladý šofér sa bude
zodpovedať za jazdu bez dokladov a za
držanie chladnej zbrane. Majiteľ zbrane
sa nevyhne priestupkovému konaniu pre
porušenie zákona o zbraniach a strelive.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA LOTYŠSKEJ ULICI zasahovali v
jednom z bytov policajti kvôli rodinným
nezhodám. 31-ročný Ľuboš chcel s po-
polníkom v ruke udrieť policajta, v čom
mu zabránil druhý policajt. Pri jeho pred-
vádzaní museli policajti použiť i donuco-
vacie prostriedky. Nik nebol zranený,
vyšetrovateľ Ľuboša obvinil z útoku na
verejného činiteľa.

PETRŽALKA
NA BOSÁKOVEJ ULICI neznámi pá-
chatelia prepadli troch maloletých chlap-
cov vo veku 12-13 rokov. Pod hrozbou
násilia od nich pýtali peniaze a mobilné
telefóny. Jednému z nich zobrali z vrecka
nohavíc 45 korún. Nik nebol zranený. 
NA FURDEKOVEJ ULICI strážna
služba zadržala v predajni potravín 34-
ročného Bratislavčana. Bez zaplatenia si
chcel odniesť šesť vákuovo zabalených
salám. Nebolo to po prvýkrát, čo sa sna-
žil z obchodu odísť aj s tovarom bez
zaplatenia. Skončil v policajnej cele a
čelí obvineniu z krádeže, hrozí mu trest
odňatia slobody až na dva roky. (ver)

Bratislavské

vinohradníctvo

a Mária Terézia
Mária Terézia, uhorská a česká kráľovná a
rakúska vojvodkyňa panovala v rokoch
1740-1780. Táto kráľovná sa tešila priazni
Bratislavčanov, vrátane vinohradníkov a
vinárov. Za jej panovania sa uskutočnili via-
ceré pokrokové reformy, ktoré zabezpečili
hospodársky pokrok a aj rozvoj bratislav-
ského vinohradníctva a obchodu s vínom.
V roku 1762 bola uzákonená urbárska regulá-
cia Márie Terézie, ktorá ovplyvnila osud vino-
hradníkov a vinárov do ďalšej dlhoročnej bu-
dúcnosti. Táto jednotne a presne upravila pod-
danské povinnosti voči zemepánom v celom
Uhorsku. Pre potrebu spravodlivého vymeria-
vania výšky daní bol vykonaný súpis poddan-
skej pôdy, klčovísk a viníc s kvalitatívnou kla-
sifikáciou pôdy (použila sa plošná miera brati-
slavská merica - 1917 m2). Kráľovská klasifi-
kačná komisia v októbri 1767 evidovala v mes-
te Bratislava a v obci Rača, Vajnory a Lamač
vyše 700 ha viníc. Tie boli zapísané do novoza-
vedenej pozemkovej knihy. Bratislava bola
podľa deviatich kritérií posúdená ako mesto
prvej bonity (z možných troch tried). 
Tereziánska regulácia určila povinnosť užívate-
ľom viníc (šľachticom a poddaným) odovzdá-
vať zemepánovi (feudálovi) viničný deviatok,
teda devätinu z úrody v naturáliách alebo v
peňažnom či robotovom ekvivalente. Zemepá-
novi odovzdával každoročne užívateľ vinohra-
du podľa horného práva aj určitú dávku hrozno-
vého muštu alebo vína na základe dohody alebo
zvyku. Dávka sa vyberala v bratislavskej obje-
movej miere okov (50,5 l). Cirkvi sa odovzdá-
vala naďalej tzv. desiatka (desatina z úrody).
Tereziánsky urbár upravil i právo výčapu vína
a povinnosti krčmárov, ako aj trhové právo,
ktoré vymedzilo pravidlá predaja poľnohospo-
dárskych produktov na trhu. O nich sa zmieni-
me v osobitnom príspevku.
Tereziánska urbárska regulácia stanovila pre
Uhorsko i ročnú robotovú povinnosť usadlosti
poddaných na 52 dní záprahovej alebo 104 dní
ručnej práce. Tieto reformy mali byť prejavom
štátneho záujmu o osud poddaných. Zemepán-
ske záujmy a prechmaty proti poddaným sa však
často presadzovali aj napriek týmto úpravám. 
Mária Terézia chodila často do Bratislavy nav-
števovať svoju dcéru Máriu Kristínu, manžel-
ku Alberta, miestodržiteľa v Bratislave. Sprá-
vala sa pri tom veľmi spoločensky, usporadú-
vala koncerty, plesy a iné spoločenské poduja-
tia, na ktorých sa podávalo kvalitné bratislav-
ské víno, najmä račianska frankovka, ktorú si
kráľovná veľmi obľúbila.
Počas jej panovania začali vychádzať v Brati-
slave noviny Pressburger Zeitung (1764 -1945),
ktoré boli najdlhšie vychádzajúce nemecké no-
viny na svete. Mali neskôr aj pravidelnú rubri-
ku „Viecha vyvesená“, v ktorej sa uvádzal zoz-
nam otvorených viech. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Kochovo sanatórium s exotickou záhradou
Dnešná Partizánska ulica bola ešte na
začiatku 20. storočia len nedláždeným
chodníkom medzi záhradami a vinica-
mi. V prvom desaťročí po roku 1900 si
tam postavil vilu mestský architekt
Szántó, nasledovala stavba ústavu a
nemocnice diakonís (takzvaná Evanje-
lická nemocnica). Po prvej svetovej
vojne niesla ulica meno jedného z
prvých prešporských evanjelických
kazateľov Josuu Wegelina (do 1945). 
V dvadsiatych rokoch bola už skoro celá
ulica zastavaná rodinnými domami. Na
pozemku, ktorý prudkým svahom stúpal
k vyššie položenej Bartoňovej ulici, sa
rozhodol MUDr. Karol Koch postaviť
sanatórium na liečenie ženských chorôb.
Vypracovaním projektu boli poverení
renomovaní architekti Dušan Jurkovič,
Otakar Klimeš a Jindřich Merganc. Všet-
ci mali dlhoročné skúsenosti so stavbami
reprezentačných budov. Nimi realizovaná
stavba sanatória na prvý pohľad pripomí-
na bohatú obytnú vilu. Dve bočné krídla
sa v tupom uhle pripájajú na hlavné prie-
čelie so zdôrazneným veľkým oknom, za
ktorým sa nenachádzala ani zimná záhra-
da, ani umelecký ateliér, ale operačná
sála. Tehlovočervenými obkladačkami
pokryté vonkajšie steny sú typické pre
obdobie začiatku 30. rokov. Prepychové
vstupné priestory, vnútorné komunikácie,
ako aj jednotlivé izby mali pacientkam
poskytovať čo najväčší komfort. Bratisla-
va nie je kúpeľné miesto s promenádou,
preto sa Dr. Koch rozhodol spríjemniť
pacientkam pobyt aj zriadením exotickej
záhrady. Či to bola jeho vlastná myšlien-
ka, alebo skôr nápad architekta Jurkoviča,
ťažko dnes zistiť. Jurkovič mal v každom
prípade viacero skúseností s úpravami
historických záhrad, napríklad pri zámku
v Novom Meste nad Metují. Záhradu
Kochovho sanatóriu na svažitom pozem-
ku upravili do príjemných terás navzájom

