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O držiteľoch

Ceny primátora

môžu rozhodnúť

občania
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský udelí počas slávnostného večera v
piatok 21. apríla 2006 Cenu primátora
hlavného mesta SR Bratislavy na rok
2006. Po prvý raz v štrnásťročnej his-
tórii tohto prestížneho ocenenia môžu
o laureátoch spolurozhodovať aj obča-
nia Bratislavy.
Tradíciu tohto ocenenia založil v roku
1993 vtedajší primátor Bratislavy Peter
Kresánek. Popri Cene hlavného mesta a
Čestnom občianstve Bratislavy, ktorých
udelenie je výlučne v právomoci mest-
ského zastupiteľstva, je Cena primátora
síce subjektívnym, ale veľmi ceneným
vyjadrením pôsobenia jednotlivca či
kolektívu, ktorí výraznou mierou prispeli
k dobru a blahu Bratislavy. Nositeľom sa
môže stať ktorýkoľvek občan Bratislavy,
aj taký, ktorý sa tu nenarodil, ale v rámci
svojej profesie celoživotným vynikajú-
cim pôsobením významnou mierou pri-
spel ku kvalite života v našom meste. 
Doteraz bolo od roku 1993 ocenených
vyše 50 skvelých Bratislavčanov, medzi
nimi napríklad Milan Rúfus, Peter Lipa,
Július Satinský, prof. Karol Matulay,
prof. Ľudovít Rajter, Dr. Ivan Chodák,
Mária Ďuríčková, Anton Srholec, Jozef
Kroner, Emília Vášáryová, Ján Filc,
divadlo Astorka - Korzo ´90, Radošinské
naivné divadlo, Divadlo GuNaGu či Eva
Krížiková. Medzi držiteľmi ocenenia sú
aj reprezentanti takých oblastí ľudskej
činnosti, o ktorých prácu neprejavujú
každý deň záujem médiá, ale mesto by sa
bez ich statočnej práce nezaobišlo. Preto
sú medzi laureátmi napríklad pôrodná
asistentka, matrikárka, vinohradník, vo-
dič MHD, smetiar, strážca vodných hrá-
dzí, knihovník, archivár, poštár, policajt,
sociálna pracovníčka a mnohí ďalší. 
Cenou primátora je od jej založenia
bronzová soška rytiera Rolanda - minia-
túra sochy, ktorá stojí na bratislavskom
Hlavnom námestí ako symbol hrdosti a
svojprávnosti samosprávy mesta. Jej
autorom je akademický sochár Bedrich
Hofstädter z Bratislavy.
Nominácie na tohtoročných laureátov
Ceny primátora s krátkou charakteristi-
kou môžu občania zasielať do piatku 7.
apríla na adresu:

Kancelária primátora
Primaciálne námestie 1

P. O. Box 192
814 99 Bratislava

Primátor mesta spomedzi nich vyberie
štyri osobnosti, ktorým cenu odovzdá. 
Ceny primátora hlavného mesta SR Bra-
tislavy budú slávnostne odovzdané v
piatok 21. apríla od 19.00 h v Zrkadlovej
sieni a v ďalších reprezentačných prie-
storoch Primaciálneho paláca - historic-
kej radnice hlavného mesta. (mih)

Pod Vlčím

hrdlom 

pribudne pláž 
RUŽINOV
Romantické miesta na ľavom brehu
Dunaja pod Vlčím hrdlom sú od jese-
ne poznačené intenzívnym stavebným
ruchom, čo pre mnohých Bratislavča-
nov znamená zánik ich obľúbených
oddychových miestečiek.
Nebude to však navždy, naopak, o dva - tri
roky sa budú môcť vrátiť do týchto prie-
storov, ktoré budú ešte vhodnejšie na
rekreáciu a oddych. Vyplýva to z informá-
cie námestníka riaditeľa Povodia Dunaja
Petra Minárika: „Rozširujeme koryto
Dunaja o sto metrov, čím rieka dosiahne
na tomto úseku šírku štyristo metrov.
Opatrenia sledujú obmedzenie vytvárania
ľadových bariér a zníženie hladiny rieky.“
Po dokončení diela pribudne v tomto prie-
store dvojkilometrová pláž, ďalší kilome-
ter na hornom úseku bude opevnený. 
Stavba je súčasťou programu ochrany Bra-
tislavy pred veľkými vodami, pretože ne-
dostatočná kapacita koryta v tomto úseku
spôsobovala pomalšie odtekanie vody z
bratislavského priestoru. Nadväzuje na
podobnú akciu na pravom brehu z rokov
2001 - 2003 a je plánovaná na tri roky. 
P. Minárik tiež informoval, že avizované
posilnenie ochrany pred vysokým vod-
ným stavom v Petržalke na Viedenskej
ceste sa v tomto roku nezačne. Keďže
program ochrany Bratislavy pred zápla-
vami je jedna akcia, musí sa vypísať ten-
der na realizáciu jednotlivých diel naraz.
To by malo byť v máji tohto roku, čo zna-
mená, že len ťažko je možné predpokla-
dať začatie prác ešte v roku 2006. Vodo-
hospodári i tak uprednostnia dokončenie
úprav pod Bratislavou, kde sú na stavby
pripravení aj administratívne, čo v samot-
nom meste viazne v čakaní na územný
plán. (gub)

Odhalia sochu

Jána Pavla II.
PETRŽALKA
V ateliéri sochára Bohuša Vilíma
vznikla na podnet Farnosti Svätej
Rodiny socha Svätého otca, ktorý mal
k Slovensku i k Bratislave veľmi blíz-
ko - Karla Wojtylu, teda pápeža Jána
Pavla II.
V deň výročia jeho skonu si bratislavskí
katolíci a predstavitelia samosprávy
mesta v nedeľu 2. apríla pripomenú spo-
mienkovou akadémiou a omšou za účas-
ti biskupov a kňazov z celého Slovenska
pontifikát tohto veľkého kňaza. Medzi
spomienkovou akadémiou a omšou,
odhalia presne o 17.40 h na priestranstve
pred kostolom Svätej rodiny na námestí
nesúcom pápežovo meno jeho sochu.
Presne na tomto mieste totiž Ján Pavol II.
v roku 2003 odslúžil omšu pod holým
nebom za účasti niekoľkých desiatok
tisíc veriacich. (gub)

Rekonštrukcia Hrubanovho námestia zásadným spôsobom zmenila organizáciu dopravy v tejto časti Staré Mesta. Tento
stav potrvá do začiatku mája, keď má byť obnova námestia dokončená. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Pre rekonštrukciu električkovej trate
na Obchodnej ulici, Hurbanovom
námestí a Kapucínskej ulici bol uzat-
vorený prístup na Námestie SNP z
hornej strany a pre vodičov sa sťažil
prístup do centra, čo spôsobuje
dopravné zápchy.
V centre sa v rannej i popoludňajšej špič-
ke pohybuje viac áut ako inokedy, idú sli-
mačím tempom, vyjsť z vedľajšej cesty
na hlavnú je možné len vtedy, ak sa nad
čakajúcim vodičom niekto zľutuje a pustí
ho pred seba. O tom, že dopravná situá-
cia v centre mesta je v špičke skutočne
napätá, svedčia aj veľmi časté hlásenia v
dopravných servisoch rádií o zápchach v
centre Bratislavy. Tie vznikajú napríklad
na Špitálskej ulici, po ktorej sa vodiči
snažia dostať do centra. Podľa riaditeľky

sekcie dopravy a cestného hospodárstva
bratislavského magistrátu Tatiany Krato-
chvílovej sú problémy do značnej miere
spôsobené aj tým, že mnohí vodiči cho-
dia do mesta stále po Novom moste.
„Máme poznatky, že väčšina vodičov
využíva pri cestách do centra trasu cez
Americké námestie a Špitálsku ulicu,“
konštatovala. Pritom druhá trasa umož-
ňujúca dostať sa na Námestie SNP, ktorá
vedie po Dostojevského rade cez Štúrovu
ulicu, podľa nej nie je dostatočne využí-
vaná. „Od začiatku vodičom odporúča-
me, aby pri cestách do centra využívali
Most Apollo. Cez Dostojevského rad sa
dostanú do centra a aj na Námestie SNP
oveľa ľahšie, ako keď idú cez Nový most
a potom cez Americké námestie a Špi-
tálsku ulicu.“
Jednou z možností, ako sa vyhnúť každo-

denným frustrujúcim zápcham, je vydať
sa na cestu do práce o niečo skôr, ešte
pred rannou špičkou - aj keď pravdou je,
že mnohí rodičia vezú svoje deti do školy
a musia zohľadniť začiatok školského
vyučovania, a tak sa oveľa skôr na cestu
do práce vydať nemôžu.
Zásadná zmena organizácie dopravy
nastane až po ukončení prvej etapy
rekonštrukcie, keď bude vybudovaná
nová komunikácia na Hurbanovom
námestí. Podľa T. Kratochvílovej je pred-
poklad, že k tejto zmene dôjde asi 7.
mája. Treba rátať s tým, že po ukončení
rekonštrukcie výjazd zo Staromestskej
na Kapucínsku ulicu bude zrušený a z
Kapucínskej bude možné len zísť na Sta-
romestskú. Túto zmenu si vyžiada vybu-
dovanie chodníka na Kapucínskej ponad
Staromestskú ulicu. (juh)

Cez Nový most radšej do centra nechoďte

Na údržbu bude treba ešte viac peňazí
Dlhá a mrazivá zima negatívne
ovplyvnila aj stav cestných komuniká-
cií v meste. O zvýšených nárokoch a
nákladoch na zimnú údržbu cestných
komunikácií na území Bratislavy a
nutnosti zvýšenia plánovaných finan-
čných prostriedkov na tento účel sme
sa pozhovárali s riaditeľkou sekcie
dopravy a cestného hospodárstva bra-
tislavského magistrátu Tatianou
KRATOCHVÍLOVOU.
- Zimnú pohotovosť sme v Bratislave
vyhlásili 20. novembra minulého roku a
jej koniec sa predpokladá na 31. marca
2006. Vyhodnotenú ju máme zatiaľ do
konca februára, dokedy sme urobili 49
celomestských a 424 čiastkových zása-
hov, zväčša na mostoch a kopcoch. Len
na porovnanie, za celú minuloročnú

zimu to bolo 36 celomestských a 159
čiastkových zásahov.
Je pravda, že magistrát už vyčerpal
prostriedky vyčlenené na zimnú
údržbu počas tohtoročnej zimy?
- Do konca februára sme minuli 160
miliónov korún, pričom na celú zimnú
údržbu je naplánovaných 163 miliónov
korún.
Ako sa mesto vyrovná s tým, že tohto-
ročná zima trvá neštandardne dlho?
- Vyrovnať sa s nadštandardne dlhou zi-
mou? Aj inde na Slovensku sa vyskytli
dva mimoriadne spady snehu, 45 a 35 cm
v priebehu pár hodín. Prírodu možno len
akceptovať, aj napriek tomu, že my Bra-

tislavčania by sme prijali vzhľadom na
náročnosť dopravy suchú zimu. Ešte aj
tento týždeň má podľa predpovede padať
sneh. A podľa dlhodobých prognóz treba
s takýmto priebehom zím v budúcich
rokoch počítať. Pre nás to znamená plá-
novať na údržbu komunikácií ešte viac
financií.
Nebudú prostriedky, ktoré sa teraz
vynaložia navyše, mestu chýbať v lete
na letnú údržbu?
- Momentálne ešte stále čerpáme na
zimnú údržbu financie určené na čistenie
mesta. Vynasnažíme sa nájsť dostatok
prostriedkov na to, aby sme udržiavali
mesto naďalej tak, aby bolo čisté ako v
minulom roku, či už ide o čistenie,
zametanie alebo údržbu zelene.

Zhováral sa Juraj Handzo



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2006

Roztrhlo sa
prvé vrece
so záchrancami
Len tu, pred pár týždňami, či skôr
dňami, sme avizovali, že o miesto staros-
tu Petržalky po odstupujúcom Vladimí-
rovi Bajanovi sa budú uchádzať traja
kandidáti. Dníčky plynuli a počet kandi-
dátov narástol na päť.
Vtom bum - padol termín prihlášok a
Petržalka hlási, že o kreslo starostu sa
uchádza jedenásť ľudí. Nebudeme hodno-
tiť jednotlivých kandidátov. Napokon v
niektorých prípadoch by ani nebolo čo.
To si myslím, lebo si myslím aj to, že sta-
rostovská robota je taká, na akú už treba
aj kúsok skúsenosti z práce v samospráve.
Čo väčšina z týchto jedenástich nemá. 
Je pravda, starostovanie - to je manažo-
vanie ľudí. Nielen tých v úrade, starosta
manažuje život celej obce, teda aj jej
obyvateľov. Lenže na to nestačí ani škola
manažmentu, ani dobrá vôľa. Ešte si
myslím, že k dobrému starostovaniu nie-
lenže netreba politickú skúsenosť, v
zmysle stranícka skúsenosť, ale dokonca,
že by tam nemala čo hľadať. Prečo?
Práve preto, že ide o manažovanie života
obyčajných ľudí a väčšina obyčajných
ľudí na strany kašle.
Všimli ste si? Použil som dva výrazy - sta-
rostovské kreslo a starostovská robota.
Možno práve v nebadanom rozdiele medzi
týmito pojmami je ukryté aj tajomstvo
obrovského záujmu o voľný post. Ide o
kreslo. Ja viem, že kreslo je kreslo a vzhľa-
dovo sa na hrant nepodobá, ale mám silný
dojem, že práve takto ho niektorí kandidá-
ti vidia. Aj keď sa naučili, že treba hovoriť
o robote, keď sa voliči lapajú.
Nedávno sme varovali, že sa blížia jedny,
druhé, tretie voľby a že na voliacu verej-
nosť sa zosypú celé zoznamy nádejných
záchrancov (napokon dnes ich uverejňo-
vali tlačové agentúry, lebo sa začína tla-
čenica o predčasne udeľované parla-
mentné hran..., pardón, kreslá). Nedajte
sa oklamať zdanlivou dočasnosťou
voľby, ktorá čaká. Kreslo starostu pár
mesiacov pred ukončením riadneho
volebného programu je veľmi lákavý kus
nábytku. Ten, kto ho získa, môže žať
plody práce svojho predchodcu a tak
presvedčiť voliča, aby ho potom zvolil na
celé obdobie. A ak by sa nedarilo - zasa
len povie verejnosti, že to domrvil ten
pred ním a že ho treba voliť.
Takže nič. Len pozor! Gustav Bartovic

V snehu

sú zásoby vody 
BRATISLAVA
Aj veľmi blízko Bratislavy, v Malých
Karpatoch, je ešte stále veľmi veľa
snehu. Jeho vodná hodnota na sva-
hoch vo výške 500 metrov nad morom
dosahuje okolo 200 milimetrov. 
Na súčasnú ročnú dobu je veľa snehu aj
v nižšie položených kotlinách, čo
významne zväčšuje plochu, z ktorej mô-
že pri topení snehovej pokrývky voda
odtekať. Dôležitý bude prebieh otepľo-
vania, nebezpečné môže byť súčasné ote-
plenie vo všetkých výškach, navyše ak
by bolo kombinované s dažďom. To platí
aj pre Alpy, kde aktuálna výška snehovej
pokrývky predstavuje väčšinou 2 až 5
metrov. Dunaj svojím povodím zasahuje
významne práve do tejto oblasti a v jeho
koryte bude odtekať aj voda z topiaceho
sa alpského snehu. Značné oteplenie sa
očakáva okolo 25. marca. (gub)

Sanácia bývalej

rafinérie Apollo

sa predraží
BRATISLAVA
Sanácia ekologickej záťaže v širšom
priestore priemyselnej zóny bývalej
rafinérie Apollo, ktorá sa začala vlani,
si vyžiada viac finančných prostried-
kov, ako sa pôvodne predpokladalo.
Ako nám povedal Ladislav Csáder, gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Metro Bratisla-
va, ktorá vykonáva sanáciu, sanačná
sústava pozostáva zo 60 vrtov na čerpanie
voľnej fázy ropných látok, 16 infil-
tračných vrtov, 17 staníc na zber ropných
látok a čistenie podzemnej vody, potrub-
ných rozvodov a rozvodov elektrickej
energie. Na tento rozsah prác vrátane prí-
pravy a potrebných prieskumov sa pred-
pokladá vynaloženie 412 miliónov korún.
„S čerpaním sa začalo v júli minulého
roku a do konca roku 2005 bolo z podlo-
žia odčerpaných 2469 ton ropných látok,“
uviedol L. Csáder. „Práce pokračovali
nepretržite aj v januári a vo februári tohto
roka, počas ktorých bolo z podzemia
odčerpaných ďalších 277 ton. Realizá-
ciou projektu sa podarilo zredukovať cel-
kový plošný rozsah znečistenia predo-
všetkým v oblasti Chalupkovej, Landere-
rovej a Košickej ulice. V celej oblasti
došlo k preukázateľnému poklesu hrúbok
ropných látok na hladine podzemnej
vody asi o 60 percent oproti pôvodným
hodnotám. Práce budú pokračovať nepre-
tržite aj v priebehu tohto roka.“
Podľa L. Csádera je vykonávaný rozsah
dekontaminačných prác v dotyku so
stavbou mosta Apollo finančne krytý do
výšky 412 miliónov korún a prostriedky
sú uvoľňované podľa potreby. „Na dru-
hej strane treba povedať, že zo sumarizá-
cie a výhľadu sanačných prác vypraco-
vaných v decembri vyplýva, že po vyko-
naní prác podľa projektu nebude územie
dokonale vyčistené a zvyškové znečiste-
nie by mohlo opäť migrovať na vyčiste-
né územie, a tým ho opäť znehodnotiť,“
upozornil. Ako dodal, v priestore priľa-
hlej priemyselnej zóny preukázala štúdia
sanácie ekologickej záťaže potrebu
dekontaminácie v oveľa väčšom rozsa-
hu, pričom okrem čerpania ropných látok
sa predpokladal aj odvoz kontaminova-
nej zeminy a ventilinovanie prchavých
zložiek vyskytujúcich sa v podloží, pre-
tože okrem ropných látok sa tu vyskytu-
je aj znečistenie priemyselnou činnos-
ťou. Vyžiadalo by si to investíciu viac
ako miliardy korún. Juraj Handzo

Starostom chcú

byť jedenásti
PETRŽALKA
O kreslo starostu Petržalky má záujem
11 kandidátov. Do polnoci 19. marca
žiadosť o registráciu kandidačných lis-
tín podalo deväť nominantov politic-
kých strán a dvaja nezávislí kandidáti. 
Miestna volebná komisia predložené
kandidačné listiny preverí a zaregistruje
do 29. marca. Kandidátmi sú:
Miloš Černák (SNS)
Peter Dubovan (nezávislý)
David Dvořák (Občianski liberáli)
Milan Ftáčnik (Smer-SD, HZD)
Mário Jurík (KSS)
Ján Kotuľa (KDH, OKS)
Peter Majchrák (Ľudová strana)
Peter Matúška (nezávislý)
Pavel Michalík (hnutie Vpred)
Jaroslav Pokorný (Prosperita Slovenska)
Ladislav Snopko (SDKÚ-DS, SZS) 
Svojho starostu si obyvatelia Petržalky
budú voliť 13. mája. (brn) 

Na vine vraj nie sú vodiči električiek, ale

signalizácia, ktorá dáva prednosť autám
BRATISLAVA
Na náš článok z predminulého čísla, v
ktorom sa zaoberáme blokovaním
priechodov pre chodcov električkami,
reagoval riaditeľ rezortu prevádzky a
techniky dopravného podniku Broni-
slav Weigl. 
K problému priechodu na zástavke Šafári-
kovo námestie B. Weigl konštatuje, že
dopravný podnik nemôže posunúť čelo
zástavky, lebo ďalej do Štúrovej ulice sú
vyhradené parkoviská áut priamo na
chodníku. „V prípade posunutia zástavky
by cestujúci nemali kvôli autám kde stáť
na chodníku a museli by sa pomedzi ne
predierať, čo je značne nebezpečné, až
hazardné,“ píše. Problém podľa jeho slov
už dlhšie rieši magistrát a len čo sa podarí

parkoviská odstrániť, zástavku posunú. V
tejto súvislosti vyjadril poľutovanie, že pri
rekonštrukcie Štúrovej sa nenašli peniaze,
aby sa na tomto mieste zriadila zastávka
viedenského typu.
„Na vine toho, že električky často zablo-
kujú priechod pre chodcov, v žiadnom prí-
pade nie sú vodiči električiek. Svetelná
signalizácia je tu nastavená tak, že upred-
nostňuje autíčka, ale električky nemajú
zabezpečený plynulý prejazd...“ hodnotí
situáciu na priechode medzi Laurinskou a
Dunajskou ulicou. Upozorňuje, že pro-
blém sa vyhrocuje teraz, keď pre rekon-
štrukciu Obchodnej premáva týmto úse-
kom ešte viac električiek. Aj tu očakáva
dopravný podnik pomoc od magistrátu, s
ktorým rokoval o tom, aby svetelnú signa-

lizáciu nastavili tak, „...aby električky pre-
pravujúce stovky cestujúcich mali pred-
nosť pred autami, v ktorých sa prepravuje
maximálne jeden až jeden a pol človeka.“
V deň, keď sme dostali túto reakciu, zo
Štúrovej na Jesenského odbočili tri elek-
tričky, ktoré sa očividne na zastávku
nemôžu zmestiť, a zablokovali priechod,
hoci mali chodci zelenú. V našom článku
sme nerozoberali nastavenie signalizácie a
ani nespochybňujeme výhrady dopravné-
ho podniku. Rovnako nespochybňujeme
dopravný predpis, ktorý stanovuje, že
vodič smie do križovatky vojsť, len keď ju
môže bezpečne a spoľahlivo opustiť. Toto
pravidlo platí aj preto, že práve vtedy
môžu mať zelenú chodci alebo vozidlá z
iného smeru. Gustav Bartovic
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Výška pokút za

