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Na Hlavnom

námestí predsa

len bude zeleň -

ale mobilná
STARÉ MESTO
V rámci druhej etapy opravy Hlavné-
ho námestia na ňom pribudne nový
mobiliár, moderná iluminácia, prvky
drobnej architektúry a mobilná zeleň.
Upravená bude aj Rolandova (Maxi-
miliánova) fontána.
Druhá etapa obnovy námestia sa začala
20. februára, keď sa začalo dokončovať
osvetlenie. V týchto dňoch sa kladie
dlažba na chodníky pred Starou radni-
cou, dokončuje sa kamenné medzikružie,
ktoré vytvorí fontáne nízku podnož a
súčasne nádrž na rozšírenie vodnej hladi-
ny. Pribudne asi 50 lavičiek, zväčša kla-
sického „bratislavského“ typu, aké sú
známe napríklad z Primaciálneho námes-
tia, ale aj lavičky, vtipne nazvané „indivi-
dualista“, určené pre tých, ktorí nechcú
byť pri oddychu rušení. 
Konečne sa vyjasnilo aj v otázke, ako to
bude so zeleňou. „Na Hlavnom námestí
pribudne aj mobilná zeleň,“ povedala
nám hovorkyňa magistrátu Eva Chudino-
vá. „Bude to desať jaseňov mannových,
aké sú známe napríklad v Budapešti.“
Do plochy námestia bude osadené
mobilné pódium umožňujúce produkciu
živej hudby s možnosťou elektronického
doprovodu. Pódium je dimenzované na
umiestnenie koncertného krídla. Na
námestí pribudne aj pitná fontánka.
Cieľom architektonického riešenia po-
skytovania reštauračných služieb okoli-
tými prevádzkami je usporiadať rozlože-
nie terás na námestí tak, aby pešia trasa z
Rybnej brány na Sedlársku ulicu bola v
celom profile priechodná. Letné sedenia
budú umiestnené v tesnej blízkosti budov
a ďalšia časť bude v blízkosti fontány.
Oprava Hlavného námestia bude dokon-
čená na. Deň samosprávy v druhej polo-
vici apríla. (juh)

Bratislavčania 

sektbar nechcú
REDAKCIA
Marcová anketa internetového vydania
Bratislavských novín dopadla jedno-
značne: až 82,6% hlasujúcich nesúhlasí
s výstavbou sektbaru na Hviezdoslavo-
vom námestí. Opačný názor má iba
11,7% hlasujúcich, zostávajúcich 5,7%
hlasujúcich sa nevedelo vyjadriť alebo
im to je jedno.
Aprílová otázka internetového vydania
Bratislavských novín znie: Súhlasíte so
zámerom premostiť Staromestskú ulicu
a prepojiť tak historické centrum s
Hradom? O zámere premostenia Staro-
mestskej ulice informujeme na 2. strane,
bližšie sa téme budeme venovať v budú-
com vydaní novín. Hlasovať môžete na
www.bratislavskenoviny.sk. (ado)