spojených chodníkmi. Nechýbali lavičky,
intímne zákutie, fontána. Medzi cudzo-
krajnými rastlinami a prírodnými útvarmi
sa nevtieravo uplatňovala murovaná
architektúra. Moderné kamenné sochy
vnášali do prírodného parku pocit pobytu
v galérii výtvarného umenia pod holým
nebom. Záhrada 20. storočia bola len
malou náhradou za rozľahlé barokové
súkromné terasovité záhrady, ktoré v
meste boli, ale postupne zanikli. 
Výhodné situovanie moderného sanatória
blízko centra mesta vo vtedy ešte veľmi
tichom údolí Malých Karpát spôsobilo,
že sa v období druhej svetovej vojny
objekt stal Nemeckou ženskou klinikou.
Narodila sa tam aj neskoršia nemecká
ministerka spravodlivosti Herta Däubler-
Gmelin. Po druhej svetovej vojne sanató-
rium znárodnili, Dr. Koch zomrel v emi-
grácii. Reštitúcia nebola možná. Budova
sa ďalej používala a používa ako pôrod-

nícka a gynekologická klinika. Záhrada je
už niekoľko desaťročí vyhlásená za chrá-
nené prírodné územie. Starostlivosť o ňu
sa však dlhý čas obmedzovala na konzer-
vovanie stavu a tak sa príjemná súkrom-
ná záhrada pomaly menila na verejnosti
neprístupný divoko rastúci prales pod
ochranou zákona a ostnatého pletiva.
Architektonické prvky záhrady časom
schátrali a zub času ohlodal aj sochársku
výzdobu záhrady. Asociácia priemyslu a
ochrany prírody vyvinula v minulom
roku aktivitu na získanie financií na
záchranu zvetralých sôch. Poškodené ori-
ginály sú už konzervované, do záhrady sa
majú osadiť kópie. Niektoré detaily však
už dávno nie sú čitateľné. Aby boli nové
kamenné sochy čo najviac pravdivými
kópiami, bolo by treba získať fotografie
originálov. Tie sú však doteraz nezvestné.
Vedel by niekto z našich čitateľov poskyt-
núť staré zábery na sochárske diela v
Kochovej záhrade a tak pomôcť reštaurá-
torom? Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

O osude vykopávok sa rozhodne v apríli
STARÉ MESTO
Začiatkom apríla by mal magistrát
mesta Bratislava rozhodnúť o tom, či
sprístupní základy obytného domu z
druhej polovice 13. storočia, ktoré
objavili archeológovia pri rekonštruk-
cii Hlavného námestia. Uviedol to
Karel Prášek z Krajského pamiatkové-
ho úradu v Bratislave.
Projekt obnovy a sprístupnenia základov
majú na starosti architekti Otto Gro-
ssmann, Juraj Šimek a maliar Marián
Prešnajder. Kamenné múry plánujú obe-
tónovať, postaviť nad ne strop, prípadne
postaviť sklený objekt s otvormi. Nákla-
dy na projekt nevedel Prášek presne
vyčísliť, podľa jeho slov to bude niekoľ-
ko stotisíc korún. Kompetentní už niekoľ-
ko mesiacov diskutujú o tom, či sú nále-
zy zaujímavé aj pre verejnosť. 
Podľa Práška architektonické riešenie

objektu musí byť správne skombinované
s druhou fázou obnovy námestia, ktorá sa
zameria najmä na osvetlenie radnice a
osvetlenie domov na námestí. S prvou
fázou, najmä s vydláždením priestoru,
pamiatkari spokojní nie sú. Pôsobí podľa
nich príliš sterilne. „Musí sa rozhodnúť,
aká veľká tabuľa bude k objektu vsadená,
z akého kameňa, ako sa objekt priestoro-
vo a podlahovo vyrieši a najmä, ako ho
predstaviť ľuďom, aby mu rozumeli a
aby to námestiu pomohlo. Väčšina ľudí
totiž cez neho len prejde bez zastavenia,“
dodal Prášek.
Ako po archeologickom objave povedal
riaditeľ Mestského ústavu na obnovu
pamiatok Ivo Štassel, objekt má nesmier-
nu hodnotu a veľký historický význam.
„Pôvodný obytný dom bol postavený ešte
predtým, ako boli mestu v roku 1291 ude-
lené privilégiá,“ povedal Štassel. Ako