čierne stavby

ostáva neznáma
STARÉ MESTO
Výška pokút, ktoré stavebný úrad v
Starom Meste uložil stavebníkovi nele-
gálnej stavby na Fazuľovej ulici, spo-
ločnosti Sasanka, ostáva neznáma.
Staromestský miestny úrad zverejnil
iba informáciu o pokute, nie však o jej
výške.
„Pokiaľ ide o stavbu na Fazuľovej, ešte
stále nie je možné oznámiť výšku poku-
ty vzhľadom na skutočnosť, že stavebník
ešte nedostal uvedené rozhodnutie a bolo
by neférové a nesprávne, ak by sa to
dozvedel z médií,“ napísal nám Stanislav
Jurikovič, vedúci referátu komunikácie s
verejnosťou staromestského miestneho
úradu, ktorého sme požiadali o spresne-
nie informácie. „Treba však upozorniť,
že po udelenej pokute bude nasledovať
ďalšia sankcia, podstatne vyššia, pretože
stavebník sa dopustil ďalšieho porušenia
stavebného zákona. Prerokovanie sa
uskutoční do dvoch týždňov.“ 
Zaujímali sme sa aj o postup stavebného
úradu v inom prípade čiernej stavby v
Starom Meste - nelegálnej nadstavby
domu na Hviezdoslavovom námestí 25,
ktorú stavia spoločnosť Urbia Internatio-
nal. Tá v rozpore s projektom rekon-
štrukcie domu, na základe ktorého bolo
vydané platné stavebné povolenie, posta-
vila na dome koncom minulého a začiat-
kom tohto roka dve podlažia navyše.
Podľa S. Jurikoviča staromestský staveb-
ný úrad stavebníkovi tiež uložil pokutu, o
jej výške však neinformoval. Stavebný
úrad podľa neho bude najskôr informo-
vať stavebníka, ktorý musí dostať roz-
hodnutie. V tomto prípade stavebný úrad
udelil len jednu pokutu. (juh)

Digital Park na Einsteinovej ulici bude

administratívnym areálom novej generácie
PETRŽALKA
Projekt administratívneho areálu Digi-
tal Park, ktorý vyrastá na Einsteinovej
ulici oproti Auparku, sa zmenil, jeho
základná koncepcia, ktorou je vytvore-
nie príjemného prostredia pre ľudí,
však zostala zachovaná.
Na rozdiel od pôvodných zámerov zme-
nený projekt už neráta s výstavbou
výškovej budovy. K už rozostavanému
prvému objektu, ktorý bude dokončený v
septembri tohto roka a bude v ňom 11 750
štvorcových metrov kancelárskych a
obchodných priestorov, pribudne ďalších
päť elegantných budov. Budú mať maxi-
málne sedem nadzemných podlaží plus
jedno ustúpené a budú vzájomne prepo-
jené na úrovni šiestich podlaží, pričom v
týchto prepojeniach by mali byť najmä
zasadačky. Každá z piatich budov po-
núkne plochu 8500 štvorcových metrov
priestorov vybavených všetkými súčas-
nými technológiami. Je predpoklad, že
prvé tri z nových budov by mohli byť
postavené do konca roku 2008, v nasle-
dujúcom období by pribudli aj zvyšné
dve. 
Priestor medzi nimi má vypĺňať veľa
zelene, ráta sa aj s jazierkom, promená-
dou, námestíčkom, kaviarňami s exterié-
rovými sedeniami a inými prvkami, ktoré
majú vytvoriť príjemné prostredie pre
ľudí. Práve dôraz na „ľudský rozmer“ je
hodnotou, ktorou sa bude Digital Park
odlišovať od všetkých ostatných projek-
tov administratívnych komplexov v
meste. Celý areál bude pešou zónou, bude
z neho úplne vylúčená automobilová
doprava, vozidlá sa do areálu dostanú len
v podzemí a z jeho zadnej strany, priľa-
hlej k železničnej trati. Za zmienku stojí,
že celý areál bude orientovaný na Hradný
vrch, lichobežníkový pôdorys budov
umožní výhľad na Hrad maximalizovať.
Zeleň umožní areál ochrániť pred rušivý-
mi vplyvmi okolia, Digital Park však
zároveň vďaka svojej výbornej polohe
bude môcť v plnej miere využívať okoli-
tú infraštruktúru. Prvý z objektov, ktorý
sa už stavia, je priamo prepojený lávkou
pre peších s Auparkom. Lávka, ktorá je v
Auparku i v prvej budove Digital Parku
na úrovni druhého nadzemného podlažia,

bude vnútri areálu vyúsťovať na úroveň
terénu, pretože päť nových objektov bude
v teréne posadených asi o úroveň jedného
podlažia nad okolie. 
Na projekte Digital Parku pôvodne parti-
cipovala liberecká spoločnosť Syner
Group v spolupráci s bratislavskými
architektmi. Do projektu Syner Group
vstúpila finančná skupina Penta Invest-
ments, pre ktorú je Digital Park prvým
projektom svojho druhu. Penta sa na

vstup na trh realít pripravovala dlhodobo
a postupne sa chce vypracovať na úroveň
najväčších developerov pôsobiacich na
slovenskom trhu. Pri výstavbe Digital
Parku dôjde k synergii finančnej sily a
znalosti miestnych pomerov zo strany
spoločnosti Penta a stavebného know-
how zo strany firmy Syner Group. Tím
dopĺňajú spoločnosti Cigler Marani
Architects v úlohe projektantov a EC
Harris ako stavebný konzultant. (juh)

Trieda E  VIP Travel Edition

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

E Dožičte si dovolenku ešte dnes: ak sa do 

konca marca 2006 rozhodnete pre limuzínu 

triedy E* VIP Travel Edition, prví pätnásti 

dostanú exkluzívny zájazd od cestovnej kan-

celárie VIP travel! Okrem úžasného zážitku 

a bohatej sériovej výbavy získate: 

E Výbavu Avantgarde alebo Elegance s bixenóna-

mi v cene vozidla (platí pre šesťvalcové motory).

E Možnosť odpočtu DPH pri modeloch kombi.

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

ne práce a spotrebného materiálu).

E 3 ročná záruka.

E Garancia mobility Mobilo Life.

E 24 hodinový servis. 

E Mercedes-Card - systém výhod a zliav.

E Bezplatný tréning bezpečnej jazdy v rakús-

kom Pachfurte.

*Platí pre vozidlá k priamemu odberu
  objednané od 27.2.2006 do 31.3.2006.
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Na rozdiel od pôvodných zámerov zmenený projekt Digital Parku už neráta s
výstavbou výškovej budovy. VIZUALIZÁCIA- Cigler Marani Architects

Bratislava lákala

investorov

na veľtrhu 
CANNES / BRATISLAVA
Pred pár dňami vyvrcholil veľtrh
MIPIM, najväčšia európska prehliad-
ka nehnuteľností a investičných príle-
žitostí, ktorého 17. ročník sa konal vo
Festivalovom paláci vo francúzskom
prímorskom meste Cannes od utorka
14. marca. 
Medzi významnými mestami a regiónmi
sa snažilo posilniť svoju pozíciu a pri-
tiahnuť pozornosť zahraničných investo-
rov po prvý raz aj hlavné mesto Sloven-
skej republiky Bratislava.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkov-
ský, ktorý viedol prezentáciu Bratislavy
na veľtrhu, na margo premiérovej účasti
hlavného mesta uviedol: „Náš debut na
MIPIM sme starostlivo pripravovali nie-
koľko mesiacov. Načasovali sme ho na
schválenie strategického rozvojového
materiálu mesta - nového územného
plánu. Naším cieľom je priviesť do Bra-
tislavy ďalších silných investorov, ktorí
niečo znamenajú v európskom meradle a
svojou prítomnosťou môžu zvýšiť kvali-
tu investičných projektov.“
Expozícia Bratislavy patrila vo svojej
kategórii medzi najvydarenejšie. Prispela
k tomu veľmi kvalitná prezentácia stánku
na ploche 136 m2, na ktorého realizácii sa
okrem mesta podieľalo aj 5 spoluvysta-
vovateľov. Takýto charakter združenej
prezentácie už roky uplatňujú v podstate
všetky zúčastnené mestá a regióny.
Napríklad v stánku Londýna s plochou
okolo tisíc štvorcových metrov sa zúčast-
nilo vyše 100 spoluvystavovateľov zo
súkromného sektora. Vysoko hodnotené
boli aj sprievodné akcie Bratislavy,
najmä prezentácia rozvojových území
podľa nového územného plánu.
Tohtoročná štatistika veľtrhu ukazuje, že
MIPIM si upevňuje svoju pozíciu naj-
väčšieho európskeho fóra v tejto oblasti.
Akreditovalo sa naň zhruba 21 000
účastníkov z viac ako 6000 spoločností
74 krajín, vystavujúcich na viac ako
20 000 m2 plochy, čím bol opäť prekona-
ný rekord veľtrhu. Zo Slovenska prišlo
do Cannes vyše 20 spoločností vrátane
významných nadnárodných investorov a
developerov, ktorí už v Bratislave úspeš-
ne pôsobia a dokazujú tak stúpajúcu
kvalitu slovenského investičného pro-
stredia. Bolo to najviac účastníkov zo
Slovenska v doterajšej sedemnásťročnej
histórii veľtrhu. (mih) 

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?
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Stavba sektbaru

na promenáde:

Cui prodest?
LIST ČITATEĽA
Je to len nedávno, čo sme nielen my
Bratislavčania, ale aj návštevníci náš-
ho hlavného mesta prežívali úprimnú
radosť z rekonštrukcie a estetickej
úpravy Hviezdoslavovho námestia a
parku, čím táto staromestská domi-
nanta nadobudla podobu, dôstojnú
svojej historickej funkcie i veľkej
osobnosti slovenskej kultúry, podľa
ktorej je pomenovaná. S úľavou sme si
vydýchli aj o čosi neskoršie, keď sa
mestským činiteľom podarilo odvrátiť
devastáciu tohto miesta, hroziacu zo
strany americkej ambassády.
Tým menej pochopiteľné, ba priam
zvrátené sa nám javí najnovšie rozhod-
nutie staromestského zastupiteľstva,
odsúhlasené na februárovom zasadaní,
podľa ktorého sa tu má postaviť akýsi
„sektbar“. Odhliadnuc od ignorovania
historickej hodnoty a funkcie Hviezdo-
slavovho námestia, si realizácia zámeru,
samozrejme, vyžiada nielen niekoľko-
miliónové výdavky, ale aj nečistotu,
neporiadok spojený s výstavbou, prevá-
dzkou a znefunkčnenie tohto oddycho-
vého miesta. 
Bežný občan Bratislavy si v tejto súvi-
slosti oprávnene kladie viacero otázok a
hľadá na ne odpoveď: Prečo má v krás-
nom mestskom parku stáť stavba, odpo-
rujúca kultúrno-historickým tradíciám i
estetickým podmienkam? Veď na prípad-
né alkoholické občerstvenie poskytuje
blízke okolie v okruhu 200 metrov aspoň
18 podobne zameraných lokálov, netreba
na to ďalšiu budovu postavenú na úkor
parkovej zelene! Nepovažuje staromests-
ké zastupiteľstvo túto investíciu za plyt-
vanie peniazmi občanov? Milióny pláno-
vané na „sektbar“ by sa určite dali využiť
aj účelnejšie. 
Napokon, už samotný spôsob, akým
došlo ku „schváleniu“ pánom starostom
navrhovaného projektu - hlasovalo zaň
len 12 členov  (samých „slušných
ľudí?“) z 37-členného staromestského
zastupiteľstva - vzbudzuje podozrenie,
že ide o „trhové záujmy“ niekoľkých
konkrétnych jednotlivcov. Chcú si
hádam touto stavbou vybudovať v Brati-
slave vlastný pomník? Bude to však len
pomník ich nekompetentnosti a necitli-
vosti voči mestu, ktoré spravujú! Neboja
sa svojich voličov?                            

Ľuba Langsfeldová, Bratislava  

Zaslúžia si

Bratislavčania

prírodu?
LIST ČITATEĽA
Tak ako mnoho iných i ja sa rád pre-
chádzam po okolí, zablúdim do blízke-
ho parku, či zájdem na bicykli na hrá-
dzu. Vychutnávam si čaro lužných
lesov i Bratislavského lesoparku.
Tvár Bratislavy sa za posledné roky
výrazne zmenila. Ľudí a áut pribudlo, no
Bratislavčanov naopak ubúda. Obyvatelia
sa pomaly presúvajú do okrajových štvrtí
a na vidiek, do mesta dochádzajú najmä
za prácou a nákupmi. Vždy som si myslel,
že mesto je tu pre ľudí. Dnes mám pocit,
že prevahu získava jeho neživá časť. Sta-
vebná činnosť je v rozmachu, buduje sa
všetko - od bytov po sklenené megaakvá-
riá. Rozvoj mesta je prirodzený, vývoj
ľudí mi už taký nepripadá. Strácajú sa tí
živo diskutujúci, stretávajúci sa a o všetko
dianie zaujímajúci sa človiečikovia. Tep
života sa zrýchľuje a kontakt s prostredím
otupuje. Vďaka tomu veľkým investorom
nerobí problém presadiť sa na úkor men-
ších i väčších kúskov zelene. Výraz
„park“ začína nadobúdať iný význam.
Starých rozkošatených kráľov nahrádzajú
drobní výrastkovia, mimomestské smreč-
ky či v horšom prípade iba peňažná zápla-
ta. Petície narážajú na nezáujem občanov
a naši zastupitelia sú často v nezávidenia-
hodnej situácii, keď volia menšie zlo.
Bolo by naivné si myslieť, že sa to zrazu
zmení a vyvarujeme sa opakovaniu chýb
iných. Verím však, že tu bude čoraz viac
ľudí, vďaka ktorým budú aj parky, že tu
zostanú lužné lesy i lesopark. Možno
prvými lastovičkami sú práve sa uskutoč-
ňujúce iniciatívy za záchranu Sadu Janka
Kráľa a za prírodnú rezerváciu Pramene
Vydrice. Peter Mikloš, Bratislava

~     ~     ~
Smútok. To je jediný pocit, ktorý mám
pri pohľade na to, čo sa deje v Brati-
slave. Nechávame si tu zastavať každý
jeden kúsok voľnej plochy. Oznáme-
nia o výstavbe nových mnohoposcho-
dových vežiakov, štvrtí s nadštandard-
nými bytmi, čiernymi stavbami sú na
každodennom poriadku.
Výstavba nového parku alebo čo i len
revitalizácia už existujúcich parkov je na
druhej strane veľmi sporadická. Chceme
žiť obkolesení betónom bez štipky zele-
ne a čerstvého vzduchu? Postup je jedno-
duchý: developerská firma si vyberie
vhodnú lokalitu, požiada o povolenie, ak
ho náhodou nedostane, párkrát sa odvolá,
prípadne postaví stavbu na čierno, zapla-
tí smiešnu pokutu a už sa peniažky gúľa-
jú do kapsy. My tu musíme žiť! Páni z
veľkých developerských a stavebných
firiem si užívajú na Kanárskych či iných
ostrovoch obklopení zeleňou, ktorú vidí-
me iba v televízii. Načo by im bola zeleň
v Bratislave. Juraj Nagy, Bratislava

Trafená hus - možno slabo, ale presne
Nie je v tom nostalgia za reštauráciou
Krym, ktorá bola prístavom univerzit-
ných študentov, len konštatovanie -
TRAFENÁ HUS na jej mieste nie je
ani zďaleka tým, čím by mohla a mala
byť reštaurácia situovaná na takomto
mieste.
Bar a reštaurácia je predovšetkým - bar.
Okrem niekoľkých jedálenských stolov
na konci jedného z krídel miestnosti
tvaru V sa sedí výlučne na vysokých
barových stoličkách. Výsledkom je
nepohodlie aj pre zákazníka, aj pre
obsluhu, ktorá má čo robiť, aby obslúži-
la hostí sediacich pri stene. K prvému
dojmu patrí aj vzhľad. Chuchvalce pra-
chu na zadnej drevenej stene, na stien-
kach pri oknách svetlé slnkom vypálené
rámiky, možno po dajakých obrázkoch.
Celkový dojem - ošumelosť. Patrí k tomu
aj toaleta. Tam sa nič nezmenilo, okrem
toho, že odstránili vchod z pravého kríd-
la. Na osušenie rúk elektrickým osušova-
čom asi treba odvahu, prístroj je prasknu-
tý, nešikovne zlepený a vrch je tým
lepidlom pošpinený, nevzbudzuje to
dôveru.
Plagát, ktorý vidno z ulice, pozýva
záujemcov o čašnícke remeslo. Malo nás
to varovať. Čašníčka síce prišla takmer
hneď, jej prekvapenie však vzbudilo, že
chceme pre každého jedálny lístok. Pri
našom stole sa vystriedali ešte dvaja čaš-
níci, jeden z nich sa zľakol otázky, či
môžeme mať aj polievku z denného
menu bez toho, aby sme si objednali
menu celé. Poslal radšej kolegu. vrchné-
ho. Ten jediný z trojice podal výkon, aký

sa od obsluhy v nie lacnej reštaurácii
čaká. Jedlo nám však nosili na etapy,
hoci sme vyhliadnutú cesnakovú krémo-
vú polievku z dennej ponuky dostali. Aj
čašníci, ktorí sa doslova motali za dlhým
barovým pultom, pôsobili, akoby im na
zákazníkoch vôbec nezáležalo. 
Trvalé jedálne lístky vyzerali ako ostat-
né atribúty - ošumelé, rohy listov pokrú-
tené, plné nepresných prekladov a prie-
klepov. Tak sme nabrali odvahu a objed-
nali si. Krémová cesnaková polievka (37
Sk) z denného menu aj voňala, aj mala
dobrú chuť, len bolo príliš poznať, že je
lacná a zohrievaná, zhustnutá koža
nebola dobre rozmiešaná a polievka bola
málo zohriata. Navyše jej možno vyčítať
trochu priveľa múky. Kapustová poliev-
ka (67 Sk) nebola tiež žiaden zázrak,
navyše plávalo na nej trochu viac tuku,
ako by malo. 
Pri hlavných jedlách sme svorne vyhlási-
li, že sa ešte  pamätáme na to, ako inak tu
chutilo, keď to bol Krym. Grécky steak
(277 Sk) ani Argentínsky steak (277 Sk)
neboli to, čo mali byť, teda medium. Oba
boli vysušené, bez šťavy, a teda aj bez
chuti. Chuť jedného mierne zachránila
príloha - smotanové zemiaky (39 Sk).
Vrcholom sklamania bolo to, čo malo
byť vrcholom labužníctva: Jäger (na
bloku vytlačené Jeger) guláš (177 Sk) so
žemľovými knedľami. Upravené to bolo
pekne na dlhej mise, knedle sa však roz-
padávali a chutili nedovarene, neboli ani

dostatočne teplé, mäsa bolo málo, jedlo
ani chuťou, ani vôňou nepripomínala
divinu. Šťavu by ste márne hľadali aj v
Chilli con carne (217 Sk), hoci to má plá-
vať v hustej paradajkovej šťave. Azda
preto, že sa tu asi kvôli imidžu podáva
ako jedlo na panvičke. Navyše nebolo
dosť pikantné a na stole okrem soli a
čierneho mletého korenia nebolo nič na
dochutenie, červená fazuľa bola príliš
uvarená. Jedine ryža (39 Sk) k nemu bola
uvarená, ako má byť.
Celkový dojem nezachránila ani Maxi
panvička (217 Sk), ktorú sme si dali
namiesto dezertu. Štyri druhy mäsa:
vykostené kuracie stehná zabalené v
oravskej slanine a ugrilované, grilované
bravčové rebierko v mede a kuracie krí-
delká v kečupe s domácou klobásou gri-
lovanou v kabátiku zo slaniny, k tomu
dva celkom chutné dipy, síce predčili
ostatné jedlá, ale na záchranu reputácie
podniku na jednom z najlepších miest v
Bratislave je to málo. Navyše máme
vážne podozrenie, že v slaninke nebola
zabalená deklarovaná domáca klobása,
ale najobyčajnejšia mäkká klobása typu
Ipeľská.
Záverečné espresso (35 Sk) len zodpove-
dalo všetkému ostatnému, vlažné, chuť
skôr ako melta než čierna káva.
V tomto dome niekto strieľal do kvality.
Trafil presne.
Naše hodnotenie: �
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Klamanie zákazníka má rôzne podoby
Oklamať zákazníka možno mnohými
spôsobmi - počnúc tými primitívnejší-
mi, ako je napríklad nedolievanie nápo-
jov po čiarku, až po sofistikovanejšie,
ktoré spotrebiteľ nemá šancu odhaliť.
Svedčia o tom poznatky inšpektorov In-
špektorátu Slovenskej obchodnej inšpek-
cie (SOI) pre Bratislavský kraj, ktorí v
poslednom období odhalili hneď dva prí-
pady výskytu výrobkov porušujúcich
práva duševného vlastníctva. V prvom
prípade spoločnosť DATE-X v hypermar-
kete TESCO na Panónskej ceste predáva-
la falzifikáty krytov na mobilné telefóny
značky NOKIA, čím klamala zákazníkov
a zároveň porušovala práva duševného
vlastníctva vzťahujúce sa k ochrannej
známke NOKIA. Inšpektori pri kontrole
14. júna 2005 v prevádzke spoločnosti
DATE-X našli 28 druhov falzifikátov kry-
tov na mobilné telefóny NOKIA v hodno-
te 73 090 korún. Skutočnosť, že ide o fal-
zifikáty, potvrdil aj odborný posudok.
Spoločnosť dostala pokutu 50-tisíc korún.
Vari ešte závažnejší prípad odhalili in-
špektori 22. júna minulého roku pri kon-
trole novinových stánkov T-1 a T-3 na
Tomášikovej ulici v Bratislave, ktoré pre-

vádzkuje spoločnosť L-K Management.
Našli tu spolu štyri druhy falzifikátov ces-
tovných lístkov na MHD, spolu 902
kusov, v celkovej hodnote 11 855 korún.
Fakt, že ide o falzifikáty, potvrdil aj zna-
lecký posudok Kriminalistického a
expertízneho ústavu Policajného zboru.
Spoločnosť L-K Management sa bránila
tvrdením, že predávali lístky na MHD v
dobrej viere, že ide o originálne lístky.
Uloženiu pokuty vo výške 50-tisíc korún
za klamanie zákazníka predajom výrob-
kov porušujúcich práva duševného vlast-
níctva sa však nevyhla.
Z iného súdka sú prípady, keď obchodníci
nevybavia stanoveným spôsobom rekla-
mácie spotrebiteľov. Inšpektori Inšpekto-
rátu SOI pre Bratislavský kraj sa zaobera-
li prípadom spotrebiteľky, ktorá sa sťažo-
vala na kvalitu zateplenia bytu. U firmy
PROREA, ktorá jej byt zateplila, si rekla-
mácie uplatnila trikrát - 11. decembra
2003, 24. júna 2004 a 2. marca 2005. In-
špektori SOI vykonali 1. augusta 2005 v
spomenutej firme kontrolu a v rámci vyše-

trovania zistili, že reklamácie nevybavila
stanoveným spôsobom, teda najneskôr do
30 dní, a v rovnakej lehote spotrebiteľke
ani nevydala doklad o spôsobe vybavenia
reklamácie. Spoločnosť PROREA dostala
pokutu vo výške 25-tisíc korún. 
Rovnakého prehrešku sa dopustila aj
letecká spoločnosť Sky Europe Airlines,
ktorá nevybavila stanoveným spôsobom
reklamáciu spotrebiteľa zameranú na
kvalitu poskytnutej služby (meškanie letu
z Bratislavy do Londýna). Zistili to in-
špektori SOI, ktorí v leteckej spoločnosti
na podnet spotrebiteľa vykonali 14. mája
minulého roku kontrolu. Spoločnosť
tvrdila, že reklamáciu zaslanú formou
jednoduchej e-mailovej správy nemožno
považovať za písomné podanie. Túto
námietku SOI neakceptovala, pretože v
žiadnom zákonnom predpise platnom na
Slovensku nie je upravená povinnosť
spotrebiteľa vlastnoručne podpísať poda-
nie písomnej reklamácie. Spoločnosť Sky
Europe Airlines dostala pokutu 10-tisíc
korún. Aj tieto prípady dokazujú, že keď
už sme nútení reklamovať nejakú službu
či výrobok, oplatí sa byť dôsledný a
vytrvalý. Peter Verner

Spo ahnite sa.