Garáže

na Námestí SNP

sa vybudujú

neskôr
BRATISLAVA
O vybudovaní podzemných parkova-
cích garáží v hornej časti Námestia
SNP sa uvažovalo ešte koncom minulé-
ho storočia, keď sa objavil projekt re-
vitalizácie námestia. Odvtedy sa však
nič nedeje a o projekte sa nehovorí.
Keďže situácia s parkovaním v centre
mesta je už dlhodobo katastrofálna a
vyriešiť ju môže jedine výstavba pod-
zemných parkovacích garáží, zaujímali
sme sa o to, prečo sa v tomto smere nič
nedeje. „Revitalizácia Námestia SNP
vychádza zo záujmu mesta v zhode s
mestskou časťou Bratislava – Staré
Mesto dať centrálnemu námestiu s celo-
slovenským významom nielen vonkajšiu
novú tvár, ale zmeniť výnimočný priestor
tak, aby získal nového ducha,“ povedala
nám hovorkyňa magistrátu Eva Chudi-
nová, podľa ktorej by námestie malo
plniť funkciu námestia a nemalo by byť
miestom, kde parkuje množstvo áut a
kadiaľ vedie intenzívna automobilová
doprava. „Predstava mesta v súvislosti s
možným investorom je, že rekonštrukcia
nadzemnej časti námestia bude protihod-
notou za možnosť komerčného využitia
podzemnej časti, pričom snahou mesta
je, aby finančne nemuselo vstupovať do
tohto projektu,“ konštatovala. 
Podľa E. Chudinovej je vzhľadom na
rekonštrukciu električkovej trate a chod-
níkov na Obchodnej ulici, Kapucínskej
ulici a Župnom námestí ešte predčasné
hovoriť o revitalizácii Námestia SNP,
pretože postupné kroky sa pripravujú v
spodnej časti námestia. „Vychádzajú naj-
mä z faktu, že sa rekonštruuje budova
bývalej Pravdy a pripravuje sa obnova
ďalších budov,“ uviedla. „Keďže tieto
projekty sú financované súkromnými
investormi, hlavné mesto má záujem,
aby súkromní investori pri budovaní svo-
jich podzemných garáží väčšiu časť z
nich dali na verejné využitie.“
Ako dodala, o vybudovaní podzemných
garáží so vstupom z Hurbanovho námes-
tia je možné hovoriť až v ďalšej etape,
odhadom asi o jeden až dva roky. Zatiaľ
nie je jasné, aký dosah by výstavba pod-
zemných garáží mala na povrchy Hurba-
novho námestia, ktoré budú v blízkej
budúcnosti nákladne rekonštruované.
Takisto zatiaľ nie je jasné, kedy sa
neúnosná situácia v centre mesta začne
konečne reálne riešiť. Všetky doteraz
prijaté opatrenia totiž boli iba čiastkové
a v praxi mali len nepatrný efekt. Pritom
skúsenosti z iných veľkých miest jedno-
značne potvrdzujú, že je iba jedna cesta,
ako problém s parkovaním efektívne rie-
šiť: vybudovať dostatočné parkovacie
kapacity v podzemí a ponúknuť ich
verejnosti za rozumnú cenu.

Juraj Handzo

Z iniciatívy bratislavského magistrátu sa konečne začalo s obnovou dlažby v pešej zóne historického centra Starého
Mesta. Zničená dlažba má byť opravená do 20. apríla, práce budú stáť 1,5 milióna korún. FOTO - Oto Limpus

V súvislosti s dokončovaním opravy
Hlavného námestia od 20. marca opra-
vujú pracovníci Technických služieb
na objednávku bratislavského magi-
strátu aj poškodenú dlažbu v pešej
zóne Starého Mesta. 
Na základe dohody primátora Bratislavy
Andreja Ďurkovského a starostu mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto Petra
Čiernika sa bude dlažba opravovať v
réžii hlavného mesta s následným finan-
čným vyrovnaním nákladov. Podľa
hovorkyne magistrátu Evy Chudinovej
sú viaceré dlažobné kocky poškodené v
dôsledku prejazdu ťažkých zásobovacích
áut do jednotlivých prevádzok, nedodr-
žiavania obmedzenia v pešej zóne, kde
platí povolená najvyššia rýchlosť 20
km/h, ale aj v dôsledku nedodržiavania

povoleného režimu. Ďalšou príčinou
poškodzovania dlažby je fakt, že počas
zimy voda podmývala dlažbu popri
poškodených častiach a zamŕzala, čím sa
rozpadával aj okolitý terén. Dlažba v bra-
tislavskej pešej zóne bude opravená naj-
neskôr do 20. apríla a vyžiada si náklady
okolo 1,5 milióna korún.
O dlažbu v pešej zóne historického cent-
ra Bratislavy sa má starať mestská časť
Bratislava - Staré Mesto. Jej predstavite-
lia tvrdia, že priebežne zabezpečujú
lokálnu opravu jednotlivých častí dlaž-
by.  Pravidelný návštevník pešej zóny
však môže potvrdiť, že lokálne opravy
sa v minulosti robili veľmi sporadicky a
nesystémovo. Vzhľadom na to, že staro-
mestská samospráva ponechala možnosť
vjazdu motorových vozidiel do pešej

zóny, dlažba dimenzovaná na chodenie
je v podstate permanentne ničená autami
zásobovania a niektorých prevádzkova-
teľov tunajších obchodov a reštaurácií.
Pritom vzhľadom na objem prostriedkov
vybraný v rámci staromestskej dane za
vjazd do historického centra (vlani to
bolo 4,2 milióna korún) by nemal byť
pre samoprávu Starého Mesta problém
pravidelne a dôkladne zabezpečovať
údržbu dlažby v pešej zóne centrálnej
mestskej časti. 
Skutočnosť, že dlažbu dal napokon opra-
viť bratislavský magistrát, svedčí o tom,
že súčasná samospráva mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto celkom nezvláda
plniť si svoje povinnosti, v tomto prípade
údržbu mestských komunikácií, ktoré jej
boli zverejné do správy. (juh, ado)