dodal, pri výskume boli okrem kamen-
ných múrov objavené aj dve stredoveké a
jedna baroková kanalizácia, ktoré sa tiah-
li od fontány na Františkánskom námestí
a smerovali do zberača pri bývalej Rybár-
skej bráne.
„Pri Rolandovej fontáne sme objavili
základy barokovej strážnice. Mala arká-
dové oblúky a každý deň na nej stála
mestská stráž so zbraňami. Jej obraz sa
objavuje na rytinách z 19. storočia, jej
zameranie však pochádza už zo storočia
osemnásteho,“ uviedol Štassel. Súčasťou
archeologického nálezu sú aj zvyšky
chyží a pecí z čias Keltov, rôzne črepiny,
bronzový článok opaska či minca. K naj-
mladším nálezom patria predmety z obdo-
bia čistenia mesta po druhej svetovej
vojne. V zasypaných jamách sa našli
napríklad plynové masky či tabuľa s tex-
tom Námestie Adolfa Hitlera. (sita)
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FUTBAL
Okolo futbalového Slovana bolo síce v
zime riadne horúco (spomínala sa fúzia
s Artmediou, sťahovanie na Pasien-
ky...), ale jedno zostalo ako na jeseň.
Konštatovanie, že hlavným a v podsta-
te aj jediným cieľom belasých bude na
jar návrat do najvyššej súťaže. Fanúši-
kovia to však berú so samozrejmosťou,
podľa ich názoru si slovanisti ani ne-
môžu dávať iný cieľ!
„Máme heslo Slovan sa vracia a v rámci
toho plánujeme vytvoriť na stredoeuróp-
ske podmienky silný tím, ktorý budú jeho
fanúšikovia milovať a súperi sa ho budú
báť,“ uviedol na predsezónnej tlačovke
viceprezident klubu z Tehelného poľa
Ľudovít Černák mladší. Jeho otec, prezi-
dent, bol v tom čase na zahraničnej slu-
žobnej ceste, no Černák mladší v podsta-
te aj teraz zopakoval časté jesenné slová
svojho otca: „Slovan má káder na to, aby
postúpil do 1. ligy, je v jeho silách splniť
želanie svojich priaznivcov.“
Samotní hráči majú za sebou klasickú
zimnú prípravu, ktorú spestrili pobyty v
Dudinciach a v Turecku, okrem toho sa

belasí pripravovali na umelých trávni-
koch Ružinova a Rapidu. Práve umelý
trávnik je dnes vecou, ktorá trápi funkcio-
nárov. Aj preto sa vážne uvažuje o tom, že
do konca kalendárneho roku bude mať
klub k dispozícii vlastný umelý trávnik a
nebude odkázaný iba na pomoc susedov,
často z ešte nižších súťaží, než v akej
teraz hráva on sám...
„Dudinské sústredenie bolo o kondícii,
turecké už o samotnej hre a obe splnili
svoj účel. Celkovo si myslím, že máme
kvalitnejšie mužstvo ako na jeseň,“ pre-
zradil tréner Jozef Jankech a hneď aj upo-
zornil, že samotným postupom sa nekon-
čia všetky belasé ambície. „História a
nedávne úspechy nás zaväzujú k tomu,
aby sme v najvyššej súťaži hrali o najvyš-
šie priečky.“
Slovanistická bilancia v príprave bola 13
víťazstiev a jediná prehra, najlepšími
strelcami sa stali Masaryk a Slovák (po
11 gólov) a najmä príchod Sama Slováka
pocítilo mužstvo ako obrovské posilne-
nie. „Atmosféra v kabíne a celková par-
tia ma príjemne prekvapili. Máme vyrov-
naný káder s mladými talentovanými

hráčmi i skúsenými futbalistami,“ hod-
notil prvé týždne v staronovom drese
Samo Slovák. Okrem bývalého hráča
Norimberga sú posilami Kováč (Slavia),
Struhár (Turč. Štiavničky) a Peťovský
(dorast). Naopak, kabínu opustili Hanták,
Kalman, Mikulec, Obšitník, Vuksanovič
a Sladojevič.
Slovan sa 1. lige približuje aj zverejne-
ným rozpočtom. Jarná časť má vyjsť na
22 miliónov, celý rok na 45 miliónov.
Posledným nevyriešeným otáznikom tak
zrejme zostane štadión. „Búranie by sa
malo začať v lete po skončení druhej ligy,
do dvoch-troch rokov by tu mal vyrásť
nový stánok. Z Tehelného poľa sa určite
nechystáme odísť, sú s ním spojené všet-
ky úspechy Slovana. Znamená to, že po
jeho výstavbe sa sem určite vrátime,“
dodal Ľudovít Černák ml.
Slovanisti mali mať minulý týždeň jarnú
premiéru, no počasie povedalo: Ešte nie!
Zápas s Báčom sa tak neodohral a jeho
novým termínom je 4. apríl. Tento týž-
deň nastúpia belasí v Humennom,
domácu premiéru budú mať o týždeň s
Prešovom. (mm)

Blamáž hokejového Slovana Bratislava,

majster nevyhral v play-off ani zápas

AC Miláno

bude kempovať

v Bratislave
FUTBAL
Slávny taliansky klub AC Miláno je vo
futbale také niečo, ako Rolling Stones
v hudbe či Armani v móde. Jednodu-
cho značka, ktorá potvrdzuje kvalitu.
A práve AC Miláno a tréneri z tohto
klubu usporiadajú v lete na Slovensku
detský futbalový tábor nazvaný Milan
Junior Camp.
Tábor potrvá necelý týždeň od 17. do 21.
júla a jeho dejiskom sa stanú ihriská v
priestoroch Interu. Milánčania organizujú
podobné tábory už neuveriteľných 16
rokov a doteraz sa na nich zúčastnilo tak-
mer 10-tisíc detí z celého sveta. Je určený
pre mládež od 6 do 16 rokov, záujemco-
via sa môžu prihlásiť na www.vub.sk, prí-
padne www.world-camp.com, alebo v
jednotlivých pobočkách VÚB. 
Šancu zatrénovať si pod vedením Talianov
bude mať tých 300 detí, ktoré sa prvé pri-
hlásia. Nie je tam výber, rozhoduje rých-
losť podania prihlášky. Keďže nič nie je
zadarmo, rodičia mladých futbalistov nech
si pripravia 7500 Sk, po zaplatení zálohy
(50 percent) sa prihláška považuje za defi-
nitívnu. Trénovať sa bude denne od 9.00
do 16.00 h, v skupinách podľa veku a
pohlavia, vždy po približne 25 detí. Každý
prijatý záujemca dostane dva dresy plus
ďalšie vybavenie, športový ruksak a certi-
fikát o absolvovaní kurzu. Zabezpečené sú
aj desiata, obed a olovrant. Traja najlepší
dostanú navyše možnosť navštíviť slávny
štadión San Siro a zatrénujú si s dorasten-
cami AC Milano. (mm)