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

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

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

FordFocus C-MAX Champion

už za 221,- Sk denne*

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

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

*RPMN 2,81 %, 36 mesiacov, 30 % akontácia, koefi cient navýšenia 1.05.
Havarijné a zákonné poistenie v Allianz SP nemenné po as doby nájmu.
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ČALÚNNICTVO
- veľký výber látok
- odvoz dovoz zabezpečím

Tel.: 0905 793 219
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Stará IKEA

zmizne, postavia

tu výškový hotel
NOVÉ MESTO
Územie pri križovatke Tomášikovej a
Rožňavskej ulice sa čoskoro výrazne
zmení - má tu vyrásť výšková budova
hotela, administratívny objekt a prí-
slušná dopravná infraštruktúra. 
Hotel má mať 23 nadzemných a tri pod-
zemné podlažia. Bude poskytovať pre-
chodné ubytovanie na 19 nadzemných
podlažiach v 313 hotelových izbách a 294
apartmánoch. Celková úžitková plocha
podlaží určených na prechodné ubytova-
nie bude 30-tisíc štvorcových metrov,
priestory pre obchod a služby budú mať
rozlohu 8500 štvorcových metrov. V troch
suterénnych podlažiach objektu sú
navrhnuté garáže s kapacitou 675 státí.
Úžitková plocha suterénu predstavuje 16-
tisíc štvorcových metrov. Ďalších 50 par-
kovacích miest by malo byť pri hoteli.
Administratívna budova má mať 11 nad-
zemných a tri podzemné podlažia. Bližšiu
predstavu o jej veľkosti vytvára skutoč-
nosť, že podľa projektu by v nej malo
pracovať asi 2000 zamestnancov a celko-
vá úžitková plocha nadzemných podlaží
bude predstavovať 40-tisíc štvorcových
metrov. V troch suterénnych podlažiach
administratívnej budovy sú navrhnuté
parkovacie garáže s kapacitou 500 státí,
ďalších 75 státí má byť vonku pri budove.
Začatie výstavby sa predpokladá v
štvrtom kvartáli tohto roka, jej ukončenie
v štvrtom kvartáli roku 2008. Navrhova-
ná výstavba, ktorej okrem iného ustúpi
objekt bývalého nákupného centra IKEA,
je v súlade so schválenou urbanistickou
štúdiou zóny Tomášikova - Rožňavská. 
Úsek Tomášikovej ulice od Vajnorskej po
Rožňavskú sa oproti minulosti vďaka
novej výstavbe v blízkej budúcnosti znač-
ne zmení. Už teraz sa naproti jazeru
Kuchajda stavia rozsiahly obytný kom-
plex Koloseo, v tejto lokalite má pribud-
núť aj nová centrála Slovenskej sporiteľ-
ne a na pozemku pri Vajnorskej ulici pri-
pravuje spoločnosť TriGránit, ktorá
postavila Polus City Center a priľahlé
veže Millenium Tower I a Millenium
Tower II, výstavbu administratívneho
komplexu Lakeside Office Park. (juh) 

Mesto rozhodne

o dome

na Rezedovej
RUŽINOV
O zmene využitia bývalého Domu opa-
trovateľskej služby na Rezedovej ulici
bude rozhodovať bratislavský magi-
strát. Mesto preferuje riešenie, aby bol
dom využívaný na sociálny účely.
Podľa hovorkyne bratislavského magi-
strátu Evy Chudinovej zatiaľ nie je jasné,
či budova s 240 bytmi bude po zmene
slúžiť ako obytný dom bez sociálneho
účelu a nájomcom, zväčša starším ľuďom
so zdravotnými problémami, zvýšia
nájom. „Hlavné mesto má záujem prefe-
rovať také riešenie, ktoré bude zodpove-
dať sociálnym účelom,“ uviedla. Ako
dodala, magistrát analyzuje všetky mož-
nosti na využitie domu na Rezedovej.
Budovu na Rezedovej mesto zverilo v
roku 1991 do správy mestskej časti Ruži-
nov ako Dom opatrovateľskej služby. Po
legislatívnej zmene v roku 1998 však
zariadenie túto funkciu stratilo. Vlani
magistrát dom od Ružinova prevzal už
ako riadny obytný dom, avšak s uzavretý-
mi nájomnými zmluvami, ktoré zodpove-
dajú pôvodnej funkcii zariadenia. (sita) 

Trafostanice sú

ako chúlostivý

pacient
BRATISLAVA
Oteplenie z konca prvej marcovej
dekády, spôsobilo výpadky niekoľkých
elektrických zariadení v Bratislave,
pretože topiaci sa sneh spôsobil skraty
v transformátorových staniciach.
Nebolo to však až také zlé, ako výpadok
siete na Dlhých dieloch vo februári, keď
výpadok vypínača na stodesaťkilovolto-
vom rozvode spôsobil na druhom konci
obvodu skrat a následný požiar, čo vzápätí
začalo vyhadzovať trafostanice a spôsobi-
lo definitívne odstavenie hlavného vypína-
ča. Elektrické zariadenia sú totiž citlivé na
fujavice so snehom, dážď, mráz, náhle ote-
plenie, prudký vietor. Sú skrátka ako chú-
lostivý pacient. Zraniteľnosť trafostaníc
napríklad spôsobuje nevyhnutnosť vetrať
ich - ale pri prudkom vetre to vždy veští
katastrofu, lebo môže dovnútra nahnať
vodu či sneh. Ich počet v Bratislave s
odhaduje asi na 600. Povrchové transfor-
mačné objekty sú síce chúlostivé, ale ich
umiestnenie pod zem by si vyžadovala až
osemnásobne vyššie náklady. Rovnako
podzemné vedenie vysokého napätia je
drahé - len pol kilometra vedenia 110 kV
uloženého pod zem kvôli mostu Apollo si
vyžiadalo náklady 40 miliónov korún.
Pritom budovy rozvodného závodu majú
zväčša ploché strechy s asfaltovou tera-
sou. Podľa hovorcu Západoslovenskej
energetiky Jána Orlovského možno vo
všetkom prirovnať tieto strechy k cestám.
Aj keby boli ako dobre urobené, je nevy-
počítateľný moment, keď na nich vply-
vom počasia vznikne diera, prasklina. 
Rozvodná firma síce má snahu kontrolo-
vať stav jednotlivých objektov, ale tlak,
ktorý vyvoláva investičná horúčka v bra-
tislavskom regióne, nedovolí sústrediť sa
na to - prednosť majú akcie, ktoré vytvá-
rajú nové pracovné miesta. Podľa J.
Orlovského preto platí zvýšená pohoto-
vosť mobilných jednotiek rozvodného
závodu, dispečeri sledujú prognózy
počasia a upozorňujú pohotovostné čaty
na príchod kalamitných situácií. J. Orlov-
ský tiež uisťuje, že sa podstatne ľahšie
volá na call-centrum, ktoré dokáže zmo-
bilizovať pohotovosť v priebehu niekoľ-
kých minút. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Poslanci staromestského miestneho
zastupiteľstva minulý štvrtok neschvá-
lili návrh na zrušenie Detských jaslí na
Javorinskej ulici číslo 9, ktorý predložil
starosta mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto Peter Čiernik.
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastu-
piteľstva, ktorého jediným bodom pro-
gramu bol návrh na zrušenie jaslí, odvo-
lanie ich vedúcej z funkcie a schválenie
zámeru vystavať na mieste terajších jaslí
objekt na poskytovanie sociálnych slu-
žieb, malo bizarný priebeh. Hneď v
úvode dôvodovej správy k návrhu na zru-
šenie jasieľ sa uvádza: „Odborná pracov-
ná skupina mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto pod vedením starostu Petra
Čiernika definitívne rozhodla, že Detské
jasle na Javorinskej ulici zatvorí a budovu
nebude rekonštruovať.“ Dôvodom má
byť ich havarijný stav, ktorý viedol k
tomu, že jasle boli 9. februára tohto roka

zatvorené a deti sa presunuli do zvyšných
dvoch jaslí na území Starého Mesta na
Hollého a Čajkovského ulici. Aj v návrhu
uznesenia sa výslovne hovorí o zrušení
jaslí k 1. aprílu tohto roka. Napriek tomu
P. Čiernik opakovane tvrdil, že zasadnutie
miestneho zastupiteľstva definitívne
nerozhodne o existencii jaslí, ale ide o
vyriešenie pracovnoprávnych vzťahov so
štyrmi zamestnankyňami jaslí, pre ktoré
mestská časť nevedela nájsť prácu a ak by
sa jasle ponechali v sieti, mestská časť by
im musela vyplácať plat, aj keď nebudú
nič robiť. 
V dôvodovej správe sa okrem iného uvá-
dza, že „najjednoduchším riešením je
odstránenie a nahradenie celej stavby,
pretože vynaložené finančné prostriedky
na opravu a úpravu jestvujúceho objektu
by boli oveľa vyššie ako finančný náklad
na postavenie nového objektu“. Ten by
mal podľa uznesenia slúžiť na poskytova-
nie sociálnych služieb.

Na zasadnutí dostali priestor aj rodičia
detí, ktoré navštevovali jasle na Javorin-
skej. Spochybnili tvrdenie mestskej časti
o havarijnom stave objektu - časť stre-
chy, kde pretekala, bola na náklady jed-
ného z rodičov na druhý deň opravená.
Aj niektorí poslanci upozornili, že zdô-
vodnenie uzatvorenia jaslí nezodpovedá
skutočnosti.
Budúcnosť zatvorených jaslí na Javorin-
skej ulici, ktorá sa, mimochodom, nachá-
dza v mimoriadne lukratívnej lokalite,
tak ostáva naďalej neistá. Je viac-menej
isté, že téma ich zrušenia sa na pôdu
miestneho zastupiteľstva dostane opäť.
Naznačuje to aj vyjadrenie P. Čiernika,
že aj keby nedošlo k februárovej havárii,
musela by sa riešiť otázka, čo urobiť s
detskými jaslami v Starom Meste.
Poslanci, ktorí minulý týždeň rozhodli
iba o odvolaní vedúcej jaslí Evy Rybáro-
vej z funkcie, sa touto témou budú opäť
zaoberať v apríli. (juh)

STARÉ MESTO
Na mimoriadnom zasadnutí staro-
mestského miestneho zastupiteľstva,
ktorého jediným bodom bol návrh na
zrušenie jaslí na Javorinskej ulici,
vystúpili aj rodičia detí navštevujúcich
tieto jasle.
Deviateho februára do jaslí zatieklo z
topiaceho sa snehu. „V tento deň sme my
rodičia boli informovaní prostredníctvom
zamestnancov jaslí, že došlo k uvedenej
udalosti a dočasne sa jasle na dva týždne
uzatvárajú,“ uvádza sa v otvorenom liste
rodičov staromestským poslancom.
„Zároveň nám bolo ako náhradné riešenie
ponúknuté dočasné umiestnenie detí do
jaslí na Hollého ulici a na Čajkovského
ulici. Po uplynutí tejto lehoty sme sa via-
cerí obrátili na miestny úrad, kedy môžu
deti do jaslí opäť nastúpiť, keďže na dve-
rách zariadenia stále visel oznam, že sú z
technických príčin zatvorené.“
Ako sa ďalej uvádza v liste, zamestnanci
miestneho úradu rodičom oznámili, že

vzhľadom na zlý technický stav sa už
jasle nesprevádzkujú. Ku konkrétnym
informáciám sa rodičia dostávali len
veľmi ťažko, lebo „vysvetlenie problému
sa prehadzovalo z jednej kompetentnej
osoby na druhú“. Rodičia sa pozastavili aj
nad tým, že oznam o zrušení jaslí bol
vyvesený po ich takmer mesačnej snahe
komunikovať s miestnym úradom a
dopátrať sa relevantného dôvodu uzavre-
tia prevádzky jaslí. Vyjadrili tiež nespo-
kojnosť s tým, ako s nimi obec komuni-
kovala. „Do dnešného dňa, aj keď sme jej
zmluvní partneri, sme nedostali žiadne
písomné vyjadrenie,” píše sa v liste
Ako zdôraznili, na stretnutí s poslancom
Pavlom Baxom, v liste starostovi Petrovi
Čiernikovi, ako aj všetkým prítomným
poslancom a prizvaným na zasadnutie
sociálnej komisie oznámili, že strecha
bola na mieste, na ktorom zatekala, rodič-
mi opravená. „Sme ochotní sa aj sponzor-
sky podieľať na odstránení iných nedo-
statkov,“ píšu. „Chápeme, že mestská časť

potrebuje aj také zariadenia, ako sú domo-
vy dôchodcov, ale nie je nám jasné, prečo
sa vyvinulo také úsilie presvedčiť verej-
nosť o tom, v akom „život ohrozujúcom“
stave sú jasle na Javorinskej, keď o posta-
vení domova dôchodcov ešte nie je roz-
hodnuté ani v územnom pláne, keď sa len
spracováva zadanie územného plánu zóny
B4. Prečo by jasle s nevyhnutnými ná-
kladmi na opravu nemohli fungovať do
vydania stavebného povolenia na stavbu
domova dôchodcov na ich mieste?“
Rodičia tiež poukázali na to, že mestská
časť prevádzkuje jasle na Hollého ulici,
ktoré sú v bytovke a deti chodia vo fosfo-
reskujúcich vestičkách na dvor v pasáži
medzi Heydukovou a Obchodnou ulicou
cez cestu. Na druhej strane je tu snaha
zbúrať jasle na Javorinskej, ktoré boli už
priamo stavané ako jasle a pre pobyt detí
sú tu vytvorené všetky podmienky. Sú
presvedčení, že lepšie by bolo na domov
dôchodcov prebudovať jasle na Hollého
ulici. (juh)

Jasle na Javorinskej poslanci nezrušili,

ich budúcnosť je však naďalej neistá

Rodičia bojujú za zachovanie jaslí, chcú

sa aj sponzorsky podieľať na ich oprave

Vás pozýva na kurz

„Ako začať podnikať“
ktorý sa bude konať v termínoch:

6. – 8. 4. 2006, 4. – 6. 5. 2006, 8. – 10. 6. 2006
v zasadačke ZZVP, Laurinská 2 v Bratislave.

Bližšie informácie na www.fameedu.sk

Partner:

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

Maďarské, nemecké, latinské, príp. iné
jazyky, mapy a pohľadnice, listy a albumy
PRICESTUJEM - ZAPLATÍM

� 0905 646 511

JMB spol. s r.o
Stavebná spoločnosť

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

Murárske, tesárske, elektrikárske práce
Plastové okná, interiérové dvere

www.jmb.sk , 0903 718 776, 0903 718 805
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Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
prijme do pracovného pomeru 

riaditeľa/riaditeľku
domova dôchodcov Gerium, 
Pri trati 47, 821 06 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:
� vysokoškolské vzdelanie (psychológia,

andragogika, sociálna práca) alebo 
príslušná odborná spôsobilosť

Kritériá a požiadavky: 
� bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom

registra trestov nie starším ako tri mesiace) 
� preukázateľná riadiaca prax malého

kolektívu
� organizačné schopnosti 
Nástup: 
� termín nástupu dohodou, najneskôr 1. 6.

2006
Platové podmienky: zákon 553/2003 Z.z.
Bližšie informácie: Mgr. Gabriela Šedová,
sedova@bratislava.sk
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zašlite
poštou alebo osobne doručte do podateľne magi-
strátu najneskôr do 21 dní od uverejnenia tohto
inzerátu na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Referát personálny a mzdový
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192

814 99 Bratislava 1
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchá-
dzači spĺňajúci uvedené kritériá.

Chcete začať podnikať a neviete ako na to?
Nadácia Integra Vám pomôže k vytvoreniu vlastného malého podniku prostredníctvom:

� školenia v oblasti podnikateľských zručností 
� možnosti získania mikropôžičky
� aktívnej podpory v prvých rokoch podnikania 

V rámci Európskeho sociálneho fondu je tento program určený pre učiteľov všetkých typov škôl, pre lektorov, pre učiteľky na materskej
dovolenke, pre absolventov/tky pedagogických škôl, ako aj pre všetkých zamestnancov školstva. Účasť pre cieľovú skupinu je bezplatná.

Školenie bude od 24. - 28. 4. 2006 v Bratislave.
Ak Vás projekt Brána k podnikaniu učiteľom otvorená zaujal a máte otázky, alebo záujem sa prihlásiť, budeme radi, keď sa s nami 

skontaktujete a to najneskôr do 19. 4. 2006 na tel. č.: 6381 3557, alebo 0904 220 517. Info: www.integra.sk

POSKYTUJEME MASÁŽE
Sartorisova 11(pri hoteli Nivy), � 5564 1964

Otváracie hodiny: 1400 - 2200

KUPÓN NA 

15 % ZĽAVU

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: domestica@ba.telecom.sk

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

Vlastníci bytov

budú čakať

do oteplenia
DÚBRAVKA
Bytový komplex Dúbravka 200 mal
byť hotový už v auguste 2005, dopo-
siaľ však nie je skolaudovaný a budú-
ci nájomníci nevedia, na čom sú, hoci
majú v projekte uložené peniaze.
Firma B.O.S. Slovakia, ako píše na inter-
netovej stránke mestskej časti jeden z
klientov, podpísaný Jozef, síce dosiahla
dodatkami ku zmluvám legálne posunu-
tie termínu, ale - ten termín bol december
2005. Zákazníci však dodnes čakajú.
Podľa informácií z miestneho úradu
požiadal dodávateľ bytov 30. novembra o
kolaudačné konanie a stavebný úrad ozná-
mil jeho začatie na 20. december minulé-
ho roku. Šesť dní pred týmto termínom
však spoločnosť B.O.S. požiadala o
zmenu termínu kolaudácie a stavebný
úrad ho posunul na 19. januára tohto roku.
V ten deň skutočne prebehlo kolaudačné
konanie spojené s miestnym šetrením.
Kolaudáciu však prerušili - z viacerých
dôvodov, ale predovšetkým preto, že
neboli dokončené cesty, parkoviská,
kanalizácia... Podľa miestneho stavebné-
ho úradu nedostatky boli takého charakte-
ru, že jednoducho nemohli dovoliť, aby
sa tam ľudia nasťahovali. Ukázalo sa, že
pripojenie na niektoré siete dodávateľ
nemal ani vybavené na príslušnom úrade.
Okrem toho mráz a množstvo snehu
neumožnili vykonať skúšky niektorých
zariadení. Podľa stavebného úradu nedo-
statky stále nie sú odstránené. (gub) 

Komunálna

firma dodáva

lacnejšie teplo
VRAKUŇA
Obyvatelia mestskej časti Vrakuňa
neľutujú, že po odkúpení bytov zverili
správu svojich domov dnes už bývalé-
mu bytovému podniku - v jeho staro-
stlivosti sú aj dodávky tepla a teplej
vody azda najlacnejšie v meste.
Napriek rastu energií im akciová spoloč-
nosť Spokojné bývanie bude - ako aj v
minulých rokoch - vracať peniaze zo
záloh vyplatených na teplo a teplú vodu.
Okolo päťtisíc domácností sa podelí o
sumu 4,2 milióna korún. Peniaze dostanú
v alikvótnej výške, no podľa individuál-
nych kritérií. Záleží len na jednotlivých
spoločenstvách vlastníkov, či ich vrátia
aj fyzicky, alebo znížia o príslušnú sumu
poplatky v tomto roku. Priemerne pri-
padne na domácnosť okolo 800 korún.
Ako nás informovala Henrieta Peškovi-
čová z marketingu spoločnosť Spokojné
bývanie, sú asi jediní v Bratislave, kto
takto narába s platbami, údajne ešte
jedna spoločnosť dosahuje podobné
výsledky, ale nedeklaruje to. 
„Sme komunálna firma, ide nám predo-
všetkým o to, aby boli spokojní občania.
Miestna časť nás zriadila preto, aby sme
slúžili ich spokojnosti,“ tvrdí zástupkyňa
Spokojného bývania. V praxi to zname-
ná, že pred schvaľovaním cien na Úrade
pre reguláciu sieťových odvetví predkla-
dá kalkuláciu, v ktorej je len minimálny
zisk, plynúci zo zákona. Pri zúčtovaní
potom vypočíta cenu podľa skutočných
nákladov a tú porovnáva so zálohovými
platbami. Za posledné roky vždy s tým,
že ušetrí peniaze klientov.
Do nákladov ani skrytým spôsobom neza-
náša sumy, ktoré by mali pomôcť prekle-
núť diery spôsobené neplatičmi, čo údajne
niektorí dodávatelia tepla robia. (gub) 

Chevrolet plus. Hrdý majiteľ.