V pešej zóne opravujú zničenú dlažbu

Vodárne budú veľa stavať aj v tomto roku
O Bratislavskej vodárenskej spoločnos-
ti, ktorá si v týchto dňoch pripomína
120. výročie vzniku mestskej vodárne v
Bratislave, sme sa pozhovárali s gene-
rálnym riaditeľom spoločnosti Danie-
lom GEMERANOM.
- Pred 120 rokmi bola spotreba vody na
jedného Bratislavčana asi 20 litrov denne,
dnes je to zhruba 116 litrov. Na území
mesta má Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť jeden verejný vodovod s celko-
vou dĺžkou rozvodnej vodovodnej siete
1091 kilometrov a zásobuje ním 29 467
vodovodných prípojok  a 425 177 obyva-
teľov. Naša verejná kanalizačná sieť meria
784 kilometrov. Prostredníctvom vyše 16-
tisíc kanalizačných prípojok s celkovou
dĺžkou 121 kilometrov sú všetky odpado-
vé vody z mesta odvádzané do troch čis-
tiarní odpadových vôd.

Na koľko percent je územie mesta
odkanalizované? Kde ešte kanalizácia
chýba a kedy sa dobuduje?
- Na verejnú kanalizáciu je napojených
98,3 percenta obyvateľov Bratislavy.
Dobudovať treba kanalizáciu v časti Jaro-
viec, Rusoviec, Čunova, Koliby, v Podu-
najských Biskupiciach a v Rači. Výstavba
kanalizácií sa predpokladá vo viacerých
lokalitách, napríklad v zónach Pribinova,
Karadžičova a Chalupkova, v Podhradí a
v lokalitách s rozvojom rodinnej a málo-
podlažnej zástavby, navrhované sú aj
nové zberače, ktoré podmieňujú rozvoj
výstavby v ich povodiach. Na petržalskej
strane patrí medzi najvýznamnejšie
napríklad navrhovaná výstavba nového

zberača, ktorý podmieňuje rozvoj západ-
ných a južných území Petržalky, zberača
pre rozvoj oblasti Janíkov dvor a prítokov
zberača v oblasti Kapitulského dvora.
Aké stavby plánujete vybudovať v
dohľadnej budúcnosti na území mesta?
- K najvýznamnejším tohtoročným stav-
bám patrí rekonštrukcia vodovodu a
kanalizácie na Bulharskej ulici, rekon-
štrukcia kanalizačného zberača na Vaj-
norskej a Rožňavskej ulici a rekonštruk-
cia vodovodu na Vajanského nábreží.
Patrí sem aj rekonštrukcia vodovodu a
kanalizácie v rámci úpravy Vodnej prie-
kopy na pešiu zónu, rekonštrukcia vodo-
vodu na Obchodnej ulici, rekonštrukcia
laboratórií na Rožňavskej ulici a vybudo-
vanie prívodu vody pre Malacky cez
Lamač a Záhorskú Bystricu.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Lietadlo pred
potknutím
neochráni
Život robí hlúposti, asi preto, že sme živí,
robíme ich aj my. Čo vôbec neznamená,
že veci neživé či priam mŕtve sa nesprá-
vajú rovnako, ale to je námet na celkom
iné zamyslenie.
Čo ma teraz zaujíma, je fakt, že človek sa
na ceste môže potknúť nielen vtedy, keď
kráča pešo. Človek sa môže potknúť, aj
keď letí. Takéto potknutie je spôsobené
možno aj tým, že človek sa nepotkne na
letištných schodoch. Keby sa potkol (ale
poriadne), možno by zapochyboval, či
nie je potknutím aj vôbec do toho lietad-
la nasadnúť, hoci je to vybavené. A tak sa
človek dopotkýna na služobnú cestu, aj
domov, ale doma sa už o tom rozpráva.
Ľudia si hovoria, reku, prečo ten primá-
tor letel do Cannes s lietadlom J&T a nie
s dajakým druhým. Prečo leteli len títo
jedni, keď tam napokon boli aj spolu s
ostatnými? A neurazia sa tí druhí? Nena-
značuje to niečo?
Ľudia sú živí a potkýnajú sa a majú neprí-
jemné otázky. Ono je to totiž tak. Pán pri-
mátor je naším pánom primátorom. Tým
sa myslí, že je nás všetkých. V tom, že je
primátor, v tom slovíčku je skryté, že je
prvý. Lenže žijeme v demokracii. A v
demokracii na rozdiel od otrokárstva a
feudalizmu pozícia prvého znamená pre-
dovšetkým viac povinností. Ilustroval by
som to tak, my neprimátori, môžeme
napríklad odhodiť na ulici papierik od
žuvačky. Nie je to pekné. A keď nás pri-
chytia, môžeme zaplatiť pokutu. No pri-
mátor to nielenže nemôže urobiť, on by na
takú rozšafnosť nemal ani myslieť.
Nás neprimátorov tiež nezväzuje proto-
kol a diplomatický bontón. Nikomu síce
nezaškodí, keď sa podľa toho správa,
mestu by to dokonca prospelo, ale jedno-
ducho, nik to od nás nemôže vyžadovať -
kým neprídeme do funkcie, v ktorej sa to
vyžaduje. Tam takéto pravidlá platia rov-
nako prísne ako pre bežných smrteľníkov
jasné „Nezabiješ!“
Jeden prehrešok proti bontónu a protoko-
lu môže zmazať všetko dobré, čo som
doteraz spravil, ba viac - spochybniť to.
Môže položiť ďalšie nepríjemné otázky,
na ktoré nepostačí ani odpoveď, že mesto
tak vlastne ušetrilo na cestovnom. Pri
tých nákladoch cesta jedného človeka
veľa nezaváži. Jeho potknutie áno.