Ružinov bude

prvoligový
HOKEJ
Takmer tisícka divákov sa prišla po-
zrieť na druhý finálový zápas tretej
najvyššej hokejovej súťaže Kežmarok
- Ružinov. Ružinovčania  zvíťazil 4:3 a
definitívne sa tak stal víťazom 2. ligy.
Na zápasy Ružinov vyhral 2:0 a definitív-
ne získal druholigový primát. Okrem toho
môže v baráži s Levicami získať pre jed-
ného z treťoligistov miesto v budúcoroč-
nej 1. lige. Tá sa totiž rozširuje z 12 na 16
mužstiev a štyri druholigové tímy na čele
s Ružinovom tam majú postup istý. Piaty
tím musí čakať, či sa Ružinovu podarí v
súboji s Levicami uspieť, ak áno, postúpi
aj on. (mm)

Rozhodnuté:

Hippa strieda

Laco Molnár!
FUTBAL
Konečne! Vydýchli si fanúšikovia Art-
medie koncom minulého týždňa, keď
sa definitívne dotiahol príchod nového
kormidelníka Ladislava Molnára. Pa-
radoxne, na trénersku lavičku si sadal v
čase, keď vôbec nebolo stopercentné, že
doterajší tréner Michal Hipp podpíše
zmluvu s ruským Saturn Ramenskoje...
Zaujímavosťou je, že hoci Molnár striedal
Hippa, ten formálne ani nebol hlavným
trénerom majstra. Po Weissovom odchode
síce prevzal kormidlo, ale de iure bol hlav-
ným koučom Emil Stranianek. A aby to
nebolo až také jednoduché, ani Ladislav
Molnár nebude v Petržalke hlavným tré-
nerom, ale len asistentom, keďže Art-
media už zaregistrovala jednu trénersku
výmenu a viac ich v jednom ročníku ne-
môže urobiť.
„Sme už dohodnutí, zostáva dotiahnuť
niekoľko detailov a podpísať zmluvu,“
zvestoval tesne pred prvým tréningom La-
dislav Molnár. Premiéru absolvoval minu-
lú nedeľu, necelých 24 hodín po odlože-
nom stretnutí v Žiline, ktorý si chcel
pozrieť ešte z tribúny. Keďže sa však ne-
hralo, mohol začať priamo na tréningu.
„Mužstvo poznám, hráčov som sledoval,
takže mám svoju predstavu o našej hre. V
tíme je dostatok skúsených hráčov, aby
sme sa mohli pobiť o obe trofeje, v kto-
rých figurujeme - víťazstvo v lige a v Slo-
venskom pohári,“ prezradil Molnár, ktorý
je bratislavským fanúšikom známy z
pôsobenia Interi a v Slovane. Trénovať
začal v Košiciach, kde skončil aktívnu
kariéru, neskôr pôsobil v Senci, Trnave,
Banskej Bystrici, maďarskom Újpesti či
moravskom Slovácku. (mm)

Pasienky

prehrali...
FUTBAL
Finále Slovenského pohára by sa malo
hrať na neutrálnom ihrisku! Taká bola
doterajšia zásada funkcionárov Sloven-
ského futbalového zväzu, ktorá však
zrazu neplatila. Zhodou okolností išlo o
tohtoročné finále, na ktoré kandidovali
dva štadióny - Pasienky a Ružomberok.
Keďže klub z Liptova je v semifinále toh-
toročného pohára, bola tu veľká šanca, že
vrchol druhej najvýznamnejšej slovenskej
futbalovej súťaže uvidí Bratislava. Čo
však platilo roky predtým, zrazu neplatí.
Výkonný výbor SFZ rozhodol, že finále
sa bude hrať v Ružomberku, kde tento rok
oslavujú futbalovú storočnicu! Bez ohľa-
du na to, že Ružomberok je v semifinále
pohára (stretne sa tam s Artmediou) a má
tak minimálne 50-percentnú šancu na
postup do finále... (mm)

Futbalisti Slovana opäť snívajú o 1. lige,

rozpočet majú na úrovni najvyššej súťaže

HOKEJ
Čo naznačovala celá sezóna, to sa
potvrdilo v play-off. Hokejisti Slovana
nestačili vo vyraďovacej časti na Koši-
ce a po štyroch prehrách sa pre nich
sezóna skončila. Majster síce začal
krátku sériu impozantne, dvomi
rýchlymi gólmi v prvom stretnutí, sluš-
ne ju aj zakončil, dvomi presnými
zásahmi v záverečnom zápase, ale na
to, čo sa dialo medzitým, by všetci naj-
radšej zabudli...
„V športovom živote sa stávajú aj také
situácie, že kalich horkosti musíte dopiť
až do dna,“ vzdychol tréner Ján Jaško po
štvrtom dueli, v ktorom sa definitívne roz-
hodlo. Slovanistický kormidelník netajil
sklamanie nad sezónou, ale aj nad výkon-
mi svojich zverencov: „Práve séria s Koši-
cami bola dokladom našej mizériu. V nej
ma sklamali hráči, od ktorých som čakal
oveľa-oveľa viac.“
Jedným z mála hráčov, ktorí v najdôleži-
tejšej časti sezóny splnil očakávanie, bol
Zdeno Cíger. Na druhý deň po vyradení sa
na internetovej stránke Slovana objavilo
niekoľko jeho názorov: „Prehra 0:4 je
dosť krutá, ale nič to neznamená. Aj my
sme už v jednej sérii zdolali Košice 4:0,
dokonca vo finále. Je to hokej, je to šport,
myslím, že sme neboli horší. Bolo to o
šťastí, ktoré sa priklonilo k súperovi.“
Zdeno odpovedal aj na otázku, či mu v