Chevrolet Aveo od 325.000,- Sk
+ pri využití leasingovej ponuky "PRÉMIA" zľava 30.000,- Sk

Aveo

Aveo emisie CO
2
 (g/km): 152 – 173; Spotreba (l/100km, zmiešaná prevádzka): 6,4 – 7,0

Najnovší člen rodiny Chevrolet práve dorazil! 4-dverový Chevrolet Aveo

je kompaktný sedan, ktorý má všetko, čo od auta očakávate: dobre vyze-

rá, je praktické a pohodlné. Je ideálny pre rodinu ale aj na jazdu v meste. 

Niet divu, že ho budete chcieť s hrdosťou každému ukázať.

Fancar, spol. s r.o.
Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava

tel.: 02/ 43641212, 43641213

predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

Budete taký hrdý na Váš nový Chevrolet Aveo, 

že ho budete chcieť stále ukazovať.
autáihneď k odberu
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Stavať 

sa bude aj na

Černyševského 
PETRŽALKA
Na Černyševského ulici v Petržalke sa
pripravuje výstavba polyfunkčného
objektu pozostávajúceho z admini-
stratívnej budovy a bytového objektu.
Začatie výstavby sa predpokladá kon-
com tohto roka.
Územie, kde má novostavba stáť, je zo
severnej strany ohraničené železničnou
traťou, zo západu ho ohraničuje jestvujú-
ci administratívny objekt, na juhu lokalita
hraničí s Černyševského ulicou. Východ-
nú hranicu územia tvorí Jantárová cesta,
resp. jej nadjazd. Administratívna budova
má mať 19 podlaží (jedno podzemné),
bytový objekt má mať 15 nadzemných a
jedno podzemné podlažie. V bytovom
dome majú byť alternatívne riešené byty
pre asi 252 obyvateľov, v jeho parteri má
byť retailová pobočka, obchodné pre-
vádzky, kaviareň, reštaurácia a jedáleň. V
podzemnom podlaží a na ďalších troch
podlažiach bytového domu budú vytvore-
né parkovacie plochy zvlášť prístupné pre
administratívne a zvlášť pre bytové časti
komplexu. Navrhovaná parkovacia garáž
má mať kapacitu 275 parkovacích státí,
vonku pri budove má byť ďalších 18 par-
kovacích státí. Orientačný termín ukon-
čenia výstavby je apríl 2009. (lau)

Krajský

parlament

predsa funguje
BRATISLAVA
Podpredsedom Bratislavského samo-
správneho kraja sa stal poslanec za
Stranu maďarskej koalície (SMK)
Gabriel Agárdy. Pri hlasovaní na
zasadnutí krajského zastupiteľstva
minulý týždeň získal najviac hlasov. 
Predseda samosprávneho kraja Vladimír
Bajan navrhol troch kandidátov na pod-
predsedov, pričom poslanci Juraj Plechlo
(ANO) a Bystrík Hollý (KDH) nezískali
dostatok hlasov. Krajského podpredsedu
malo zastupiteľstvo zvoliť už vo februári,
poslanci z SDKÚ-DS, ANO a SMK sa
však odmietli zúčastniť na hlasovaní,
keďže predseda nenavrhol viacerých kan-
didátov. Teraz zastupiteľstvo podpredse-
du zvolilo, a to aj proti vôli SDKÚ-DS,
ktorá má v krajskom parlamente najsil-
nejší poslanecký klub.
Krajskí poslanci schválili aj zvýšenie
počtu zamestnancov úradu samosprávne-
ho kraja o 40 úradníkov. Návrh zvýšiť
počet zamestnancov o 38 opäť predložil
predseda V. Bajan po tom, ako rokovanie
o návrhu prerušil po rozsiahlej diskusii
na februárovom zasadnutí. Na návrh
poslanca Milana Ftáčnika (SMER-SD),
ktorý si Bajan osvojil, sa navrhovaný
počet zamestnancov zvýšil o dvoch pre
oddelenie školstva, mládeže a športu.
Počet zamestnancov tzv. župného úradu
sa tak zvýši na 165. Nových zamestnan-
cov budú vyberať v konkurzoch s pomo-
cou personálnych firiem, prvé konkurzy
by mali byť na prelome marca a apríla.
Náklady úradu by sa po rozšírení mali
zvýšiť ročne o 9 miliónov korún. (brn)

NOVÉ MESTO
Budovu, ktorá je vlastne už historická
- reprezentovala Slovensko na Sveto-
vej výstave v Montreale v roku 1967 -
otvoria v posledný marcový deň, čím
na Kamzíku pribudne vyše stopäťde-
siat reštauračných miest.
Nebude to, pravda, príležitosť na občer-
stvenie pre každého, aj keď organizátori
pripravujú nedeľné rodinné menu. Jeho
cena (140-180 Sk) však iste nie je
dostupná pre každú štvorčlennú rodinu,
ktorá sa vyberie na výlet do bratislav-
ských lesov. Expo si ponecháva exkluzi-
vitu koliby vyššej triedy, čo ľahko vyčí-
tate z jedálneho lístka, v ktorom sa cena

„ľudových“ polievok pohybuje okolo
šesťdesiat korún. Podľa právnika spoloč-
nosti, ktorá kolibu vlastní a zrenovovala,
však ceny jedál budú prijateľné, ak ich
zákazník bude brať ako sviatočné jedlo.
Rekonštrukciou koliby však pribudli na
Kamzíku aj ubytovacie možnosti - štyri
dvojlôžkové izby a dva apartmány. Preto
bude koliba v prevádzke celý týždeň, pri-
čom okrem nedele a pondelka má vyhrá-
vať na počúvanie ľudová hudba. Exteriér
aj interiéry sú ladené v rustikálnom
duchu. Vnútri koliby sú tri miestnosti -
jedáleň s kapacitou 70-80 stoličiek,
Oravská pivnica so 60 miestami a
Kysucká izba s 20 stoličkami. V lete

bude na terase 120 miest. Celá rekon-
štrukcia, pri ktorej sa uplatnili ľudoví
remeselníci zo severských okresov, stála
okolo 40 miliónov korún.
Prínos novokoncipovaných služieb koli-
by je v oživení tradícií, od Troch kráľov
až po Vianoce a Silvester, a tiež treba oce-
niť, že na vínnej karte sú výlučne vína
slovenských producentov, takže je možno
ochutnať napríklad modrú frankovku od
piatich vinárov. Pokiaľ ide o ponuku stra-
vy, prezentujú ju ako národnú, inšpirovať
sa dala však len kuchyňou stredo- a seve-
roslovenskou, v ponuke zatiaľ chýba juh
a rázovitý východ. (gub)

FOTO - Oto Limpus

S riaditeľom divízie riadenia pobočiek
Tatra banky Mgr. MICHALOM
LIDAYOM sme sa rozprávali o využití
možností banky pri získaní peňazí na
kúpu bytu alebo auta i o tom, ako riešiť
obdobie zvýšených výdavkov, ale aj ako
zhodnotiť svoje úspory.

Mnohé mladé rodiny či jednotlivci
potrebujú bývať samostatne a snívajú o
kúpe bytu alebo domu, aj keď nemajú
vopred nasporený dostatok peňazí.
Viete im ponúknuť v takejto situácii rie-
šenie?
Je fakt, že málokto si môže dovoliť zabez-
pečiť bývanie naraz - za hotové! Omnoho
reálnejšie je postupne splácať byt či dom v
prijateľných mesačných splátkach pro-
stredníctvom hypotekárneho úveru. Ak-
tuálne podmienky Tatra banky sú pritom
vysoko atraktívne, keďže ponúkame bez-
platné poradenstvo, skutočne rýchle a jed-
noduché vybavenie pôžičky, či úrokovú
sadzbu od 4,65 %. Klienti môžu, samozrej-
me, založiť túto pôžičku aj kupovanou

nehnuteľnosťou. Navyše, ak od februára
zakladajú za hypotekárny úver alebo Ame-
rickú hypotékuTB byt v Bratislave, nemusia
predkladať znalecký posudok. Tatra banka
vykoná ohodnotenie na svoje náklady do
24 hodín od podania žiadosti. Klient tak
ušetrí čas a viac ako polovicu bežných
výdavkov na znalecký posudok. Samozrej-
me, tým sa urýchli celý proces vybavenia
pôžičky.
Ľudia často potrebujú peniaze aj na iný
účel, ako je kúpa bytu. Mnohí sa však
boja zadlžovať, alebo ručiť za úver
bytom. 
Vo vyspelých krajinách sa žije na úver,
pôžičky si berú mladí aj starší. Záujem o
pôžičky z banky stúpa aj u nás, pretože rie-
šia individuálnu situáciu klienta a možno
nimi financovať aj vybavenie domácnosti,
prípadne auto. Určite viac ako pomaly
šetriť sa oplatí jednoducho si požičať pe-
niaze a potom pôžičku pohodlne splácať v
malých sumách. Tatra banka ponúka hneď
niekoľko riešení. 
Aké konkrétne?
Klient u nás môže získať pôžičku bez
akéhokoľvek zabezpečenia, ktorú môže
použiť na akýkoľvek účel. Schválenie
úveru prebieha do 24 hodín a klient má
peniaze na bankovom účte bezprostredne
po podpise zmluvy. Pokiaľ má vlastné
úspory, ktoré si však chce nechať ako isto-
tu do budúcnosti, môže nimi zabezpečiť
úver, pritom vôbec nemusí dokladovať
svoj príjem a môže pôžičku čerpať s
výhodnou úrokovou sadzbou od 5 % p.a.
Existuje aj tretie riešenie, a to pre tých,
ktorí majú možnosť založiť nehnuteľnosť
a využiť tak Americkú hypotékuTB. Takéto
zabezpečenie banke umožňuje poskytnúť
nízky úrok, zatiaľ čo klient naplno využíva
svoj byt či dom, ktorého je stále vlastní-
kom a ešte aj užíva požičané peniaze.
Čo odporúčate klientovi, ktorý si potre-

buje požičať malú sumu peňazí, ale
nechce si na to brať úver?
V tomto prípade by som odporučil kredit-
nú kartu, ktorá poskytuje rýchle peniaze a
možnosť, ako sa vyhnúť plateniu úrokov.
Jej princíp spočíva v tom, že peniaze, ktoré
kreditná karta poskytne, má človek mož-
nosť využívať až do 40 dní bez akéhokoľ-
vek úroku. Môže si regulovať výšku splát-
ky podľa vlastných preferencií či aktuál-
nych finančných možností. O kreditnú
kartu môže požiadať ktokoľvek a pritom
ani nemusí byť klientom banky.
Ďalšou možnosťou, ako jednoducho získať
peniaze, je splátková karta MasterCard. Je
len na klientovi, kedy a koľko minie. Zo
splátkovej karty MasterCard môže minúť
naraz celú sumu, ktorú má na karte, alebo
len časť, ktorú práve potrebuje. Aj v tomto
prípade si sám nastaví výšku mesačných
splátok. Splácaním sa bude suma na karte
automaticky obnovovať. 
V prípade, že človek úspory má, ako ich
môže čo najlepšie zhodnotiť? 

Jedinečnou možnosťou na slovenskom
trhu v súčasnosti sú Profilové fondyTB.
Novinkou v investovaní do týchto fondov
je, že klient získa podiely na lukratívnych
nehnuteľnostiach, pretože za časť peňazí,
ktoré vloží do Profilových fondovTB, správ-
ca fondu nakúpi napríklad akcie zahranič-
ných firiem podnikajúcich v realitách. Tie
sú potom investované do výstavby veľ-
kých realitných projektov, ako sú kance-
lárske priestory, veľké nákupné centrá,
logistické a priemyselné parky či luxusné
apartmány. A kto by nechcel investovať do
nehnuteľností? Vhodnú stratégiu, ktorá
klientovi prinesie možnosť zaujímavého
výnosu, neustále sa bude prispôsobovať
zmenám trhu a znižovať riziko investova-
nia, mu pomôže vybrať špecializovaný
poradca v našej pobočke. 
Klienti sa často sťažujú na vysoké
poplatky, ktoré musia platiť za každo-
denné bankové operácie. Existuje mož-
nosť, ako sa im vyhnúť, resp. na poplat-
koch nejako ušetriť?

Poplatky sú nevyhnutnou cenou za posky-
tované služby, nikto predsa nemôže pod-
nikať zadarmo, ak chce dlhodobo posky-
tovať kvalitu. Pre jednoduchosť a mož-
nosť cenovej úspory sme však zaviedli
balíky služieb k bežnému účtu. Balík
obsahuje viaceré najpoužívanejšie služby
a predstavuje cestu k pohodlnému narába-
niu s peniazmi, ako aj výraznú úsporu na
poplatkoch. Všetci klienti majú možnosť
využívať vernostný program Tatra banky
- pri prekročení stanoveného priemerného
zostatku na účte v predchádzajúcom
mesiaci získavajú balík služieb k bežné-
mu účtu úplne zadarmo. Vernostný pro-
gram sa vzťahuje aj na kreditné karty,
vďaka častejšiemu používaniu karty
klient nemusí hradiť mesačný poplatok za
kreditnú kartu.
Kde môžu klienti v prípade záujmu zís-
kať podrobné informácie o službách
banky?
V ktorejkoľvek z našich pobočiek, kde im
bezplatne poradia naši zamestnanci. Množ-
stvo informácií získajú aj prostredníctvom
nonstop telefonickej služby DIALOG
alebo na stránke www.tatrabanka.sk. Nie-
kedy sme si všimli akúsi obavu ľudí vkro-
čiť do pobočky, vyplývajúcu možno z prí-
lišného rešpektu či strachu, že sa hneď
niekto na nich „vrhne“ a zahrnie ich ponu-
kou. Je to však neodôvodnené, naši zamest-
nanci sú v pobočkách kvôli klientom, preto
treba využiť šancu opýtať sa, ako riešiť
finančné otázky. Často ľudia ani nevedia,
že v súčasnosti existujú riešenia, ktoré im
umožnia žiť kvalitnejší život na vyššej
úrovni, ako boli v minulosti zvyknutí. Chce
to len jediné - nebáť sa o pýtať.
Tí, ktorí si chcú vybaviť všetko ohľadom
kúpy nehnuteľností pod jednou strechou,
môžu navštíviť naše Centrá bývania - na
Štefánikovej ulici, v Auparku alebo na
Námestí SNP.

Ponuka bankových služieb je široká a kvalitná

Zrenovovanú Kolibu Expo už otvárajú,

má to byť opäť exkluzívna reštaurácia
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RUŽINOV
Stavebný boom neobíde ani územie
ohraničené ulicami Jégého, Záhrad-
nícka, Miletičova a Trnavská, kde v
dohľadnej budúcnosti majú pribud-
núť hneď tri výškové budovy.
V uplynulých dňoch pyrotechnici odstre-
lili 58 metrov vysoký komín, posledný v
areáli bývalej cvernovky. Ako nás infor-
movala hovorkyňa starostu Ružinova
Anna Mihalčínová, bratislavská spoloč-
nosť PLH chce v tejto lokalite postaviť
dva objekty, na ktoré je už vydané aj
územné rozhodnutie. Pôjde o dva poly-
funkčné bytové domy, z ktorých jeden
bude mať 20 nadzemných podlaží, bude v
ňom 242 bytov, k dispozícii bude 189

parkovacích státí v podzemnej garáži a
180 vonkajších parkovacích miest. Druhý
dom má mať 14 nadzemných podlaží,
bude v ňom 50 bytov a 64 apartmánov, v
podzemnej garáži bude 106 státí, k dispo-
zícii okrem toho bude aj 90 vonkajších
parkovacích miest.
Stavať sa má aj v lokalite pri areáli Sale-
ziánov, kde akciová spoločnosť Residen-
ce pripravuje výstavbu polyfunkčnej
budovy s 18 nadzemnými podlažiami,
ktorá bude slúžiť prevažne na administra-
tívne účely, budú v nej aj priestory pre
obchod a služby. Súčasťou tohto objektu
bude aj dvojpodlažná podzemná garáž s
320 parkovacími miestami.
Tento výpočet nemusí byť konečný, pre-

tože v areáli bývalej cvernovky (Závodov
MDŽ) ešte ostanú voľné pozemky. Ďalšie
aktivity investorov v týchto miestach ešte
nie sú známe. Lokalita starého Ružinova
sa postupne mení na zónu výškových
budov - zatiaľ sa tento trend výraznejšie
prejavil na území južne od Záhradníckej
ulici, kde už stojí vyše sto metrov vysoký
obytný vežiak Gloria, dokončuje sa aj
výstavba komplexu Rozadol na Trenčian-
skej ulici, ktorého súčasťou je aj výšková
budova. Ako sme už informovali, okrem
toho sa v Ružovej doline pri budove
pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ne pripravuje výstavba ďalšieho vežiaka s
názvom Universo, ktorý má mať 21 nad-
zemných podlaží. (juh)

V starom Ružinove vyrastú výškové domy

BRATISLAVA
V utorok 21. marca primátor Andrej
Ďurkovský otvoril Turistické infor-
mačné centrum, ktoré sídli v zrekon-
štruovaných priestoroch informačného
strediska na Klobučníckej ulici.
Rekonštrukcia informačného strediska na
Klobučníckej ulici na Turistické infor-
mačné centrum je súčasťou vybudovania
komplexného informačného systému v
Bratislave, ktorého cieľom je zvýšenie
štandardu poskytovaných služieb, aby
zodpovedali požiadavkám trhu a využí-
vali najmodernejšie technológie založené
na internete a databázových softvérových
aplikáciách. 
Rekonštrukcia informačného centra Bra-

tislavského kultúrneho a informačného
strediska na Klobučníckej ulici sa začala
prvého novembra minulého roku a počas
nej pracovalo centrum v náhradných prie-
storoch na Uršulínskej ulici. Celkové
investičné náklady na rekonštrukciu
Turistického informačného centra pred-
stavujú vyše 13,6 milióna korún. V rámci
nej sa uskutočnila komplexná prestavba
priestoru, ktorý bol v dezolátnom stave,
revitalizovali sa všetky inžinierske siete a
zmenilo sa dispozičné riešenie prevádz-
kového priestoru tak, aby umožnil maxi-
málne využitie moderných informačných
technológií. Priestor pre zákazníkov sa
zväčší a bude vybavený voľne dostupný-
mi informačnými a prezentačnými tech-

nológiami pre klientov, pričom vďaka
využitiu dotykových informačných inter-
netových terminálov zabezpečí aj posky-
tovanie informácií nonstop. 
Turistické informačné centrum bude
poskytovať turistické a všeobecné infor-
mácie pre domácich i zahraničných turis-
tov. Bude sprostredkúvať ubytovanie v
hoteloch, penziónoch, hosteloch a v
súkromí, pripravovať tematické prehliad-
ky mesta  a blízkeho okolia a výlety pre
obyvateľov Bratislavy. Zabezpečí aj cen-
trálny predpredaj vstupeniek na rôzne
domáce a zahraničné podujatia. Doplnko-
vé služby sa rozšíria o predaj turistickej
literatúry a suvenírov. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Obnovené turistické centrum už funguje

OZ Dospelí a deti

PORADŇA
vzťahy, výchova, poruchy učenia, 
školská zrelosť, voľba povolania

0908 117 529
dospeliadeti@dospeliadeti.sk

www.dospeliadeti.sk

Rozkladacia sedacia súprava
úložný priestor, vyššie-pohodlné operadlo,
v kvalitných látkach s teflonovou úpravou odolnou vo i
poliatiu - 7 farieb, slovenský výrobok

kuchyne - jed. stoly - rohové lavice
stoli ky na ploche 300 m2

ROZUMNÉ CENY - ZAMERANIE - NÁKRES
ÚPRAVY NA MIERU - ODBORNÁ MONTÁŽ
SLUŽBY ARCHITEKTA - EL. SPOTREBI E

24.148,-

Gogo ova 5, Petržalka - pri kúpalisku Matador, tel. informácie 10.00-16.00 hod: 02/6381 4801
Po-Pia: 10.00-19.00, Sobota: 9.00-14.00

Konferen ný stolík
kvalitné prevedenie, slov. výrobok

19.581,-

11
5 

cm

250 cm 185 cm

autobus . 80, 99

4.339,- 3.500,-

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO
Vyberáme:

55.342,-
bez doplnkov a spotrebi ov

slovenský výrobok

6.668,- 4.990,-
kreslo roh. sedenie

Plynové brzdy
do dvierok zdarma

290 cm 190 cm

DOVOZ ZDARMA po bránu pri nákupe nad 8000 Sk od 15.3. do 15.4. 2006

1x499 Sk + 10x499 Sk 1x1958 Sk + 10x1958 Sk

1x350 Sk + 10x350 Sk

AKCIA CETELEMPríklad: kvalitná sedacia súprava na splátky 
1x1958 Sk + 10x1958 Sk

10% akontácia
10% navýšenie
10 splátok

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

OSOBNÁ 
A NÁKLADNÁ 

DOPRAVA
• AUTOBUSY • MIKROBUSY

• LIMUZÍNY • SŤAHOVANIE • TAXI

02/44 258 106 0908 606 303

www.da.sk

Káblovka

poškodila

zákazníkov
BRATISLAVA
Rada Protimonopolného úradu potvr-
dila pre UPC Slovensko pokutu 15
miliónov korún za porušenie zákona o
ochrane hospodárskej súťaže tým, že
zneužila svoje dominantné postavenie
a odpojila svojich zákazníkov od prí-
jmu programov.
Rozhodnutie Protimonopolného úradu je
ešte z októbra 2003, po odvolaní UPC sa
prípad dostal na Najvyšší súd a ten vlani
v lete rozhodol o oprávnenosti postupu
Protimonopolného úradu. UPC musí
pokutu uhradiť do 15 dní od nadobudnu-
tia právoplatnosti verdiktu. UPC sa bude
správať podľa rozhodnutia, aj keď s ním
nesúhlasí. Otázkou je, či pokutu nepre-
mietne do zákazníckych cien v nasledujú-
com období. 
Dôvodom na pokutu bolo, že UPC odpo-
jil od kábla zákazníkov vo viacerých mes-
tách, medzi nimi aj v Bratislave, za to, že
neuhradili časti ceny, ktoré si káblová spo-
ločnosť svojvoľne stanovila v rozpore s
rozhodnutím Telekomunikačného úradu.
Podotýkame, že všetci odpojení platili za
signál maximálnu cenu stanovenú prísluš-
ným regulačným úradom a podľa Proti-
monopolného úradu podnikateľ de facto
nútil zákazníkov platiť viac, ako bola cena
stanovená právnymi predpismi.
Otvorenou otázkou zostáva odškodnenie
zákazníkov, ktorí boli odpojení, ako aj
tých tých, ktorí odpojení neboli, pretože
zaplatili viac, ako povoľovali platné práv-
ne prepisy. (gub)

Chýba centrálna

výťahová

nonstop služba
BRATISLAVA
Ak sa v noci zo soboty na nedeľu zasek-
nete vo výťahu, závisí len od správcu
vášho domu, či tam zotrváte až do pon-
delka, alebo či vás prídu vyslobodiť
ihneď. Vyplýva to z informácií od výťa-
hárskych firiem v Bratislave.
V Bratislave totiž neexistuje centrálna
vyprosťovacia služba a výťahári sa ju ani
neusilujú zriadiť. Zjavne hrá istú úlohu
konkurenčný zápas a situácii neprospieva
ani to, že nie všetky firmy sú rovnako
silné. Ani zákon nestanovuje, že vo veľ-
kých mestách musí byť inštitúcia, ktorá je
schopná kedykoľvek zasiahnuť a pomôcť
občanovi, a zjavne nestanovuje ani to, na
akú pomoc má nárok občan, ktorý zosta-
ne zaseknutý vo výťahu cez víkend.
Záleží teda len na tom, či ste vo výťahu,
ktorý spravuje firma s nepretržitou služ-
bou, alebo máte smolu a správca vášho
výťahu úraduje len v pracovné dni od
siedmej do tretej popoludní. 
Firiem, ktoré sa starajú o výťahy, je nie-
koľko desiatok, a každá z nich sa stará len
o svoje výťahy, havarijnú službu konku-
rencii neposkytuje. Lenže, ako nás infor-
moval Tibor Lengyel zo spoločnosti Lift-
stav, ktorá poskytuje svojim zákazníkom
nonstop servis, záleží na tom, ako má
výťahár postavenú zmluvu. Ak správca
domu (družstvo či spoločenstvo vlastní-
kov) uzavrie zmluvu, v ktorej nebude
trvať na nepretržitej službe (čo je drahšie),
nádej na rýchlu pomoc v období po pra-
covnom čase máte len minimálnu. (gub)

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

VÝBER Z REZIDENČNÝCH NEHNU-
TEĽNOSTÍ

Predaj:
2-izb., OV, Saratovská, 70m2, tehla, terasa 2,3 mil. Sk
2-izb., OV, Miletičova, 1p., tehla, upr. 2,45 mil. Sk
2,5-izb., OV, Račianska, 108m2, log., 4/4p. 3,4 mil,. Sk
3-izb., OV, Dunajská, 122+16m2 log., gar.státie, holobyt 11,2 mil. Sk
4-izb., OV, Novohorská, 83m2, 4/4p., log., č. zrek. 2,85 mil. Sk
4-izb., OV, J. Stanislava, 3/7p., 82m2, log., kompl. uprav. 2,8 mil. Sk
5-izb., OV, Koprivnická, 1p., 154+80m2 záhr., teh., sauna, 2gar. 8 mil. Sk
RD-Ivánka pri Dunaji, lux., novost., 6,3á, 2-gar. 10,5 mil. Sk
RD-Koliba, 5 izb. novostavba, UP 180 m2, pozemok 420 m2 9,5 mil Sk
SP-Bellova, 4687 m2 info v RK
Prenájom:
1-izb., Mozartova, kompl.zrek., 35m2 dohoda
1-izb., Gorkého zar. s terasou 20 000 SK/mes+E
2-izb., Rajská, zar. 1 100,- EUR/m.
2-izb., Gorkého, zar. 1 100,- EUR/m.
2-izb., Šustekova, nez., 55m2, balkón, novost. 14 000,- Sk/m.
2-izb., Koceľova, novost., 58m2, zar., lux., balkón 20 000,- Sk/m.+E
2-izb., Miletičova, zar., 48m2, 1p. 12 000,- Sk/m.+E
2,5-izb., 29. augusta, zar., zrek. 21 000,- Sk/m.
3-izb., Štefunkova, kompl. zar. 15 000,- Sk/m.+E
3-izb., Trnavská, nez., 92+65m2 terasa, novost., garáž 800,- EUR/m.
3-izb., Rusovská cesta, nez., novost., 75m2 20 000,-Sk/m.
3-izb., Jelšova, čiast. zar., 5/8, parkovanie 20 000 SK/m. +E
3-izb., Panská čiast. zar. 75m2 po rekonštr. 20 000 SK/m.+E
4-izb., Kúpeľná nezar. 128m2, pekny štandard 26 000 SK/m.+E
Časť RD- Radvanská, sam.č., 2p., zar., 105m2, ter., gar. 1200,- EUR/m.+E
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

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

ustanovujúci

rekord behu?
MARATÓN
Hoci organizátori zdôrazňujú význam
Tatra banka City Marathonu ako špor-
tového podujatia s veľkou účasťou re-
kreačných bežcov, v kútiku duše veria,
že hneď prvý ročník by mohol priniesť
kvalitný traťový rekord.
„Samozrejme, bolo by výborné, keby
víťazný bratislavský čas mal takú hodno-
tu, aby sa dostal do medzinárodného špor-
tového spravodajstva,“ hovorí Jozef  Pu-
kalovič, jeden z organizátorov behu.
Podľa vývoja registrácie približne tri týž-
dne pred behom by sa víťazný čas mohol
pohybovať na slušnej úrovni medzi 2.15 -
2.20 h. V štartovej listine sme objavili
hneď niekoľko zaujímavých mien. Figu-
ruje v nej napríklad slovenská maratónska
jednotka Marcel Matanin, ďalší popredný
slovenský maratónec Ján Kálavský, úra-
dujúci slovenský šampión v polmaratóne
Ján Križák, ale aj veľmi dobrý poľský
bežec Arthur Blasinski. Ozdobami podu-
jatia by mali byť najlepší aktuálny rakú-
sky maratónec Michael Buchleitner a jeho
nemecký súper Carsten Eich. Veľkou
neznámou je niekoľko marockých bež-
cov, všetci s časmi okolo 2.15 h. V ženskej
kategórii pobeží vlaňajšia majsterka Slo-
venska v maratóne Sylvia Bilíková, víťaz-
ka košického maratónu Dana Janečková,
ale aj poľská majsterka sveta v behu do
vrchu Izabela Zatorska.
Je pravdepodobné, ako to už pri mestských
maratónoch býva, že pred štartom sa pri-
hlási niekoľko kvalitných atlétov. (cmb)

Zaregistrovať sa

bude dať aj deň

pred pretekmi
MARATÓN
Účastníci I. Tatra banka City Mara-
thonu 2006 sa musia zaregistrovať.
Prihlasovací formulár je k dispozícii
na internetových stránkach www.tic-
ketportal.sk, www.maxfun.cc. Možno
ho zaslať aj poštou na adresu jedného
z organizátorov - spoločnosť Success-
Sponsoring, Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava. 
Zaregistrovať sa bude dať aj v priebehu
soboty 1. apríla (deň pred pretekmi) na
prízemí Primaciálneho paláca, sála č. 5.
V deň štartu bude registrácia od 6.30 do
9.00 h v budove ZŠ na Jesenského ulici,
kde sa budú nachádzať aj šatne na pre-
zlečenie a osobnú hygienu.
V cene štartovného, ktoré je v závislos-
ti od dĺžky trate a termínu registrácie od
190 do 1300 Sk, je celý rad spomienko-
vých predmetov na maratónsky beh:
tričko s logom podujatia, tzv. running
box plný informácií o podujatí a o meste
Bratislava, lístok na Pasta Party na
Hviezdoslavovom námestí (možnosť
výberu z troch druhov cestovín), pre-
ukaz umožňujúci zadarmo využívať cez
víkend bratislavskú MHD a navštíviť
mestské múzeum, galériu a zoologickú
záhradu, 15-percentná zľava vo vybra-
ných bratislavských reštauráciách.
Každý bežec bude mať možnosť stiah-
nuť si svoju cieľovú fotografiu z inter-
netu, maratónci dostanú medailu, detskí
účastníci dostanú diplom so svojím
menom. (cmb)

V nedeľu 2. apríla začína mesto Bratislava

písať svoju novú maratónsku tradíciu

Maratón budú sprevádzať kultúrne akcie

MARATÓN
Už len týždeň nás delí od štartu prvé-
ho bratislavského mestského mara-
tónskeho behu pod názvom Tatra
banka City Marathon Bratislava 2006.
Bratislavský maratón bude jedným z
prvých v tohtoročnej medzinárodnej
termínovej listine maratónskych
behov.
Myšlienku usporiadať v Bratislave mest-
ský maratón a nadviazať tak na tradíciu
masových cestných behov v hlavnom
meste rozvíjali v priebehu oposledných
dvoch rokov na magistráte a miestnom
úrade Staré Mesto v úzkej spolupráci s
viedenskou agentúrou Success-Sponso-
ring a jej bratislavskou pobočkou. Spo-
ločne sa zhodli, že Bratislave takéto

podujatie zatiaľ chýba a veľmi by jej
svedčalo.
„Vychádzali sme z toho, že v Európe
každé slušné mesto má svoj mestský
maratón,“ vysvetľuje primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. „Navyše, rekreačný
masový beh sa vo svete teší veľkej popu-
larite. Verím, že bratislavský maratón si
veľmi rýchlo obľúbia rekreační bežci
nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného
Rakúska, Maďarska a z Česka. Chceme
im ponúknuť podujatie, zorganizované
na špičkovej profesionálnej úrovni a
všetkým Bratislavčanom príjemný
víkend plný športových, ale aj kultúr-
nych a spoločenských zážitkov.“
Mestské maratóny sa v súčasnosti behajú
takmer v každej významnej svetovej

metropole. Najprestížnejšími sú marató-
ny v New Yorku, Bostone, Londýne či
Rotterdame, ale svoj mestský maratón-
sky beh s významnou účasťou rekreač-
ných bežcov majú aj Praha alebo Viedeň.
Bratislava sa chce v priebehu niekoľkých
rokov zaradiť medzi tieto mestá. 
Trať vymeral v súlade s pravidlami
IAAF športový riaditeľ pretekov Miro-
slav Helia a povedie z nábrežia cez Kara-
džičovu ulicu na Štrkovec, odtiaľ po
Záhradníckej ulici a Špitálskej ulici na
Šafárikovo námestie, cez Starý most do
Petržalky, Novým mostom sa vráti na
ľavý breh Dunaja a cez nábrežie a Devín
späť do historického centra mesta.  Cieľ
všetkých kategórií behov bude na Hviez-
doslavovom námestí. (cmb)

MARATÓN
Tatra banka City Marathon Bratisla-
va 2006 nebude len o samotnom behu.
Kultúrno-spoločenská časť podujatia
sa začne už v piatok 31. marca v popo-
ludňajších hodinách na Hviezdoslavo-
vom námestí a bude pokračovať v
sobotu 1. apríla bohatým celodenným
programom na hlavnom pódiu pred
budovou Opery SND, ako aj v hudob-
nom pavilóne v zadnej časti námestia. 
V centre Bratislavy budú počas celého
víkendu stánky s rôznymi gastronomic-
kými špecialitami a pochúťkami. Kon-
certy, súťaže, tombola, výstava športo-
vých produktov, pasta party, autogramiá-

da a ďalšie sprievodné podujatia, to všet-
ko bude môcť vidieť a zažiť každý, kto

sa cez tento víkend rozhodne navštíviť
Bratislavu. (cmb)

31. 3. o 17.30 - Suchomel Jazz Quartet
31. 3. o 19.00 - Marián Greksa a Mišo

Kovalčík
31. 3. o 20.40 - En Avant
1. 4. o 10.00 - otvorenie detského stanu
s prezentáciou 3D hier
1. 4. o 12.00 - džezová skupina Vlada

Vizára
1. 4. o 14.00 - autogramiáda so známymi

futbalistami, hokejistami a olympionikmi
1. 4. o 15.00 - Pasta party: Talianska ku-

chyňa pre účastníkov pretekov

1. 4. o 15.30 - Bystrík
1. 4. o 17.30 - Tomáš Bezdeda
1. 4. o 19.00 - The Chrobáky
1. 4. o 20.30 - Kmeťoband
2. 4. o 6.30 - registrácia účastníkov mara-

tónskeho behu
2. 4. o 9.30 - oficiálne otvorenie Tatra

banka City Marathon 2006
2. 4. o 9.45 - štart pretekov In Line Skating
2. 4. o 10.00 - štart maratónu
2. 4. o 14.00 - slávnostné vyhlásenie

výsledkov

Najzaujímavejšie momenty sprievodného programu:



Vajnorčania idú

rozšíriť miestny

cintorín
VAJNORY
Zastupiteľstvo mestskej časti Vajnory
odsúhlasilo žiadosť o zverenie nehnu-
teľností vo vlastníctve Krajského
úradu v Bratislave. Toto rozhodnutie
prijali poslanci v súvislosti s potrebou
rozšírenia miestneho cintorína. 
Ide o časť areálu bývalej Materskej školy
na Šaldovej ulici, ktorú z hygienických
dôvodov zatvorili ešte v roku 1992. Časť
pozemku bude slúžiť pre služby cintorí-
na a časť premenia na parkovú zeleň.
Budova samotnej bývalej školy bude slú-
žiť na poskytovanie všeobecne prospeš-
ných služieb a na prenesený výkon štát-
nej správy (školstvo), ktorý zabezpečuje
mestská časť.
Vajnory nepatria k tým mestským čas-
tiam, ktoré vlani prejavili záujem pre-
vzať starostlivosť o cintorín do vlastných
rúk pre nespokojnosť so službami mest-
ského pohrebníctva. V Bratislave prudko
klesá počet pohrebných miest, ich množ-
stvo vystačí už len sedem rokov. (gub)

Najmä starší

ľudia by mali

byť opatrní
RAČA
Podvodníci, ktorí si zvykli operovať
pod najrozličnejšími zámienkami v
bytoch najmä osamelých ľudí, našli
novú taktiku, ktorá vyzerá veľmi vie-
rohodne a opiera sa o dôverne vyzera-
júce ekologické argumenty.
Podľa hovorcu mestskej polície Petra
Plevu najnovším trikom je takzvané bez-
platné meranie prachu v byte. Obyvate-
ľom Rače ho ponúka zatiaľ neznámy
zavalitejší muž vysoký asi 185 cm. Do
polovice marca občania nahlásili sedem
takýchto prípadov. Podľa niektorých
občanov, ktorí sa s ním stretli, môže ísť o
Ukrajinca hovoriaceho zlou slovenčinou.
Bratislavská mestská polícia preto upo-
zorňuje predovšetkým starších ľudí, aby
podobným osobám svoje príbytky ne-
otvárali a na ich výskyt upozornili prí-
slušnú stanicu mestskej polície, alebo
zavolali na tiesňové číslo 159, prípadne
aj štátnu políciu na číslo 158.
V minulosti používali iný trik - pod
zámienkou, že sú pracovníci plynární či
elektrární, ktorí chcú vrátiť preplatok, sa
vlúdili do bytu a zistili, kde vyhliadnutá
obeť ukrýva peniaze. Nie je ľahké určiť
počet prípadov. Podľa hovorkyne kraj-
skej polície Aleny Toševovej štatistika
týchto prípadov nie je, pretože podľa
súčasnej legislatívy sa niektoré z nich
hodnotia ako priestupok, iné ako trestný
čin. Polícia však odhaduje ich počet v
Bratislave na niekoľko desiatok ročne,
pričom ide väčšinou o útoky proti star-
ším ľuďom. Polícia preto odporúča
nevpúšťať cudzích ľudí do bytu, od pra-
covníkov služieb striktne požadovať ich
legitimáciu, prípadne si overiť oprávne-
nosť ich príchodu telefónom. Neznáme
osoby by ľudia nemali za žiadnych okol-
ností vpúšťať do bytu. (gub)

V areáli bývalej

cvernovky

zúril požiar
RUŽINOV
Minulú stredu 15. marca v noci zasa-
hovali hasiči na Jégého ulici, kde v
areáli bývalej cvernovky horeli unimo-
bunky. Šlo o zatiaľ najväčší tohtoroč-
ný požiar na území mesta.
Podľa hovorkyne Hasičského a záchran-
ného útvaru hlavného mesta SR Bratisla-
vy Silvie Balázsikovej do piatich minút od
ohlásenia požiaru na miesto dorazili dve
hasičské vozidlá, ktoré však po príchode
požiadali o posily. Po prehriatí konštruk-
cie sa časť bývalej ubytovne zrútila, do
objektu sa dostal vzduch a požiar nabral
na intenzite, asi po dvoch hodinách sa
hasičom podarilo dostať oheň pod kontro-
lu. V čase požiaru sa v objekte nenachá-
dzali žiadne osoby a nikto nebol zranený.
Oheň likvidovalo 40 hasičov, 6 hasič-
ských vozidiel, bolo pri ňom aj jedno
zdravotnícke vozidlo. Na uhasenie ohňa
spotrebovali do štvrtka rána viac ako
140-tisíc litrov vody. Pri požiari zhorelo
približne 96 unimobuniek. V areáli býva-
lej cvernovky nezasahovali hasiči tento
rok prvýkrát. (brn) 

Pavilón šeliem je už takmer dokončený,

v ZOO budú chovať vzácny druh leoparda
BRATISLAVA
Nový pavilón šeliem v bratislavskej zoo-
logickej záhrade je už takmer dokon-
čený. Primátor Andrej Ďurkovský ho
slávnostne otvorí 22. apríla a odvtedy
bude prístupný aj pre verejnosť.
Nové chovné zariadenie pre mačkovité
šelmy budujú v bratislavskej ZOO od
októbra 2004. Ako nám povedala riadi-
teľka ZOO Miloslava Šavelová, chovné
zariadenie je pre štyri druhy mačkovi-
tých šeliem, je v súlade s modernými
pohľadmi na chov zvierat v uzavretých
priestoroch zoologických záhrad, maxi-
málne využíva ponúknutý priestor a re-
špektuje etologické špecifiká živočíš-
nych druhov v tomto priestore. „Pavilón
umožňuje využívanie vrodenej aktivity
jednotlivých druhov a spĺňa tiež požia-
davky zo vzdelávacieho hľadiska, preto-
že počíta aj s možnosťou napojenia na

videotechniku, čím sa zabezpečí sprí-
stupnenie rôznych životných prejavov
zvierat pre návštevníkov,“ uviedla M.
Šavelová. „Exteriéry budú upravené tak,
aby čo najviac približovali prostredie, v
ktorom jednotlivé druhy žijú. Výbehy sú
priestranné, prekryté sieťami a doplnené
umelými sklami. Nový pavilón šeliem je
bez mreží.“
Vnútorné ubikácie sú už dokončené, sko-
laudované boli koncom minulého roku.
V súčasnosti sa dokončujú vonkajšie
výbehy, montujú sa siete nad výbehmi,
drevené obklady kovových častí, ako aj
stavba čerpacej stanice, z ktorej bude pri-
vádzaná voda do jazier vo vonkajších
výbehoch. „Nevyhnutná bude aj sadová
úprava vonkajších častí,“ uviedla M.
Šavelová, podľa ktorej sadovnícke úpra-
vy zdržiava počasie. 
V chovnom zariadení budú umiestnené

levy juhoafrické, tigre sumatranské, leo-
pardy cejlónske a jaguáre americké.
„Levy a tigre v pavilóne už sú a zvykajú
si na nové prostredie,“ konštatovala M.
Šavelová. „Leopardy a jaguáre budú
dovezené koncom marca a začiatkom
apríla., Treba poznamenať, že pôvodne
sme s chovom leopardov cejlónskych
nepočítali, pretože ide o vysoko ohroze-
ný druh a tak v prírode, ako aj v zajatí,
ich je veľmi málo.“
Ako vysvetlila, chovatelia zapojení do
záchrany týchto zvierat ponúkli brati-
slavskej ZOO zapojenie sa do európske-
ho záchranného programu, čo schválil
koordinátor pre chov leopardov cejlón-
skych pre celú Európu. ZOO Bratislava
tak bude okrem iných záchranných pro-
jektov zapojená aj do projektu záchrany
leoparda cejlónskeho. (juh)