tíme nechýbalo belasé srdce: „Nemôžem
každého stále chváliť. Určite tam chýba-
lo viac belasého srdca. Každý sa musí
sám pozrieť do zrkadla, či urobil niečo
dobré, alebo zlé.“ Zdeno neľutuje ani
svoje rozhodnutie vrátiť sa na ľad: „Nie,
je to ďalší zážitok, v živote sa nedá všet-
ko robiť len tak, aby to vyšlo na sto per-
cent. Zázraky sa nedejú. Dali sme doko-
py mužstvo, partia nebola zlá. Všetci sa
len musíme poučiť.“ O budúcej sezóne

ešte nemá jasnú predstavu: „So mnou je
to trošku komplikované, chcem robiť to,
čo ma baví. Na ľade sa cítim dobre, aku-
rát je to veľké vypätie síl. Zo stresu, ktorý
to prináša sa necítim dobre. Budúcnosť
však spájam len so Slovanom. Nemôžem
sklamať ľudí. Chcem ostať tu a usadiť sa.
Sú aj varianty, že sa postavím na druhú
stranu, manažérsku. Určite o tom bude-
me cez leto komunikovať, prikláňam sa k
tomu aj ja...“ (mm)

AutosalónIncheba2006
T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., RoÏÀavská 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4910 9470, 02/4910 9450, fax.: 02/4910 9429, www.topautobratislava.sk

SpoloãnosÈ T.O.P. AUTO Bratislava Vás poz˘va na stretnutie v dÀoch 21. - 26. 03. 2006 v hale B1. Te‰íme sa na Vás.

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5464 3232, 0902 730 144
opatrovanie@nikea.sk    www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

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

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

Slovan nedokázal poraziť Košice ani v jednom zápase play-off. Slovanista René
Školiak sa márne snažil ohroziť košického brankára. FOTO - TASR
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Febiofest opäť

na Slovensku
FILM
Už po trinástykrát sa na Slovensku
uskutoční medzinárodná prehliadka
filmu, televízie a videa Febiofest 2006.
Bude sa konať v ôsmich slovenských
mestách od 27. marca do 25. apríla.
Týždeň Febiofestu si užijú aj Bratislav-
čania 27.3. - 2.4. v kinách Charlie cen-
trum, FK Nostalgia, kino Mladosť a
FK 35 mm VŠMU. Otvárací ceremo-
niál sa uskutoční v Multikine Palace
Cinemas 27.3. premietnutím českého
filmu Štěstí.
Počas festivalového týždňa diváci uvidia
mnoho celovečerných, krátkych, doku-
mentárnych, experimentálnych a animo-
vaných filmov v počte viac ako 250
predstavení. Otvárací film prehliadky
Štěstí bude zároveň jeho slovenskou
distribučnou premiérou a na Febiofest ho
prídu uviesť: Bohdan Sláma, Aňa Geisle-
rová, Zuzana Kronerová, Martin Huba,
Pavel Strnad. Česká filmová a televízna
akadémia rozdelila v sobotu 25. februára
2006 ceny Českého leva, kde film Štěstí
získal sedem sošiek v kategóriách: naj-
lepší film, réžia, scenár, kamera, hlavný
ženský herecký výkon, vedľajší ženský
herecký výkon, hlavný mužský herecký
výkon, cena čitateľov časopisu Premiere
a cena filmových kritikov. 
Trinásty ročník Febiofestu ponúkne pät-
násť sekcií. Na svoje si prídu laici i
odborníci, ako aj diváci najhorších nálad,
nárokov a zameraní. 
Febiofest 2006 bude najväčšou a zároveň
najaktuálnejšou prezentáciou českej
kinematografie na Slovensku. Niektoré
filmy sa budú uvádzať exkluzívne len na
podujatí medzinárodnej prehliadky
filmu, televízie a videa. Vstupné aj tento
rok zostane hlboko pod bežnou cenou
lístka do kina. (dš)

Dunajská 

plavba umelcov
PRE DETI
Komedianti, kúzelníci, divadelníci či
výtvarníci! To je posádka, ktorá na
každej lodi zaručí dobrú náladu a po-
stará sa o to, aby sa nikto nenudil. 
Bratislavčania sa o tom môžu presvedčiť
19. 3. na plavbe komediantov a kúzelní-
kov. Loď vypláva z Osobného prístavu v
nedeľu 19. 3 o 15.30 h a bude pokračo-
vať tzv. bratislavským okruhom. O roz-
právkový program sa postarajú šašoklau-
ni divadielka Dunajka, členovia súboru
DIKO a kúzelníčka ADI. Pripravené su
aj divadelné a výtvarné happeningy.
Loď ŽILINA bude kotviť v Osobnom
prístave pri pontóne č. 2 (vstupné 150
Sk). Predpredaj vstupeniek je v BKIS na
Uršulínska ulici 11 a polhodinu pred
začiatkom priamo na lodi. (dš)

Markovič a Piško skončili za mrežami
DIVADLO
Robiť humor je najťažšia a najvážnej-
šia vec na svete. Humoristi Rasťo Piško
a Milan Markovič už o tom čosi vedia.
Teraz spojili svoje sily, aby divákom
dokázali, že nielen televízne večery im
môžu priniesť humor, satiru a zábavu.
Milan Markovič určite nie je idealista. Nie
je to človek, ktorý by len s nostalgiou spo-
mínal na zašlú hviezdnu slávu svojich tele-
víznych večerov a umáral sa v spomien-
kach. Milan Markovič je muž činu. A aj
keď sprievodný text divadla Wűstenrot, v
ktorom premiérovo uviedli divadelnú
komédiu s pesničkami Basisti, oznamuje
divákom, že v žiadnom prípade nejde o

politickú satiru ani talkshow, monológy
Milana Markoviča potvrdzujú opak. 
Premiéroví diváci predstavenia Basisti sa
tak dajú rozdeliť do dvoch skupín: buď sú
to oddaní a verní milovníci humoru tohto
komika alebo jeho ľahostajní pozorovate-
lia, ktorí dostali od podniku lístok do
divadla. Podľa toho aj Markovičov diva-
delný humor, ktorý má nadväzovať na
herecké účinkovanie umelca v Radošin-
skom naivnom divadle, rozosmeje a poba-
ví, alebo nechá svojich divákov chladných.
To nič nemení na veci, že kombinácia
Piško - Markovič je zmes, ktorá nachádza
v našom každodennom (nielen politic-
kom) živote množstvo inšpirácií, dobre