FOTO - Oto Limpus
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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
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BRATISLAVA
V dohľadnej budúcnosti by v Bratislave
mali byť vybudované veľké železničné
stavby strategického významu, ktoré
zásadne ovplyvnia a organizáciu dopra-
vy v meste a skvalitnia jeho prepojenie
so susednými krajinami.
Ako sme už informovali, ide o tri stavby -
železničný tunel od stanice Bratislava -
Predmestie do Petržalky, železničný termi-
nál na letisku a elektrifikáciu trate z Devín-
skej Novej Vsi do Marcheggu. „Myšlien-
ka vybudovať spomenutý tunel existuje od
času, kedy začala vnútroštátnej, ale najmä
medzinárodnej doprave chýbať v roku
1962 zrušená trať medzi železničnou stani-
cou Bratislava - Filiálka a Bratislava - Petr-
žalka, ktorá viedla v trase dnešných ulíc
Karadžičova a Dostojevský rad,“ povedal
nám Jozef Goláň z ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií. Ako dodal, kon-
krétnu a fundovanú podobu dostala táto
myšlienka v roku 2002, keď talianska
firma A.T.P. s.r.l spracovala štúdiu vykona-
teľnosti riešenia systému regionálnej
železničnej dopravy s využitím existujúcej
železničnej infraštruktúry na území mesta.
Objednávateľom tejto štúdie bolo minis-
terstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
spolu s bratislavským magistrátom. Roz-
hodujúcim impulzom pre realizáciu tejto

myšlienky bolo Rozhodnutie číslo
884/2004/ES Európskeho parlamentu a
Rady, ktoré medzi priority Trans - Euro-
pean Transport Network (TEN-T) zaradilo
železničnú os Paríž - Štrasburg - Štuttgart -
Viedeň - Bratislava. „Ukázalo sa, že tri
európske železničné koridory, prechádza-
júce Bratislavou, nemajú vzájomné prepo-
jenie zodpovedajúcej kvality,“ uviedol J.
Goláň. „Tak vznikol projekt prepojenia
koridorov, obsahom ktorého okrem spo-
mínaného podzemného prepojenia je aj
výstavba železničného terminálu na letis-
ku M. R. Štefánika a elektrifikácia trate
Devínska Nová Ves - Marchegg.“
Cena projektu bude podľa jeho slov
upresnená vypracovaním projektovej
dokumentácie a konečnú podobu dostane
po uzavretí obstarávania a výbere najlep-
šieho uchádzača. V tomto štádiu prípravy
sa celkové náklady na realizáciu odhadu-
jú na 15 miliárd korún. Konečným prijí-
mateľom grantov z fondov EÚ a aj inves-
torom budú Železnice SR. Predpokladá
sa, že granty budú dva. Hlavným bude
kohézny fond, kde tento projekt je zara-
dený v koncepcii jeho čerpania na pláno-
vacie obdobie 2007 - 2013 a má medzi
železničnými projektmi najvyššiu priori-
tu. Kohézny fond sa na financovaní
podieľa 85 percentami obstarávacích

nákladov. Druhým bude fond TEN-T,
pomocou ktorého bude zabezpečená pro-
jektová príprava. TEN-T sa na jej finan-
covaní podieľa 50 percentami. Riadiaci
výbor TEN-T vlani v decembri rozhodol
o poskytnutí grantu a začiatkom marca
bola na účet ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií doručená prvá polovica
grantu vo výške 10,5 milióna eur. „V
súčasnej dobe intenzívne pripravujeme
vyhlásenie súťaže na zhotovenie projek-
tovej dokumentácie,“ uviedol J. Goláň. 
Po dokončení tohoto diela, ale aj skôr v
priebehu výstavby, konečne bude k dispo-
zícii na multifunkčné využitie atraktívny,
ale dlhé roky nevyužitý priestor terajšej
železničnej stanice Bratislava Filiálka -
pravda, okrem neveľkého územia potreb-
ného na vybudovanie výstupu z podzemnej
stanice, ktorá však môže byť aj integrova-
nou súčasťou objektov na tomto priestore. 
Na prvý pohľad je tiež zrejmé, že tento
projekt bude úzko korešpondovať s bra-
tislavskou MHD, najmä ak cieľovým
stavom nosného systému MHD v Brati-
slave majú byť električky s normálnym
(železničným) rozchodom. Ďalším
dôvodom je predpoklad zavedenia
TRAM-TRAIN (električka - vlak) systé-
mu s použitím vozidiel pre dve prúdové
sústavy. Juraj Handzo

Výstavba veľkých železničných stavieb

na území mesta nadobúda reálne kontúry
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Začiatkom roka otvorili na Linzbotho-
vej ulici 16 v Podunajských Biskupi-
ciach Múzeum obchodu, ktoré sa sem
presťahovalo z Klobušíc pri Ilave, kde
fungovalo takmer pätnásť rokov.
Odpoveď na otázku, čo tu bolo, keď ešte
neboli supermarkety, je stručná: trvanli-
vosť, pohoda a peknota. Veď repliky
predmetov, ktorých originály nájdete v
múzeu, sú dnes žiadanými (a drahými)
doplnkami domácností. Ich súčasný kurz
pramení v snahe vykúzliť trochu intím-
nej atmosféry. Kedysi však boli súčasťou
života. Takmer 60-tisícmi exponátov vás
o tom biskupické múzeum môže pre-
svedčiť. Predmety z uplynulých dvoch
storočí sú okrem iného aj svedkami tech-

nickej revolúcie a vývinu modernej spo-
ločnosti. Od váh s mosadznými závažia-
mi, ktoré sa používali za monarchie, ale
aj po druhej svetovej vojne, cez rôzne
predmety denného obchodu až po
reklamné slogany z obdobia vrcholného
reálneho socializmu tu nájdete svedectvo
každej etapy vývinu obchodu.
Múzeum sídli v zrekonštruovanej kúrii
Juraja Alberta, ktorý bol hlavným finan-
čným dozorcom bratislavského arcibi-
skupského panstva. Budovu postavili, ako
hovorí riaditeľ múzea Marcel Juck, nieke-
dy v druhej polovici 18. storočia. Múzeum
je pokračovateľom úsilia zdokumentovať
vývoj obchodu u nás, ktoré sa začalo v
roku 1983 zriadením Dokumentačného
centra obchodu, pohostinstva a cestovné-

ho ruchu a v roku 1991 sa premenilo na
Múzeum obchodu. To sa stále venuje aj
gastronómii a pohostinstvu, veciam den-
nej spotreby. Krásne to ilustruje časť
expozície už pri vstupe, kde dominuje
orchestrión - funkčný, zrekonštruovaný
reštaurátorom múzea, Biskupičanom Zol-
tánom Nagyom. A za ním príval toho, čo
po ére flašinetov produkuje hudbu dnes -
walkman, discman, empétrojka... Najviac
predmetov pochádza z relatívne najdo-
stupnejšieho obdobia - medzi dvoma sve-
tovými vojnami, nájdete tu kompletne
vybavený obchod so zmiešaným tovarom,
kedysi zvaný i koloniál - ale aj svedkov
súčasnosti, registračné pokladnice.
Múzeum je otvorené denne okrem pon-
delka od 9.00. do 17.00. hodiny. (gub)

Múzeum obchodu približuje verejnosti,

čo tu bolo, keď ešte neboli supermarkety

Biodiverzita -

pohľad na

pestrosť života
BRATISLAVA
Totálne nezvyčajné skĺbenie profesio-
nálneho umeleckého pohľadu a dlho-
dobej vedeckej práce poznačuje novú
expozíciu Slovenského národného
múzea s názvom Biodiverzita.
Neveľká expozícia je dokonalou výpove-
ďou o pestrosti foriem života na zemi, ale
aj o práci Prírodovedného múzea SNM.
„V múzeu musí práca stáť na kontinuite
generácií,“ hovorí jeho riaditeľ Milan
Rybecký a dodáva, že pri koncipovaní
expozície túto kontinuitu spojili mlados-
ťou, ktorá dodáva estetický náboj výsled-
kom viac ako dvadsaťročnej zberateľskej
práce. Exponáty napriek ich vedeckej
cene a zmyslu sú usporiadané na
múzeum nezvyklým spôsobom. Študenti
najvyšších ročníkov akadémie výtvar-
ných umení, ktorí expozíciu aranžovali,
po pol roku práce dosiahli efekt podobný
efektu washingtonského Smithsonian-
skeho múzea - návštevník nemá pocit, že
si prezerá strohý vedecký katalóg. K
tomu prispelo aj použitie diorám, ktoré
možno budú bigotní vedci pokladať za
neprimerané - ale exponáty vystavené za
sklom s majstrovsky namaľovaným
pozadím od akademického maliara Sta-
nislava Lajdu naozaj vyvolávajú pocit
reality a priestoru. 
Výstava má mnoho naj. Sú tu napríklad
zástupcovia hmyzu až z opačnej strany
zemegule, z ostrovov uprostred indo-pa-
cifickej oblasti, je tu nesmierne cenný ori-
ginálny nosoroží roh, nočné motýle veľké
zo dvadsať centimetrov a kolibrík dlhý
tri, perlorodky, ale aj nádherné a prudko
jedovaté ulitníky, homôlky sieťované, či
najväčší orech na svete (zo seychelskej
palmy). Expozíciu stále dotvárajú, aby
hostia, najmä deti, získali verný obraz o
rôznorodosti života - v súčasnosti pre ne
dokončujú počítačové programy, ktoré
ich hravou formou budú učiť v miestnos-
ti zvanej Objavovňa. Deti sa zatiaľ na
expozícii podpisujú typicky slovenským
spôsobom - odtŕhajú písmenká, ktoré
označujú exponáty vo vitrínach. (gub)

Otvorili

Múzeum

Jána Cikkera
STARÉ MESTO
Aj keď sa hudobný skladateľ Ján Cik-
ker vo chvíľach odpočinku a voľna
rád vracal k matke do rodnej Banskej
Bystrice, jeho domovom sa stala Brati-
slava. V rodinnom dome Jána Cikkera
vo Fialkovom údolí 2 otvorili 21.
marca Múzeum Jána Cikkera.
Múzeum vzniklo z rozhodnutia Nadácie
Jána Cikkera, ktorú k tomu viedla snaha
zachovať skladateľovu pozostalosť a v
čo najväčšej možnej miere šíriť jeho tvo-
rivý odkaz a dielo. Vilu z obdobia funk-
cionalizmu, kde múzeum sídli, obýval
Ján Cikker od roku 1967 až do smrti v
roku 1989. Dom, obkolesený menšou
záhradou, v roku 1947 navrhli architekti
Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. 
Múzeum sprístupňuje veľmi zvláštny
kontrapunkt okázalosti dávnych dôb a
sugestívnych odtlačkov fluida prostredia,
obývaného v rozporuplných socialistic-
kých okolnostiach pracovitým a nesmier-
ne skromným skladateľským géniom.  Z
pôvodného vybavenia tam ostalo sklada-
teľovo klavírne krídlo či niekoľko obra-
zov a kvôli svojej osobitej kráse aj uni-
kátna baroková skriňa. (dš)

Plyn sa používa

v Bratislave

už 150 rokov
BRATISLAVA
Ešte na prelome šesťdesiatych rokov
minulého storočia bolo možné tu a tam
v Bratislave vidieť svietiť pekné liati-
nové lampy, ktoré zažíhal a zhasínal
drôteným hákom mestský zriadenec.
Už vtedy mali okolo sto rokov.
Stopäťdesiate výročie zažatia prvej
lampy na svietiplyn uplynulo presne 19.
marca tohto roku. V Prešporku sa prvé
plynové lampy zažali o deväť mesiacov
skôr ako v hlavnom meste Uhorska -
Budapešti. Už v tom čase nebolo blesko-
vé staviteľské tempo zriedkavosťou -
mesto uzavrelo so súkromnou rakúskou
spoločnosťou Ősterreichische Gasbe-
leuchtung AG zmluvu a v roku 1855
začalo sa s výstavbou plynárne. Umiest-
nená bola takmer na okraji vtedajšieho
mesta - medzi Jánskou a Valónskou uli-
cou. Dnes v tých miestach ústi Kollárovo
námestie do Námestia 1. mája. 
Za rok začala písať svoju históriu pre-
šporská plynáreň s kapacitou 1300
kubických metrov svietiplynu denne
(ročne 500 000 kubíkov). Plyn sa vyrábal
z kvalitného ostravského koksovateľné-
ho uhlia a do potrubia sa tlakoval parným
strojom s výkonom asi 3 kW. Plynáreň
bola vybavená plynojemami mokrého
systému s kapacitou 1000 kubíkov a roz-
vodná sieť bola dlhá 25 kilometrov. V
uliciach svietilo 209 lámp, ktorým v
zime pomáhalo ďalších 167 svietidiel s
prevádzkou len do polnoci. V plynárni
pracovalo 10 robotníkov, o lampy sa sta-
ralo 15 lampárov.
Súkromní odberatelia platili za 1000
kubíkov 5 zlatých a 77,5 grajciara, veľ-
koodberatelia mali zľavu a platili len 3
zlaté. Mesto platilo za osvetlenie ročne
19 800 zlatých. 
Rakúska spoločnosť mala zmluvu časovo
obmedzenú a tak v roku 1891, napriek
odporu, ktorý vyvolala miestna tlač,
mesto plynáreň odkúpilo za „odlučnú kni-
hovú“, teda zostatkovú, hodnotu 470 000
zlatých. Napriek tomu, že pôvodný maji-
teľ do obnovy neinvestoval, a preto výro-
ba plynu klesala, v rukách mesta plyná-
reň dokázala zvýšiť produkciu a v prvom
roku prevádzky bola dokonca zisková -
čistý zisk predstavoval 25 000 zlatých. V
tom istom roku prešla do vlastníctva
mesta aj vodáreň a vznikol podnik Závo-
dy na vodovod a osvetlenie mesta Bratis-
lavy. O jedenásť rokov k nemu pripojili
aj elektráreň. Táto firma existovala až do
roku 1945.
Plynáreň mala právo robiť po ohlásení
rozkopávky po celom meste, v prípade
nebezpečenstva však stačilo ohlásenie
dodatočné. Zároveň však po dokončení
opravy „...dlažba má byť uvedená na
trovy plynárne a podľa pokynov mest-
skej obce do predchádzajúceho stavu. Za
miesta, kde bola dlažba rozkopaná, ručí
plynáreň jeden rok...“.
Nároky na spotrebu rástli napriek trom
reorganizáciám - prvá koncom 19. storo-
čia a ďalšia začiatkom 20. storočia, keď
sa  plynáreň sa elektrifikuje a zvyšuje sa
kapacita výroby až na 2,5 milióna kubí-
kov plynu ročne. Ani to však nestačilo. V
roku 1912 sa začala radikálna moderni-
zácia - na Mlynských nivách postavili
nový plynojem s kapacitou 20 000 kubí-
kov, výstavbu plánovanej modernej ply-
nárne však oddialila vojna a výstavbu
oddialila až na rok 1935. V roku 1936
preniesli oheň zo starej plynárne na Firš-
náli na Mlynské nivy, čím stará pani
doslúžila a začala sa éra novej bratislav-
skej plynárne. (brn)
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STARÉ MESTO
NA DUNAJSKEJ ULICI neznáma žena
prepadla pobočku OTP banky. Zamasko-
vaná v zelenej kukle vošla do banky, so
zbraňou v ruke ohrozovala pracovníka
strážnej služby a vyhrážala sa, že vystrelí.
So sebou si odniesla niekoľko stotisíc
korún. Pri prepade nik nebol zranený.
Páchateľke za lúpež hrozí trest odňatia
slobody na sedem až dvanásť rokov.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ dvaja
muži prepadli predavača stánku s občer-
stvením. Namiesto zaplatenia vytiahli na
23-ročného predavača zbraň. Pri platení
namieril jeden z páchateľov naňho zbraň a
žiadal peniaze, stravné lístky, zlatú retiaz-
ku a mobil. S lupom asi za 9000 korún z
miesta činu utiekli. Polícia po nich pátra.
NA ZÁMOCKEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 45-ročný štát-
ny občan Nemecka. Dve neznáme ženy
ho pod hrozbou použitia noža prinútili,
aby ich vpustil do domu a potom i do bytu
na spomenutej ulici. Z bytu mu odcudzili
5000 korún, digitálnu kameru a playsta-
tion. Polícia po lúpežníčkach pátra.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ODESKEJ ULICI pri ceste v poli
našli zhorený vrak auta. Požiarny vyšetro-
vateľ nevylúčil úmyselné podpálenie vo-
zidla. Zistilo sa, že ide o vozidlo Škoda
Fabia, ktoré si prenajal z požičovne vozi-
diel 30-ročný muž. Požiar spôsobil na
vozidle škodu za 300-tisíc korún. 

RUŽINOV
NA TRNAVSKEJ ULICI policajti
zadržali podozrivého muža, ktorý sa
pokúsil s platobnou kartou bez označenia
vybrať z bankomatu finančnú hotovosť.
Počas kontroly policajti uňho našli ďal-
ších 28 platobných kariet bez označenia,
na ktorých boli napísané PIN čísla. Poli-
cajnej hliadke predložil rumunský pas a
núkal im niekoľkotisíc korún, ak ho pus-
tia. Vyšetrovateľ ho obvinil z neoprávne-
ného vyrobenia a používania elektronic-
kého platobného prostriedku. Hrozí mu
trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. 32-
ročný Rumun skončil v policajnej cele s
návrhom na vzatie do väzby.
NA ULICI NOVÉ PÁLENISKO horelo
vozidlo Škoda Octavia. Požiar založil
pravdepodobne úmyselne neznámy pá-
chateľ. Na aute vznikla škoda asi za 800-
tisíc korún. Požiar poškodil aj vedľa
zaparkované vozidlo Opel Corsa. Okol-
nosti požiaru vyšetruje polícia.
NA DRIEŇOVEJ ULICI našla policaj-
ná hliadka, ktorú sem privolali kvôli
výtržnosti, 22-ročného muža, ktorý mal
bodné poranenie brucha. Previezli ho do
nemocnice. Polícia po páchateľoch pátra.

RAČA
NA KADNÁROVEJ ULICI napadli 35-
ročného Andreja dva bojové psy plemena
bandog, ktoré predtým ušli z garáže v
Krasňanoch. Dohrýzli ho na nohách i
rukách. Andreja previezli na ošetrenie do
nemocnice na Kramáre. Polícia vypočula
napadnutého Andreja i majiteľa psov, 25-
ročného Romana, a začala trestné stíhanie
pre ublíženie na zdraví. 

PETRŽALKA
NA TOPOĽČIANSKEJ ULICI horelo
vozidlo Škoda Octavia. Polícia nevylúčila
cudzie zavinenie. Na vozidle vznikla
škoda vo výške pol milióna korún.