okorenených a pikantných, aby žiadne
sústo nezostalo bez chuti. Manželské dia-
lógy opotrebovaného manželstva, kde sex
sa stal neželanou rutinou, či vzťahy s
dospievajúcou dcérou alebo otrocká láska
matky, viac deštruktívna ako osožná, sú
vhodné témy pre humor, ktorému každý
rozumie a každý z neho čo-to pozná. Keď
to herec Markovič nakoniec zosumarizuje,
divák mu aj uverí, že najlepšie je mu v
base. A ak k tomu pridá ešte aj vtipné
monológy či dialógy, predstavenie dáva
nádej, že naň nebudú diváci s lístkami od
firmy chodiť vôbec a hľadisko sa zaplní
len prívržencami humoru spomínaných
slovenských komikov. Dáša Šebanová 

Oscarová Skrotená hora je film o láske
FILM
Najväčšou silou prírody je láska, hovorí
slogan k filmu Skrotená hora. A najväč-
ším prejavom lásky je celoživotné puto
dvoch mužov, ktorí sa stretnú v mlados-
ti a aj keď im okolnosti nedovolia žiť
spolu, prežijú najsilnejšie puto, ktoré
človek môže v rôznych podobách prežiť
na zemi - puto bezhraničnej lásky, pria-
teľstva, oddanosti a dôvery. O tom
hovorí film Skrotená hora. 
Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist
(Jake Gyllenhaal) nie sú homosexuáli.
Stretnú sa na sezónnej práci ako pastieri
oviec a každý z nich má plány do života -
založiť si rodinu, mať deti a pracovať. Kaž-
dodennosť, vzájomná spätosť a citová blíz-
kosť však po čase narušia škrupule a morál-
ne konvencie, a obaja mladí muži podľah-
nú svojim citom aj fyzickým zblížením.
Dohodnú sa, že išlo o výnimočnú situáciu a
nebudú jej pripisovať žiadny význam. Ože-

nia sa, majú deti, Ennis sa po čase rozvedie.
A keď sa stretnú po štyroch rokoch, zistia,
že čas na sile ich lásky nič neubral, naopak,
potreba blizkosti priateľa je omnoho silnej-
šia. Riešia to tak, že chodia spolu „na
ryby“. To, samozrejme, dvom ľuďom, ktorí
sa milujú, nestačí a tak títo muži prežijú dva
paralelné životy. Jeden v myšlienkach s
milovaným priateľom a druhý podrobený
spoločenským normám. 
Film oscarového režiséra Anga Leeho
hovorí o príbehu ľudí, ktorí viac mlčia
ako hovoria, o to viac však cítia. O to
hlbšie je ich priateľstvo. Príbeh bez toho,
aby pohoršoval, prináša podobu lásky v
tej najčistejšej polohe, i keď aj samotným
aktérom sa spočiatku zdá, že ich konanie
nie je práve v súlade s kryštalickou podo-
bou tohto citu z pohľadu spoločenských
noriem. Ku cti im slúži, že robia, čo
môžu. Ang Lee sa však rozhodol, že
nechá zvíťaziť lásku a tak si muži, aj keď

im čas a odluka nahráva do kariet, nedo-
kážu pomôcť. Film bol nominovaný na
osem Oscarov, nakoniec ho v počte
sošiek porazila snímka Crash. Tri Oscary
však Skrotenú horu neminuli: Oscar za
réžiu (Ang Lee), najlepší adaptovaný sce-
nár (Larry McMurtry, Diana Ossana) a za
hudbu (Gustavo Santaolalla). Z deviatich
nominácií Cien Britskej filmovej a tele-
víznej akadémie umenia Bafta získal film
štyri ocenenia: najlepší film, najlepšia
réžia, najlepší adaptovaný scenár a naj-
lepší herec vo vedľajšej úlohe (Jake Gyl-
lenhaal). Možno, keď tento poetický film,
tvorcami označený za drámu, uvidíte,
budete súhlasiť s autormi scenára, ktorí v
príbehu naznačujú možnosť tézy o tom,
že človek môže prežiť silný citový celoži-
votný príbeh, pocítiť silu lásky, aj keď nie
je vždy korunovaná úspechom v podobe
oltára, pred ktorým dve milujúce bytosti
pokľaknú. Dáša Šebanová

Hlavnými protagonistami basistov sú Milan Markovič a Rasťo Piško. FOTO - Ľudo Ferenc
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Hevier a Uličný

v Štúdiu 12
LITERATÚRA
Okrem kalichov kvetín sa v prvý jarný
deň otvoria aj stránky kníh. Celoživot-
ní knihomoli a notorickí knihoholici
Peter Uličný a Daniel Hevier poroz-
právajú 21.3. o 19.00 návštevníkom
Štúdia 12 na Jakubovom námestí o
všetkých nástrahách, ktoré čítanie, ale
aj písanie kníh prináša.
Divadelným večerom sa nesie heslo:
Čítaním sa knihy špinia. A čo ešte písa-
ním! Už táto programová niť, naviják,
naznačuje, akým smerom sa bude večer
uberať. Asi to nebude rozprávkové pose-
denie s dobrým koncom, určite to však
nebude ani nudný večer bez humoru,
invencie, zaujímavých konfliktov a dia-
lógov. Peter Uličný a Daniel Hevier vás
zavedú do tajného sveta kníh, do ktorého
sa nedá vstúpiť beztrestne a najmä nie
bez následkov. Ak teda máte odvahu
riskovať, vojdite! Okrem spomínaných
literátov vás poteší aj vystúpenie ANI-
NIETAK divadla a asymetrické hudobné
zoskupenie Výrazové tendencie súčasnej
lyriky. Predpredaj vstupeniek sa začína
polhodinu pred predstavením. (dš)