NOVÉ MESTO
NA BOJNICKEJ ULICI museli do
susedských sporov zasiahnuť aj policajti -
46-ročný Jozef vylákal do svojho bytu
suseda, kde mu uštedril úder do hlavy ply-
novou pištoľou. Keď 32-ročný muž spa-
dol na zem, pohrýzol ho ešte Jozefov pes.
Muža s drobnými zraneniami previezli do
nemocnice. Jozef teraz čelí obvineniu z
ublíženia na zdraví. Policajti zaistili aj
jeho zbraň. (ver) 

Bratislavské

vinohradníctvo

a Jozef II.
Jozef II., uhorský a český kráľ, rím-
sko-nemecký cisár panoval v rokoch
1780 - 1790. Zaviedol v monarchii via-
ceré reformy, ktoré mali prekonať
krízu feudálnej spoločnosti. Pod vply-
vom vzbúr a sedliackeho povstania
vydal napriek odporu uhorskej šľa-
chty 22. augusta 1785 patent o zrušení
nevoľníctva, ktorý platil v Uhorsku,
Rakúsku i v Čechách. V ňom zrušil
poddanskú viazanosť k pôde slobodou
sťahovania, upravil možnosť kúpy
usadlostí z rozdelených veľkostatkov,
možnosť dedenia sedliackej usadlosti,
zamedzenie drobenia pozemkov a
upravil aj čeľadnícky poriadok v
oblasti zmluvnej i námezdnej.
Zaviedol aj daňovú reformu cisárskym
reskriptom z 10. 2. 1786 s účinnosťou od
1. 11. 1789. Na jej realizáciu bolo treba
urobiť nový súpis všetkej pôdy ( urbárskej
i panskej) a stanoviť výnosnosť obrábate-
ľov polí a vinohradov. Pri tomto súpise sa
zistilo v Bratislave a v poddanských priľa-
hlých obciach takmer 900 ha viníc pri
hektárovej úrode 4-6 ton hrozna. Podľa
tejto reformy malo napríklad vinohradní-
kovi zostať 70% z hrubého príjmu a zvy-
šok mal byť na krytie štátnej dane a zeme-
panských bremien (vrátane tzv. deviatku).
Tieto osvietensko-feudálne reformy zna-
menali určitý krok vpred pri zvyšovaní
produktivity vinohradníckej výroby a
možnosť prenikania kapitalistických
prvkov do poľnohospodárskej výroby a
obchodu s jej produktmi, vrátane vína. 
V roku 1789 na smrteľnej posteli bol nú-
tený odvolať svoje reformy, okrem
dvoch najvýznamnejších - nevoľníckeho
a tolerančného patentu.
Za jeho panovania bola zavedená aj v
Uhorsku rakúska objemová miera, kto-
rou sa ustálila miera suda vína na 10
vedier (465 litrov). V Uhorsku sa dovte-
dy používala nejednotná miera okov s
obsahom 50-61 litrov ( v Bratislave 50,5
litra). V roku 1784 povolil dekrétom
vinohradníkom predávať neobmedzene
víno z vlastnej produkcie podľa vlastnej
tvorby cien. Za jeho panovania sa začalo
uplatňovať vyučovanie základov vino-
hradníctva v bratislavských školách. 
Rozhodnutie kráľa z roku 1783 zrušiť
ústredné úrady v Bratislave a presťaho-
vať ich do Budína a čiastočne do Viedne,
značne poškodilo bratislavských vino-
hradníkov a obchodníkov s vínom, lebo
stovky pracovníkov týchto úradov a časť
vysokej šľachty sa odsťahovali z Bratis-
lavy (v priebehu 10 rokov až 10 000 oby-
vateľov). Tým klesol značne dopyt po
bratislavskom víne a vinohrady, ktoré
vlastnili títo presťahovalci, sa z veľkej
časti prenajali nájomcom, aj takým, ktorí
nemali dostatočné znalosti z vinohrad-
níckej práce. Bratislava zostala až do
roku 1848 snemovým mestom a stala sa
len sídlom bratislavskej stolice na čele so
županom z rodu Pálffyovcov, ktorí boli
dedičnými županmi. Tí vlastnili aj roz-
siahle vinohrady, najmä v okolitých
obciach Bratislavy. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Riaditeľstvo Dynamitky pripomína kúriu
V druhej polovici 19. storočia bol Pre-
šporok provinčným pohraničným mes-
tečkom uhorského kráľovstva. Tradí-
cie bývalého hlavného mesta kráľov-
stva však vôbec nevybledli a tradícia
bývalého jediného uhorského priemy-
selného centra bola stále živá. Po
manufaktúrach 18. storočia sa začali
rozvíjať malé strojárske podniky.
Zdalo sa, že koniec sľubného rozvoja
nastal po prehratej prusko-rakúskej
vojne, ktorá zasiahla aj širšie okolie
mesta (1866), a po spojení Budína s Peš-
ťou (1873), kde sa potom koncentroval
uhorský priemysel. No našli sa aj inves-
tori, ktorý si vybrali na uplatnenie svo-
jich podnikateľských ambícií práve Pre-
šporok. Jedným z nich bol geniálny švéd-
sky vynálezca a priemyselník Alfred
Nobel (1833 - 1896). Ten vedel, že stred-
ná Európa bude dobrým odbytiskom pre
jeho výrobky, trhaviny, ktoré nevyrábal
len pre vojenské účely, ale najmä pre
použitie v banskej technike. Baní, ktoré
mohli mať záujem o jeho trhaviny, bolo v
habsburskej monarchii dosť. V menšej
miere vyrábali jeho závody aj umelé
hnojivá, vo vtedajšej Európe novinku v
poľnohospodárskej výrobe, a iné che-
mické výrobky. 
Prešporok bol výhodne situovaný na

Dunaji, ktorý bol významnou nákladnou
dopravnou tepnou. Na začiatku 20. storo-
čia sa uvažovalo vybudovať plavebný
kanál spájajúci prešporskú priemyselnú
zónu s hlavným tokom Dunaja, aby sa
tovar nemusel prekladať z vlakov. Bolo
tu aj praktické napojenie na jestvujúce
železničné trate. Areál pre budúcu Nobe-
lovu továreň „Dynamit“ (založenú 1873)
vybrali pomerne ďaleko za mestom sme-
rom na Raču, pri hlavnej železničnej
trati, ktorou sa dali dovážať suroviny a
výrobky ľahko dopravovať do Budapeš-
ti, aj do Viedne. V továrni sa začalo pra-
covať v roku 1875. Poskytla prácu nie-
koľkým stovkám robotníkov. Za plotom
továrne veľmi rýchlo vzniklo aj robotníc-
ke sídlisko. Už v roku 1910 tadiaľto
viedla aj trať električky, ktorá spájala túto
časť s centrom mesta.
Nobelov podnik sa v roku jeho smrti
1896 zmenil na akciovú spoločnosť
Dynamit-Nobel. Akciová spoločnosť
pokračovala vo výrobe pôvodných
výrobkov. Po prvej svetovej vojne, keď
trhaviny nemali príliš veľký odbyt,
postavili na rozšírenom areáli spoločnos-
ti cukrovar (stavala ho firma Pittel und

Brausewetter), jeden z najväčších na Slo-
vensku, ktorý sa špecializoval na výrobu
kryštálového cukru. 
Po vzniku akciovej spoločnosti bolo
treba vybudovať nové priestory riaditeľ-
stva, obchody, kasíno so spoločenskými
priestormi. Pri železničnej trati za stani-
cou Bratislava - Predmestie sa zachovala
obytná budova, ktorá obsahovala aj kan-
celárie, z konca 19. storočia. Je postave-
ná vo vtedy obľúbenom novorokokovom
slohu so štukovými ornamentmi nastu-
pujúcej secesie. V rokokovej kartuši nad
vstupným portálom je monogram spo-
ločnosti: DN. Dôkladne a s citom čerstvo
opravená prízemná stavba s barokovými
štítmi pripomína vidiecke šľachtické
kúrie či radnice v malých mestečkách
monarchie. Autor stavby nie je známy,
pravdepodobne to však bol prešporský
architekt Alexander Feigler. Pred niekoľ-
kými desaťročiami, keď znárodnený
podnik niesol meno Juraja Dimitrova,
vzniklo neďaleko stavbičky nové sídlis-
ko. Uvažovalo sa aj so zbúraním tohto
historického objektu, tak, ako zbúrali
celý bývalý cukrovar. Zachránený objekt
treba právom považovať za jednu z his-
torických pamiatok Bratislavy.

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

Ďalšie poradie: 7. ZŠ Žitavská 1; 8. ZŠ Jesenského 6; 9. Špeciálna ZŠ Hálkova 54; 10. – 34. ZŠ Borodáčova 2; ZŠ Bieloruská 1; Cirkevná
ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A; ZŠ Jána de La Salle, Detvianska 24; ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16; ZŠ Dubová 1; ZŠ Dr. M. Hodžu,
Palisády – Škarniclova; ZŠ Hlboká cesta 4; ZŠ Jarovce, Trnková 1; ZŠ Jelenia 16; ZŠ Karloveská 32; ZŠ Mudroňova 83; ZŠ Sv. Uršule, 
Nedbalova 4; ZŠ Nejedlého 8; Špeciálna ZŠ Nevädzová 3; ZŠ Nobelovo nám. 6; ZŠ Odborárska 2; ZŠ Osloboditeľská 1; Evanjelická ZŠ Palisády 57;
ZŠ Riazanská 75; ZŠ M. C. Sklodowskej 1; ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48; ZŠ Turnianska 10; ZŠ Vazovova 4; ZŠ Železničná 14

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. ZŠ Malokarpatské nám. 1 59 995,30 Sk 202 Sk 15 000 Sk    
2. ZŠ Hargašova 5 40 000 Sk 181 Sk 11 000 Sk   
3. ZŠ Pavla Horova 16 58 630 Sk 144,10 Sk 8 000 Sk
4. ZŠ Tupolevova 20 20 000 Sk 61,40 Sk 7 000 Sk
5. ZŠ Lachova 1 18 400 Sk 41,80 Sk 6 000 Sk    
6. Špeciálna ZŠ Karpatská 2 000 Sk 29 Sk 5 000 Sk

Hlavný partner: Mediálny partner:Reklamný partner:

Komunitná nadácia Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variab. symbol je IČO školy, ktorej chcete darovať.

Poradíme vám aj na tel. 02/54 64 80 04 a www.mojaskola.sk.

V tabuľke je celková nazbieraná suma, priemer na jedného žiaka v Sk, ktorý určuje poradie škôl, 
a finančný dar od Komunitnej nadácie Bratislava.

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME

Ako sa darilo zapojeným školám vo februári? (stav k 28. 2. 2006)

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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HOKEJ
Smútok majstrov! Tak vyzerala minu-
lotýždňová atmosféra v hokejovom
Slovane. Kým pred rokom vládla na
zimnom štadióne v play-off eufória a
diváci sa tešili z majstrovského titulu, o
dvanásť mesiacov neskôr sa aj najho-
nosnejší fanúšikovia sediaci v skybo-
xoch dívali na utrpenie končiace sa
potupným štvrťfinálovým vyradením
Košicami. Následky boli okamžité:
Odišiel tréner Jaško, výpovede dostala
takmer tretina kádra, zvyšok prišiel o
časť výplaty!
„Každý má svoj podiel viny, vrátane
mňa,“ priznal generálny manažér Maroš
Krajči. Belasí celú sezónu márne hľadali
vlastnú tvár. Nenašli ju s trénerom Jose-
fom Augustom, nenašli ju s Jánom
Jaškom, neprišla ani s návratom Zdena
Cígera, a tak sa sezóna skončila totálnym
krachom a najhorším umiestnením v his-
tórii samostatnej slovenskej ligy. „Vedeli
sme, že po zisku titulu a následnom pre-
budovaní mužstva dôjde k jeho oslabe-
niu, ale nečakali sme, že to bude až také
výrazné,“ pokračoval Maroš Krajči. „V
Slovane jednoducho prišlo k výmene
generácií, ktorá bude pokračovať. V tejto
sezóne bolo zopár prestupov, ktoré nevy-
šli, na odchode sú niektorí hráči aj teraz.“
Z tých známejších sa čaká, že kabínu
opustia Junas, Rybár, Pavlas a Jánoš, na
odchode sú Školiak s Jendekom, dobrou
správou je, že v štruktúrach klubu chce aj
naďalej pracovať Zdeno Cíger. „Máme
hráčov, ktorí získali niekoľko titulov a tí
už zrejme nemajú hlad po ďalších. V Slo-
vane si odviedli svoje, boli pri našich
úspechoch, ale zrejme prišiel čas na roz-

lúčku. Musia prísť noví hráči, ktorí budú
mať belasé srdce a ktorí budú túžiť po
nových úspechoch,“ povadal Krajči.
Ako posledný prišiel na rad tréner Jaško.
V jeho prípade sa síce špekulovalo, či
nedostane ešte jednu šancu, no záver bol
taký, že tri dni po vypadnutí si musel aj
on zbaliť kufre. „Pätnásteho mája u nás
končí, opciu neuplatníme. Do konca
marca by sme chceli mať vytypovaného
nového trénera, s ktorým by sme znovu
zaútočili na najvyššie priečky,“ prizvuko-
val Maroš Krajči. V kuloároch sa najčas-
tejšie spomína meno Miloša Říhu, kormi-
delníka spojeného s posledným titulom
belasých. Český tréner však momentálne
pôsobí v Rusku a okrem Slovana sa o

jeho služby zaujímajú aj štyri české kluby
na čele s Pardubicami (mimochodom,
vlaňajší český majster skončil ešte horšie
ako slovenský - do play-off sa ani nepre-
bojoval!).
Okrem rýchleho konca sezóny po zápa-
soch s Košicami čakalo hráčov ešte jedno
prekvapenie. Vedenie im o polovicu skrá-
tilo platy. „Hráči sú od posledného duelu
na dovolenkách a je preto logické, že
nemôžu brať celé platy,“ vysvetlil Maroš
Krajči, ktorý pridal aj svoju predstavu do
budúcej sezóny: „V lete chceme vytvoriť
mužstvo tak, aby v ňom boli dve silné
formácie a aby ho doplnili mladí hráči. A
aby všetci dýchali za Slovan!“ (mm)

FOTO - TASR

Petržalčania pustili aj Petráša s Obžerom,

náhradou má byť útočník Tomáš Došek

Basketbalový

Inter nastúpi

proti Lučencu
BASKETBAL
Najvyššia súťaž basketbalistov sa
dostala do poslednej fázy. Po zápa-
soch v skupine o 1.-6. miesto a v sku-
pine o 7.-10. priečku sú známe dvojice
play-off. 
Hoci vo štvrťfinálových vyraďovacích
súbojoch sa stretnú zaujímavé dvojice,
Bratislavu najviac zaujímalo, s akým
súperom bude bojovať o postup do semi-
finále Inter. Verdikt je teda jasný: Najlep-
ší tím skupiny o 7.-10. miesto sa stretne s
Lučencom. Prvý duel sa hrá 25. marca v
Lučenci, ďalší je na programe 29. marca
v Bratislave, ak by sa nerozhodlo v troch
stretnutiach, prípadný štvrtý bude znovu
v Bratislave (5. apríla), ak sa nerozhodne
ani vtedy, prípadný piaty zápas sa odohrá
12. apríla v Lučenci. Súper Interu skončil
v skupine o 1.-6. miesto na 2. priečke,
jeho najväčšími oporami sú Kovačevič,
Šarin, Sýkora... (mm)

Jarná premiéra

druholigového

Slovana
FUTBAL
Dlhé čakanie na druholigový futbal sa
možno definitívne končí a hráči Slova-
na sa konečne predstavia svojim fanú-
šikom aj v majstrovskom zápase. 
V sobotu o 15. h privítajú na Tehelnom
poli takisto tradičného prvoligistu z Pre-
šova. Belasí strávili posledné dni prípra-
vou na vlastnom trávniku kombinovanú
s tréningom na umelej ploche Ružinova,
ale až samotné zápasy ukážu, či o dva
týždne predĺžená príprava zanechá na
hráčoch nejaké stopy. Isté však je, že hrať
už chcú všetci, teraz pôjde len o to, aby
sa znovu nezbláznilo počasie... Slovanis-
ti sú po jeseni druhí, do najvyššej súťaže
postupujú prvé tri mužstvá. (mm)

Hádzanárky

Štartu v play-off
HÁDZANÁ
Hádzanárkam ŠKP Štart Bratislava sa
podarilo splniť prvý cieľ tejto sezóny -
postúpili do semifinále play-off a defi-
nitívne tak budú bojovať o prvenstvo v
súťaži. 
O postupe do play-off rozhodlo ich
víťazstvo v Partizánskom, po ktorom sú
slávistky šieste. Darilo sa aj ich kolegom
zo ŠKP. Tí zase nadelili nebezpečným
Košiciam výprask 33:27 a v tabuľke
základnej časti sa dotiahli na tretiu prieč-
ku, na ktorej momentálne sídlia práve
východniari. (mm)

Futbaloví 

treťoligisti

oddychovali
FUTBAL
Zimné počasie nenarobilo šarapatu len
futbalistom v oboch najvyšších súťa-
žiach, ale podpísalo sa aj na tretích
ligách. Bratislavský futbalový zväz
odložil minulotýždňové úvodné jarné
kolo, ale všetci veria, že tento týždeň sa
už bude hrať podľa programu...
Funkcionári BFZ cez zimu nespali: „Pri-
pravili sme program pre všetky vekové
kategórie, od žiakov po dospelých,“
pochválil iniciatívu predseda BFZ Andrej
Machovič. Najdôležitejším podujatím bol
3. ročník zimného turnaja seniorov, ktorý
si už získal obľubu medzi bratislavskými
klubmi a s pribúdajúcimi umelými plo-
chami získava na vážnosti. Posledná zima
sa odohrala na umelej tráve Rapidu, Inte-
ru, v Senci a najlepšie si počínala Iskra
Petržalka, ktorá tak získala primát najlep-
šieho zimného bratislavského mužstva...
Keďže od najbližšej jesene sa mení štruk-
túra súťaží, pre všetky kluby je dôležité
konečné umiestnenie. Nepôjde už len o
víťaza a vypadávajúcich, ale motiváciu
budú mať aj tímy zo stredu tabuľky!
„Zatiaľ to vyzerá tak, že z bratislavských
mužstiev má do 2. ligy (tretia najvyššia
súťaž - pozn. red) šancu postúpiť aj päť
klubov,“ tvrdí Andrej Machovič. Súčasne
priznal, že ho teší záujem o túto súťaž. 
Problémom sú stále ihriská, v Bratislave
nové nepribúdajú, staré sa naopak rušia,
oživením sú však nové umelé plochy,
ktoré najmä deťom pomáhajú preklenúť
nepríjemné zimné obdobie. Všetci veria,
že táto investícia sa oplatí a aj vďaka tomu
vyrastú v Bratislave noví vittekovci či
nasledovníci Petra Dubovského a ďalších.
Zatiaľ to však vyzerá opačne. Už v naj-
bližšom čase sa majú napríklad zlikvido-
vať stánky Iskry Petržalka i Polygrafu a
hoci sa uvažuje, že kluby dostanú nové
plochy, pri postoji bratislavských zastupi-
teľstiev nie je nič isté... Najhoršia verzia
preto zatiaľ naznačuje, že ak sa nestane
zázrak, do pár rokov bude trebárs Petržal-
ka (nerátame Rusovce a Jarovce) bez
jediného klubu a jediného futbalového
areálu, na ktorom by sa mohli hrávať
súťažné zápasy! (mm)

Slovan predsa

ochutná finále
HOKEJ
Ako na to, ukázali svojim starším vzo-
rom mladí hokejisti Slovana Bratislava. 
Tí sa prebojovali do finále dorasteneckej
Extraligy, keď v semifinále vyradili Tren-
čín 2:1 na zápasy. V záverečnom boji o
slovenský titul sa belasí stretnú s Nitrou.
O tretie miesto budú s Trenčínom bojovať
dorastenci Ružinova. (mm)

Slovanisti končia sezónu dovolenkami,

odchodmi a polovičnými výplatami

FUTBAL
Nekonečný zimný seriál okolo futbalo-
vej Artmedie sa pomaly končí. Po skor-
ších odchodoch Kozáka, Borbélyho,
Vaščáka a Ďuricu prišli na rad posled-
ní dvaja. Pár dní pred skončením pre-
stupového termínu sa do Ruska pobra-
li aj tréner Hipp s Petrášom i Obžerom
a z jesennej senzácie Ligy majstrov
zostali len trosky.
Petržalčania si odbili svoju jarnú pre-
miéru až minulú nedeľu, keď za Starým
mostom hostili Dubnicu. Pre fanúšikov,
ktorí neboli na pohárovom dueli s Lev-
ski, to bola súčasne aj príležitosť zozná-
miť sa s posilami, ktorí prišli do Artme-
die počas zimy. Tou poslednou je Tomáš
Došek, jeden z dvojičiek Došekových.
Tí pred pár rokmi zažili raketový štart na
českú futbalovú scénu, nechýbali dokon-

ca ani v rôznych reprezentačných výbe-
roch. Tomáš spolu s bratom Lukášom
vyrástli v Plzni, odkiaľ si ich stiahla
pražská Slavia. Tomáš z Prahy zamieril
do Viedne, kde bol v Rapide spoluhrá-
čom slovenských reprezentantov Hlinku
a Valachoviča. Posledný polrok však v
zeleno-bielom drese veľa nenahral, liečil
sa so zranenou achilovkou. Vzhľadom
na jeho skúseností sa čaká, že sa postaví
k Hartigovi a pomôže vytvoriť rýchle
útočné duo.
V samotnom zápase proti Dubnici pokra-
čovala Artmedia v jesennej tradícii a
doslova v blate si vybojovala veľmi
cenné tri body. Molnár však mohol byť
spokojný nielen s nimi, ale najmä s prí-
stupom hráčov. Tí sa zomkli a hoci im
veľa vecí nevyšlo, vďaka obrovskému
úsiliu strelili pár desiatok sekúnd pred

koncom víťazný gól. „Moji zverenci uká-
zali charakter,“ pochvaľoval si nový petr-
žalský kormidelník.
Fanúšikovia druhého bratislavského
prvoligistu z Pasienkov zase možno ešte
aj teraz rozoberajú, či Inter proti Trnave
získal bod, alebo stratil dva. Žlto-čierni
dva razy viedli, posledných dvadsať
minút hrali proti Spartaku oslabenému o
vylúčeného Kotulu, no tri body nevydo-
lovali. „Keď som pred zápasom povedal
trnavskému trénerovi Adamcovi „Vitaj“,
mal som pocit, že privítať ma mal skôr
on,“ žartoval po zápase kormidelník
Interu Karol Brezík narážajúc na takmer
domáce prostredie Trnavčanov, ktorých
prišlo podporiť asi 3-tisíc priaznivcov.
Škoda len, že takáto atmosféra nebýva
na bratislavských zápasoch každý týž-
deň... (mm)

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

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

kompletná elektrická výbava s palubným počítačom. 

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

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

športové a pretekárske úpravy vozidiel.