Pôstne obdobie

s J. S. Bachom
HUDBA
Pri príležitosti 321. výročia narodenia
hudobného génia Johanna Sebastiana
Bacha, si môžu milovníci organovej
hudby 21. marca od 14.45 do 21.30 h
vypočuť presne 321 minút hudby tohto
famózneho hudobného nástroja.
V novom evanjelickom kostole na Legio-
nárskej ulici bude koncert s názvom Bach
321. Počas 321 minút sa na ňom predsta-
via najmä mladí interpreti Bachovej
hudby. Bachove dni nezostanú bez
povšimnutia ani v nasledujúcom období.
27. 3. o 19.00 sa vo Veľkom evanjelic-
kom kostole na Panenskej ulici začne
koncert s názvom Organová knižka II, na
ktorom odznejú Pôstne a veľkonočné
chorálové predohry z Organovej knižky
(BWV 616-630) a príslušné chorály v
úprave J. S. Bacha. 
V pondelok 3. apríla o 19.00 h odznie
opäť vo Veľkom evanjelickom kostole
koncert pozostávajúci z Jánových pašií J.
S. Bacha. Hviezdami koncertu budú diri-
gent a lutnista Stephen Stubbs z USA a
tenorista (Evanjelista v Jánových pašiách)
Julian Podger z Veľkej Británie.  
Vstupenky je možné kúpiť v predpredaji v
kníhkupectve Reformata na Palisádach 48
a v BKIS na Uršulínskej 11. Pri zakúpení
vstupeniek na obe akcie zaplatíte so zľa-
vou len 300/200 Sk (seniori, študenti,
ZŤP) od 20. 3. do 27. 3. Ostatné vstupné je
200/150 Sk, resp. 250/200 Sk hodinu pred
koncertom. (dš)
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FUTBAL
�1. LIGA
Sobota 18. marca, Pasienky
Inter Bratislava - Trnava (15.00)
Nedeľa 19. marca, Petržalka
Artmedia Bratislava - Dubnica (10.30)
�3. LIGA
Sobota 18. marca
Rapid - Slovan B (10.00), Petržalka - Čuno-
vo (10.00)
Nedeľa 19. marca
Rača - D. Lužná (10.30), Láb - SFM Senec
(15.00), Jur - Lamač (15.00), Jablonec -
Ružinov (15.00), Pezinok - Stupava (15.00)
Inter B - Dúbravka (15.00)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Štvrťfinále play-off, 6. zápas (?)
Sobota 18. marca
Slovan - Košice (17.00)

HÁDZANÁ
�EXTRALIGA mužov
Sobota 18. marca, ŠH Jégeho
ŠKP - Košice (18.00)

BASKETBAL
EXTRALIGA mužov, skupina o záchranu
Sobota 18. marca, Pasienky
Inter - Komárno (18.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA žien
Play-off, prvé zápasy
Piatok 17. marca, ŠH Mladosť
Slávia UK - Košice
Piatok 17. marca, ŠH PKO
Doprastav - Pezinok

HOKEJBAL
Sobota 18. marca, Areál netradičných
športov, Pivoňkova ul. - Ružinov
Ružinov - Vrakuňa (13.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 17. marca, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO - Košice (18.20), Semic -
Dubnica (20.10)
�2. Slovenská liga
Sobota 18. marca, ŠH Mladosť
L.M.H. Team - Semic B (18.30)
Nedeľa 19. marca, ŠH Mladosť
Baraberi - 4FSC Insta (8.00), Terno - Zemá-
ci (9.30), Jost 04 - Across Pinerola B
(10.50), Likra Slovakia - Danubit (12.40),
Relax - Pohotovosť (16.40), Jozef Tiso -
Slov-matic FOFO B (18.00), Minimax -
Maxima (19.30)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 18. marca, ŠH Mladosť
Gurmáni - Palma (20.40)

Sobota 18. marca, ŠH BCT
Budweiser - Bells (8.00), Elza Lions - Wild
Boys 02 (9.00), Tv Com Hurricanes - Ruži-
nov (12.00), Akademik - Emtrikve (13.00)
Nedeľa 19. marca, ŠH Mladosť
Tre Kronor - Semic C (14.00), Karlovka
1983 - Hostinského (15.00)
Nedeľa 19. marca, ŠH BCT
Čekan Mekenroff - SATC (8.00), Microcom
Team - Hujeri (9.00), SATC - Tre Kronor
(9.50 - dohrávka), Dopravoprojekt - Torpedo
(10.50)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 18. marca, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors B - Attack Šamorín (9.50)
Sobota 18. marca, ŠH PKO
Slov-matic FOFO C - VÚB (10.20),
Račiansky Výber - Danubit B (11.10),
KPSF 92 - Leo Stars (12.10), Paraboys
Šamorín - Posam (13.00)
Sobota 18. marca, ŠH BCT
Admiral Gfw - Rendez (10.00), Minimax B
- Pitón Šamorín (11.00)
Nedeľa 19. marca, ŠH Mladosť
Festglas - Cataluna (15.50)
�2. Bratislavská liga
Sobota, 18. marca, ŠH Prokofievova
A-skupina
Ex Rapid - Klinger (9.00), Bells B - Everton
(9.50), Flamengo - Tornádo (10.40), Everton
- King Kongs (11.30 - dohrávka), King
Kongs - Severka (13.20), Bôrik - Silver
(15.00), Dynamo Energia - Zberba Pda
Úderu B (16.00), Franco - Celtic (19.20),
MFP - Sokol (20.10)
B-skupina
Nedeľa 19. marca, ŠH Prokofievova
Corer - Hyeny (9.00), JVP - Slovan Tehelné
pole (9.50), Šport - Komáre (10.40), Salaman-
der Pitralon - MO Slovakia (12.30), Surprise
04 - Red Devils (13.20), Cuba Libre - Krátky
Proces B (14.10), Senátor Palace - Cataluna B
(16.00), Rusovce - Staré Mesto (16.50)
C-skupina
Sobota 18. marca, ŠH Prokofievova
Vinohrady - Rosenheim 04 (8.00), Nepoču-
júci - Inter (12.30 - dohrávka), Kofola Ž -
Nepočujúci (14.10 - dohrávka), Indepe-
diente - Pda Úder B (16.50), Hostrans -
Baducci Hemerhoidi (17.40), Jokerit -
Respo (18.30)
Nedeľa 19. marca, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Kozmos (8.00), Inter -
Kappa (11.30), Slov-matic FOFO Juniors -
Engerau (15.00)
�LIGA 40
Nedeľa 19. marca, ŠH PKO
Ajax - Semic Old Boys (8.00), Santos Kar-
lovka - Metropol (9.00), Karlovka - Pošeň
(9.50), Tonic 40 - Záhradnícka (10.40), Ad-
miral Old - Salámi (11.30), Slov-matic
FOFO Old - Tufo (12.30), Funus Terno 40 -
Zsl. Tlačiarne (13.20), Karpatia 1986 - Pal-
ma (14.10), Račiansky Výber - Juve (15.00),
Dopravoprojekt - Karpatská (16.00