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006,

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

www.motorpartner.sk

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

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

od 562 000 Sk*
tuning & motorsport
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Joe Zawinul po

pol roku opäť

v Bratislave
HUDBA
Prešlo pol roka od posledného vypre-
daného koncertu legendárneho džez-
mana Joea Zawinula v  bratislavskom
klube Babylon a priaznivci spoluhráča
Milesa Davisa sa majú opäť na čo
tešiť.
V utorok 28. marca o 20.30 h sa Babylon
Music klubom na Karpatskej ulici opäť
rozoznejú džezové tóny skupiny The Za-
winul Syndicate, tentokrát v novej zosta-
ve, v ktorej dominujú brazílski hudobní-
ci. Zakladateľ prelomovej fusion skupiny
Weather Report nesklame ani tých, ktorí
na jeho koncerte boli v septembri. Nielen
nová hudobná zostava kapely s pozme-
neným koncertným programom je záru-
kou celkom nového, nevšedného hudob-
ného zážitku. Môžete sa o tom presved-
čiť na koncerte v Babylone. Lístky sú za
predpredajovú cenu k dispozícii v sie-
ťach Ticketportal a Eventim, ako aj v Nu
Spirit Bare na Medenej 16 a obchode s
CD Nepál na Zámočníckej 11. (dš) 

Preßburger

Klezmer Band

desaťroční
HUDBA, TANEC
Skupina Preßburger Klezmer Band,
popredný predstaviteľ ethno/world
music na Slovensku, so zameraním na
židovskú hudbu štýlu klezmer, pôsobí
na slovenskej hudobnej scéne už desať
rokov. Pri tejto príležitosti vydáva
nové CD a v Dome kultúry Zrkadlový
háj zahrá koncert, po ktorom si môže-
te aj zatancovať. 
Slávnostný koncert pri príležitosti 10.
výročia založenia jedinej klezmerovej
kapely na Slovensku sa uskutoční 1. 4. o
19.00 h v bratislavskom Dome kultúry
Zrkadlový háj. 
Skupina Preßburger Klezmer Band si za
základ svojho repertoáru vybrala hudbu
štýlu klezmer (t.j. ľudovú hudbu výcho-
doeurópskych Židov), ktorú však dotvá-
ra vlastnou interpretáciou, originálnymi
aranžmánmi a kombinuje s inými hudob-
nými štýlmi a žánrami. Takto možno v
jej podaní cítiť nielen „čistý“ klezmer,
ale aj prvky džezu, reggae, latino, sloven-
ského, cigánskeho a balkánskeho folkló-
ru či nádych Orientu. Inak povedané -
emotívna a tanečná muzika. Po koncerte
kapely sa v priestoroch DK Zrkadlový
háj uskutoční veľká tanečná párty, na
ktorej vystúpia súčasní a bývalí členovia
Preßburger Klezmer Band v projekte
3MRAVCE feat. virtual klezmer stars,
DJ SHMUEL a hostia zo Srbska a Čier-
nej Hory. (dš)

Benigni opäť filmom oslavuje život
FILM
Taliansky herec, režisér a scenárista
Roberto Benigni natočil pred časom
film Život je krásny a dostal zaň Osca-
ra. Musel to byť úžasný pocit preberať
v Hollywoode zlatú sošku, pretože sa
mu to tak zapáčilo, že nakrútil ďalší
film o silnej vášni k životu, tentoraz na
tému láska.
A lepšia kombinácia ako láska a vojna pre
film neexistuje. Benigni preto príbeh o
bezhraničnej láske večného rojka, poéta
Attilia (Roberto Benigni) ku kritičke Vitto-
rii (Nicoletta Braschi) zasadil do prostredia
vojnou zmietaného Bagdadu. Domnieval
sa, že len týmto spôsobom sa mu podarí
ukázať divákovi silu oddanej lásky muža k
žene. Len tam, kde neexistujú žiadne mož-

nosti na prežitie, možno život považovať
za zázrak. Asi to chcel Benigni povedať,
keď sa rozhodol svoju ženskú hrdinku
nechať umierať na miestach, kde nemožno
zohnať ani obväz a ako jediného záchran-
cu jej poslal muža, ktorý nepoznal prekáž-
ky a nakoniec jej život (ako ináč) zachrá-
nil. Keby sme príbehu odňali Benigniho
schopnosť rozpovedať udalosti nevtieravo,
milo a humorne, ocitol by sa na najdostup-
nejších priečkach červenej knižnice, aby
bol vždy po ruke pre ženy, ktoré bije man-
žel. Benigni je však filmový básnik a reži-
sér, ktorý sa rozhodol, že bude oslavovať
život za každých okolností. Robí to tak aj
vo chvíli, keď na „štránku“ visí Attiliov
najlepší priateľ, iracký básnik Fuad (vyni-
kajúci Jean Reno). Práve Jean Reno svojou

postavou temer romantický príbeh doko-
nale uzemňuje a dodáva mu realitu a jasné
kontúry zrelým herectvom, ale aj reálnym
vzhľadom. 
Benigni je režisér a herec, ktorý neustále
lieta... Filmové majstrovstvo však ovláda
dokonale, a tak nenechá ani jedného divá-
ka na pochybách, že sila lásky, vášne k ži-
votu a nádeje, ktorá nikdy neumiera, je na-
ozaj všemocná. V tom je veľké plus Be-
nigniho filmu Tiger a sneh. To ospravedl-
ňuje aj zdĺhavosť, ktorou sa „zaláskovaný“
hlavný hrdina dostáva k svojmu cieľu, aj
opakovanie motívov, ktoré Benigni vo
svojich filmoch uplatňuje. Lebo všetci di-
váci, ktorí sa rozhodnú film Tiger a sneh
uvidieť, predsa vedia, že keď ide o lásku,
všetko je povolené. Dáša Šebanová

Galéria Nova predstavuje Sklo v priestore
VÝSTAVA
Lukáš Mjartan patrí k najmladšej
umeleckej sklárskej generácii, ktorá sa
snaží rozšíriť  možnosti  práce s týmto
náročným materiálom. Absolvent
VŠVU v Bratislave pokračoval na štú-
diách v poľskom Krakove a v Sunder-
lande v Anglicku. Od roku 1997 sa
zúčastňuje na skupinových výstavách
skla a dizajnu doma i v zahraničí (Poľ-
sko, Francúzsko, Anglicko).
Pred sklom ako hmotou treba mať v
prvom rade rešpekt. Je nutné poznať jeho
materiálové kvality a technologické pro-
cesy spracovania viac než pri iných mate-
riáloch. Len pri takom prístupe možno
sklo „ovládať“ a spracovať ho podľa
vlastných umeleckých predstáv. Lukáš
Mjartan od začiatku inklinuje k soche a
objektu. Naznačil to už počas štúdií jeho

záujem o keramiku. Preto je preňho cel-
kom prirodzené, že sklo poníma ako
sochársky materiál.  Aby mohol vytvoriť
sklenú sochu,  musel prejsť niekoľkoroč-
nou cestou získavania technologických
skúseností potrebných na to, aby sa zo
sklenej hmoty zrodila plastika. Plastika v
pravom slova zmysle tohto výrazu -
vytvarovaná rukami z poddajného mate-
riálu (sadrový kompozit) a odliata do
formy. Obdobný proces ako pri bronzovej
plastike. Podmienky na takúto prácu sú
veľmi náročné a má ich u nás málokto.
Kým v Česku sa odlieva už od šesťdesia-
tych rokov, u nás začali intenzívnejšie s
odlievanými plastikami Zora a Štepán
Palovci v deväťdesiatych rokoch. Lukáš
Mjartan presadzuje vo svojej tvorbe práve
tento technologický prístup najmä z prie-
storových dôvodov. Kým optická brúsená

plastika otvára vnútorné virtuálne priesto-
ry, odlievaná pracuje viac s konkrétnym
priestorom. A o tento problém ide aj v
Mjartanovej tvorbe .
Jeho predstavy o tom, čo má plastika pre-
zentovať, či obsiahnuť, sú veľmi presné.
Mjartan disponuje architektonickým
priestorovým cítením, a preto sa aj vo
svojich sklených objektoch usiluje hlav-
ne o prienik priestoru a sklenej hmoty - o
ich jednotu. Často býva hybným elemen-
tom pri sklených objektoch svetlo. V prá-
cach L. Mjartana je svetlo tiež potrebné,
ale ako podporný prvok zdôraznenia
priestorovosti objektu. Preto aj objekty
konštruuje  v geometrických „architekto-
nických“ formách.
Výstava Lukáša Mjartana Sklo v priestore
- Priestor skle v Galérii Nova potrvá do
31. marca. Eva Trojanová

Protagonistami nového Benigniho filmu sú samotný Roberto Benigni a Nicoletta Braschi. FOTO - Claudio Iannone

Nevyliečiteľní 

v Zrkadlovom

háji
DIVADLO
Človek uprostred dnešného sveta.
Navonok slobodný, ale vnútri akoby
mu čosi chýbalo. Hľadá autoritu, kto-
rá by mu pomohla nájsť pevný bod. O
ten by mohol zachytiť svoj rozháraný
život.  K tejto téme sa vyjadruje komé-
dia amerického dramatika Christop-
hera Duranga Nevyliečiteľní.
Miestami bláznivú a miestami lyrickú
komédiu môžete vidieť 5. 4. o 19.00 h vo
Veľkej sále Domu kultúry Zrkadlový háj.
V réžii Michala Spišáka sa predstavia
herci, ktorí sú zárukou kvalitného diva-
delného predstavenia, komédie detto:
Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Vik-
tor Horján, Lenka Barilíková, Kamil
Mikulčík a Jozef Kapec. Hra Nevylieči-
teľní (Beyond Therapy), na ktorej sa
diváci smejú od začiatku až do konca,
rieši homosexuálne a bisexuálne vzťaho-
vé problémy.
Prvýkrát bola uvedená v januári 1981 vo
Phoenix Theatre na Off-Broadway v
réžii Jerryho Zaksa. (dš)

V Redute sa

bude spomínať 

na Luciu Popp
HUDBA
Slovenská sopranistka, hviezda sveto-
vých koncertných sál, Lucia Popp
umrela po vážnej chorobe 16.11. 1993
v Mníchove. Spomienkou na speváčku
nesporných umeleckých aj ľudských
kvalít je koncert Hommage a Lucia
Popp, ktorý bude 2. apríla o 18.00 h v
Koncertnej sieni Slovenskej filharmó-
nie.
Koncerty Hommage a Lucia Popp“ pat-
ria k najdôležitejším udalostiam  hudob-
ného diania na Slovensku. Sú spomien-
kou na speváčku, ktorá bola nositeľkou
prestížneho titulu Kammersängerin Vie-
denskej a Mníchovskej Štátnej opery,
Striebornej ruže Viedenských filharmo-
nikov, Radu umenia a literatúry Francúz-
skej republiky a mnohých iných ocenení. 
Na koncerte s mozartovským progra-
mom vystúpi komorný orchester mesta
Bratislavy - Cappella Istropolitana, výni-
močný Zbor Bamberských symfonikov,
členovia orchestra Nord Deutsche Rund-
funk Sinfonieorchester a iní. (dš)

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
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FUTBAL
�1. LIGA
Nedeľa 26. marca, Petržalka
Artmedia Bratislava - Ružomberok (10.30)
Streda 22. marca, Petržalka
Artmedia - Púchov (15.00, dohrávka)
�2. LIGA
Sobota 25. marca, Tehelné pole
Slovan Bratislava - Prešov (15.00)
�3. LIGA
Sobota 25. marca
ŠKP - Pezinok (10.30), Ružinov - Rapid
(10.30), Lamač - SFM (15.00)
Nedeľa 26. marca
Slovan - Rača (10.30), Inter - Láb (15.00),
Stupava - Petržalka (15.00), D. Lužná - Jur
(15.00), Čunovo - Jablonec (16.00)
�4. LIGA
Sobota 25. marca
PVFA- D. Nová Ves (10.00), BCT - Vrakuňa
(10.00), Danubia - Rovinka (10.30), Štart -
Senec (15.00)
Nedeľa 26. marca
Vajnory - Jarovce (15.00), Bernolákovo -
Tomášov (15.00), Kráľová - Trnávka (15.00),
Blatné - Malinovo (15.00)

HÁDZANÁ
�EXTRALIGA mužov
Streda 22. marca, ŠH Jégeho
ŠKP Bratislava - Topoľčany (18.00)
�WHIL ženy
Sobota 25. marca, ŠH Jégeho
ŠKP Bratislava - Michalovce (18.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA žien, štvrťfinále play-off
Streda 22. marca, ŠH Mladosť
Slávia UK Bratislava - Košice (17.00)
Streda 22. marca, ŠH PKO
Doprastav Bratislava - Pezinok (17.00)

SYNCHRONIZOVANÉ 
PLÁVANIE

�Majstrovstvá Slovenska junioriek
Sobota a nedeľa 25. a 26. marca, Pasienky

HOKEJBAL
�EXTRALIGA
Sobota 25. marca, Areál netradičných
športov, Pivoňkova ulica, Ružinov
LG Franklin - Zvolen (10.00), Ružinov - L.
Mikuláš (12.00), Areál ZŠ 6elezničná, Vraku-
ňa, Vrakuňa - Žilina (10.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 24. marca, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors - Lučenec (18.20), Across
Pinerola - Semic (20.15)
�2. Slovenská liga
Sobota 25. marca, ŠH Mladosť
Semic B - Likra Slovakia (8.00), Danubit -

Jost 04 (9.30), Maxima - 4FSC Insta (10.50),
Zemáci - Jozef Tiso (16.40), Baraberi - Terno
(18.00), Pohotovosť - Minimax (19.30)
Nedeľa 26. marca, ŠH Mladosť
Across Pinerola B - Relax (8.00), Slov-matic
FOFO B - L.M.H. Team (18.30)
�1. Bratislavská liga
A-skupina
Sobota 25. marca, ŠH PKO
Tv Com Hurricanes - Elza Lions (13.50),
Palma - Hostinského (14.40)
Sobota 25. marca, ŠH Mladosť
SATC - Akademik (12.20), Bells - Gurmáni
(13.10), Microcom Team - Karlovka (14.00),
Emtrikve - Wild Boys (15.00)
Nedeľa 26. marca, ŠH PKO
Torpédo - Budweiser (8.00), Semic Atletico C
- Čekan Mekenroff (9.00), Hujeri - Dopravo-
projekt (9.50)
Nedeľa 26. marca, ŠH Mladosť
Ružinov - Tre Kronor (9.30)
B-skupina
Sobota 25. marca, ŠH PKO
Krátky Proces - Slov-matic FOFO C (10.20),
Pitón Šamorín - Ak 47 (11.10), VÚB - Alžbet-
ka (12.00), Cataluna - Račiansky Výber (12.50)
Sobota 25. marca, ŠH Mladosť
Leo Stars - Admiral Gfw (15.50)
Nedeľa 26. marca, ŠH PKO
Attack Šamorín - Minimax B (10.50), AK 47
- Krátky Proces (11.40)
Nedeľa 26. marca, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors B - 4FSC Insta B (10.30),
Danubit B - KPSF 92 (11.30), 4FSC Insta B -
Alžbetka (12.30 - dohrávka), Rendez - Posam
(20.00)
�2. Bratislavská liga
A-skupina
Sobota 25. marca, ŠH Prokofievova
Severka - Everton (9.50), Everton - MFP
(11.30 - dohrávka), Celtic - MFP (13.20), Ex
Rapid - Bells B (14.10), Zberba Pda Úderu B -
Bôrik (16.00), Klinger - Franco (16.50), Sokol
- Flamengo (17.40), Silver - King Kongs
(18.30), Tornádo - Dynamo Energia (20.10)
B-skupina
Nedeľa 26. marca, ŠH Prokofievova
Staré Mesto - Senátor Palace (9.00), Komáre
- JVP (9.50, Cuba Libre - Senátor Palace
(10.40 - dohrávka), MO Slovakia - Rusovce
(11.30), Slovan tehelné pole - Surprise
(12.30), Cataluna B - Cuba Libre (13.20),
Red Devils - Salamander Pitralon (14.10),
Šport - Corer (16.00), Krátky Proces B -
Hyeny (16.50)
C-skupina
Sobota 25. marca, ŠH Prokofievova
Kozmos - Indepediente (8.00), Nepočujúci -
Engerau (9.00), Vinerum Plumbum - Nepo-
čujúci (10.40 - dohrávka), Vinerum Plumbum
- Respo (12.30), Kappa - Kofola Ž (15.00),
Rosenheim - Inter (19.20)
Nedeľa 26. marca, ŠH Prokofievova
PDAÚderu B - Vinohrady (8.00), Horstrans -
Slov-matic FOFO Juniors (15.00)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�25.3. - Chrobák v hlave
�26.3. - Čertice
�28.3. - Chrobák v hlave
�29.3. - Stratégie a rozmary
�30.3. - Trojkráľový večer
�31.3. - Ideálny manžel
�1.4. -  Stratégie a rozmary

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�25.3. - Riaditelia
�27.3. - Bačova žena, Mestské divadlo Žilina
�28.3. - Konečne slobodný!
�29.3. - Chvála bláznovstva
�30.3. - Posledné leto Sarah Bernhardtovej
�31.3. - Mačka na horúcej plechovej streche 
�1.4. - Posledná cigara

OPERAA BALET SND - 19.00
�25.3. - La Traviatta
�27.3. - Popoluška
�28.3. - Sen noci svätojánskej
�29.3. - Eugen Onegin
�30.3. - Dcéra pluku
�31.3. - Turandot
�1.4. - Rusalka

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�25.3. o 15.00 a 19.00 - Na skle maľované
�26.3. - Klietka bláznov
�27., 28.3. - Hello, Dolly!
�29.,30.,31.3. a 1.4. - Na skle maľované

Štúdio L+S - 19.00
�26.3. - Kumšt
�28.3. - Garderobier
�30.3. - Nech sa páči
�31.3. - Frankie a Johnny

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�25.3. - Iva Bittová&Bang On a Can All-Stars
�26.,27.,28. 3. - Rocky Horror Show
�29.3. - Boh je DJ
�31.3. - Oskar a dáma v ružovom
�1.4. - Pán Kolpert

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�25.3. - Smajlíci

DIVADLO WEST - 19.00
�25.3. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin
�28.3. - Dokonalá svadba
�31.3. - Milujem ťa, ale... 

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�25.3. - High Life
� 26.3. o 10.30  - Záhady Majstra N, Parla-
mentka

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�27.,28.3. - Desatoro

DIVADLO a.ha - Školská 14 - 19.00
�27.3. - Barokové oblaky
�31.3. o 10.00 - Šťastné dni, verejná generálka
�31.3. - Šťastné dni
�1.4.- Šťastné dni, premiéra

DIVADLO KAPLNKA
Ventúrska 3 - 19.00

�27.3. - Rečičky, Galéria
�28.3. - Tajomný Hipopotámus
�29.3. - Šepoty a výkriky

DIVADLO SKRAT, Nám. SNP 12 -19.00
�27.3. - Stredná Európa ťa miluje
�29.3. - Morča

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

PODUJATIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný 

dom umenia pre deti
� 25.3. o 16.00 - Námesačník, Zázračný
kufor, predstavenia súboru nepočujúcich her-
cov DIKO
� 26.3. o 16.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram na motívy rozprávky H.Ch. Andersena
�28.3. o 14.00 - Kto sa to hrá s morom, pro-
gram na motívy poviedky R. Kiplinga
�29.3. o 10.00 - Kto sa to hrá s morom
�29.3. o 14.00 - Tichá pošta, tvorivé dielne k
výstave Deti ticha
�30.3.o 14.00 - Kto sa to hrá s morom

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�25.3. o 14.30 - Meduška
�26.3. o 10.00 a 14.30 - Meduška
�28.3. o 10.00 - Meduška
�30.3. o 10.00 - Soľ nad zlato
�31.3. o 10.00 - Soľ nad zlato

DIVADLO LUDUS
�26.3. o 15.00 - Malá čarodejnica, Malá sála
PKO

DIVADLO a.ha, Školská 14
�29.3. o 14.00 - Doskakavenia, priatelia, Štú-
dio 12, Jakubovo nám. 12
�31.3. o 19.00 - Od Bariccovho mora k Dunaju

VÝSTAVY
�Dan Meluzin: Maľby, Aukčná spoločnosť
SOGA, Panská 4
�Oľga Paštéková: Nočný chodec - baliačáky,
T - Gallery, Panská 24
�Jozef Cesnak: Sedemdesiat rokov, komorná
galéria BCPB, Vysoká 17
� Ivan Popovič: Žen(šen)ské akty, kaviareň
Curiosities, budova SNM, vchod z nábrežia
(do 28.3.)
�Peter Sedala: Olejomaľby, Stará radnica
� Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov,
SNM, Bratislavský hrad (do 31.3.)
�Dizajn do tmy, Galéria Medium, Hviezdo-
slavovo námestie 18

KONCERTY
�26.3. o 10.30 - Organový koncert pod Pyra-
mídou, Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu
�28.3. o 19.00 - G. Kharadzé, violončelo, V.
Jerician, klavír, C.Lee, klavír (Schuman, Pro-
kofiev, Beethoven, Chopin), Malá sála Slo-
venskej filharmónie
� 30.,31.3 o 19.00 - P. Feranec, dirigent, I.
Klánský, klavír (Liadov, Chopin, Čajkovskij)
- Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
�30.3. o 20.00 - Simple Minds, PKO
� 30.3. o 19.30 - Zuzka Suchánková Jazz
Band, Vega Destination, Malý trh

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 30. 3.

Stredné odborné učilište
SD JEDNOTA

Žehrianska 6, 851 07  Bratislava
www.sousdjednotaba.sk

v školskom roku 2006/07 otvára
ŠTUDIJNÉ ODBORY
4- ročné študijné odbory:
6442 4 obchodný pracovník 
6405 4 pracovník marketingu 
6445 4 kuchár    
6444 4 čašník, servírka
2-ročné študijné odbory 
- nadstavbové štúdium:
6403 4 podnikanie v remeslách      

a službách
6421 4 spoločné stravovanie

UČEBNÉ ODBORY
3-ročné učebné odbory:
6445 2 kuchár 
6444 2 čašník, servírka

Do učebných odborov prijímame 
bez prijímacieho konania, 

len osobný pohovor!
Informácie na telefónnom čísle: 
02/63 825 750, 68 202 811

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

0905 234 615 � 4363 8184

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

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

Obrazy, sochy, keramika,
sklo, kov, drevo, textil...

MAGIS, Pribylinská 4, Bratislava
www.magis.sk   0904 370 870

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

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

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1 a Ožvoldíkova 15 (Dúbravka)

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 6446 3497, 0907 519 104

Spoločnosť zaoberajúca sa
predajom a servisom stavebných

strojov KOMATSU hľadá
vhodného kandidáta na pozíciu

SERVISNÝ
MECHANIK

pre západoslovenský región

Požiadavky:
� vyučený automechanik alebo 

opravár stavebných strojov
� prax v oblasti stavebných strojov
� organizačné schopnosti
� znalosť AJ alebo NJ vítaná
� aktívne nasadenie

Ponúkame:
� zaujímavé platové ohodnotenie
�možnosť odborného rastu

KUHN - Slovakia, s. r. o.
Kaukazská 2, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Jozef Dlugoš

Tel.: 02/638 133 47, 02/638 385 17
Fax: 02/638 110 97

e-mail: jozef.dlugos@kuhn.sk