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�22.3. - Trojkráľový večer
�23.3. - Tančiareň
�24.3. - O myšiach a ľuďoch
�25.3. - Chrobák v hlave

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�21.3. - Krajčírky
�22.3. - Ale, ale pani plukovníková!
�23.3. - Scény z manželského života
�24.3. - Chvála bláznovstva
�25.3. - Riaditelia

OPERAA BALET SND - 19.00
�18.3. - Bajadéra
�20.3. - Maškarný bál
�21.3. - Nabucco
�22.3. - Spartakus
�23.3. - Rigoletto
�24.3. - Sylfida
�25.3. - La Traviata

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�18.3. - Rebelové
�20.3., 21.3., 22.3., 23.3. - Hello, Dolly
�24.3., 25.3. aj o 15.00 - Na skle maľované

Štúdio L+S - 19.00
�21.3. - Hurikán
�23.3. - Nech sa páči
�24.3. - Barmanky

DIVADLO ARÉNA - 19.00
� 25.3. - Iva Bittová&Bang On a Can All-
Stars (CZ, USA)
�26.3. - Rocky Horror Show

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�18.3. - Na koho to slovo padne
�21.3. - Macocha
�22.3. - Play Gorkiy alebo Letní hostia
�23.3. - Cintorín slonov
�24.3. - Ujo Váňa
�25.3. - Smajlíci

DIVADLO WEST - 19.00
�18.3. - Traja na hojdačke
�25.3. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin

DIVADLO WŰSTENROT - 19.00
�21.3. - Každý má svojho Leona
�24.3., 25.3. - Mníšky 2: Milionárky

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�21.3. - Generál
�22.3. - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�17.3. - Barokové oblaky
�20.3. - Sneh
�24.3. - Priatelia, buďme

DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3
�16.3. - Bratia Karamazovci
� 18.3., 19.3. o 14.30 - Gašparko, bábkové
predstavenie pre deti
�20.3. - Bratia Karamazovci
�21.3. - Rečičky, Galéria
�22.3. - Rodinné príbehy
�23.3., 24.3. - Diablov most, Štúdio 1

DIVADLO SKRAT, Námestie SNP 12 
�18.3. - Paranoja
�21.3. - Umri, skap a zdochni

DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.3. o 19.00 - Mafiánske historky alebo
Csabaret pre náročných

PODUJATIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom

umenia pre deti
�16.3. o 14.00 - Play Andersen, program z
rozprávok Hansa Christiana Andesena
�21.3. o 10.00 - Tichá pošta, tvorivé dielne
k výtave Deti ticha
�21.3. o 14.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram na motívy rozprávky H.Ch. Andersena
�19.3. o 16.00 - Play Andersen
� 25.3. o 16.00 - Námesačník a Zázračný
kufor, predstavenia súboru nepočujúcich
hercov DIKO

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�17.3. o 10.00 - O Popoluške
�18.3. o 14.30 - O Popoluške
�19.3. o 10.00 a 14.30 - O Popoluške
�23.3., 24.3. o 10.00 - Meduška
�25.3. o 14.30 - Meduška

DIVADLO LUDUS
�21.3. o 10.00 - Noc na dlani, Malá sála PKO
�21.3. o 10.00, 12.00 a 13.00 - Fľaša, Spo-
ločenská sála PKO
� 22.3. o 10.00 - Malá čarodejnica, Malá
sála PKO
�22.3. o 10.00 - Pantomimárium, Spoločen-
ská sála PKO

KONCERTY
� 18.3. o 17.00 - Jozefská zábava pri dy-
chovke, Stredisko kultúry Vajnorská ulica
� 18.3. o 17.30 - Livin´Blues festival, Kul-
túrny dom Lúky, Vigľašská 1
�19.3. o 10.30 - Nedeľné matiné: Rajmund
Kákoni, akordeón, Eugen Prochác, violonče-
lo, Mirbachov palác, Františkánske námestie
�19.3. o 16.30 - Kapela, hraj! Malé koncert-
né štúdio Slovenského rozhlasu
�19.3. o 20.00 - Folkfórum live, Komorné
štúdio Slovenského rozhlasu
�20.3. a 27.3 o 20.00 - 22.30 - Vlado Vizár
Jazz Quartet, Vega Destination, Malý trh 
� 21.3. od 14.45 - 21.30 - Bach 321, Nový
evanjelický kostol, Legionárska ulica
�21.3. o 19.00 - Moyzesovo kvarteto, Slo-
venská filharmónia - Reduta
� 23. a 24.3. o 19.00 - Slovenský fiharmo-
nický zbor, dirigent M. Turnovský, Slo-
venská filharmónia - Reduta
�23.3. o 19.00 - koncert Kamelot, Stredisko
kultúry Vajnorská ulica
�23.3. a 30.3. o 19.30 - Zuzka Suchánková
Jazz Band, Vega Destination, Malý trh
� 23.3. o 20.30 - Bidden People, jazzový
koncert, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 23.3. o 21.00 - Jazz Band Roba Šipoša,
Music Club Woch, Františkánske námestie
�25.3. o 17.00 - Prvý jarný čaj o piatej, hrá
HS SKAN, Stredisko kultúry Vajnorská ulica
� 25.3. o 19.00 - Iva Bittová&Bang On a
Can All - Stars, Divadlo Aréna

najbližšie vyjdú 23. 3.