Gustav Bartovic

V apríli sa bude

deratizovať
BRATISLAVA
Magistrát Bratislavy upozorňuje
vlastníkov pozemkov a stavieb - práv-
nické a fyzické osoby, na povinnosť
vykonať v apríli jarnú deratizáciu.
Povinnosť deratizovať je upravená všeo-
becne záväzným nariadením mesta Bra-
tislavy, ktoré nariaďuje celoplošnú derati-
záciu v meste dva razy v roku - na jar a na
jeseň. Jarná deratizácia bude od 1. do 30.
apríla. Okrem toho nariadenie ukladá
vlastníkom pozemkov a stavieb udržia-
vať nehnuteľnosti v čistote a sústavne
odstraňovať odpady, ktoré môžu byť
zdrojom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Jarná a jesenná deratizácia vrátane kana-
lizácie je nevyhnutná, aby hlodavce
nemigrovali do neošetrených priestorov
a po čase sa nevrátili do deratizovaných
objektov. (brn)

Veža Auparku

bude mať asi

menej podlaží
PETRŽALKA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský v pondelok navrhol predstavite-
ľom spoločnosti HB Reavis Group,
aby znížili plánovaný počet podlaží
výškovej budovy, ktorej výstavba sa
začala pri obchodnom centre Aupark. 
Primátor v prítomnosti budúceho hlavné-
ho architekta Bratislavy Štefana Šlachtu
zároveň ponúkol predstaviteľom spoloč-
nosti HB Reavis Group ako možnú kom-
penzáciu kúpu iných pozemkov. Zástup-
covia spoločnosti HB Reavis Group pre-
javili ochotu rokovať o znížení výškovej
budovy s tým, že majú záujem na hľada-
ní kompromisu a ponuku primátora Bra-
tislavy považujú za vhodnú kompenzá-
ciu. Návrh na zníženie výškovej budovy
musia obe strany prerokovať na vlastnej
pôde, pretože spoločnosť HB Reavis
Group zastupuje viacero zahraničných
subjektov. A. Ďurkovský a Š. Šlachta si
potrebujú navrhované riešenie overiť na
vizualizáciách, ktoré budú vypracované
za spoluúčasti oboch strán. Reálne pred-
poklady na definitívnu dohodu obe stra-
ny odhadli na tri až štyri mesiace.
So zámerom postaviť pri Auparku budo-
vu, ktorá mala mať 22 podlaží, mesto
Bratislava nesúhlasilo, petržalský staveb-
ný úrad však stavbu povolil. (juh)

Mesto uvažuje

o premostení

Staromestskej
STARÉ MESTO
Od vybudovania Nového mosta v 70.
rokoch Staromestská ulica necitlivo,
až brutálne oddeľuje historické jadro
mesta od Podhradia a Hradu. Už dlhé
roky sa preto uvažuje o jej premostení
a tieto zámery sú aktuálne aj dnes.
Pred niekoľkými rokmi mesto zvažovalo
premostenie Staromestskej ulice na zákla-
de návrhu, ktorý vypracoval tím architek-
tov na čele s dnes už nebohým profeso-
rom Rastislavom Janákom. Projekt sa
však nakoniec nerealizoval a o zámere sa
prestalo hovoriť. Idea premostenia Staro-
mestskej ulice, ktoré by umožnilo okrem
spojenia historického jadra Bratislavy s
Podhradím aj urbanistické dotvorenie
tejto lokality, však nezapadla prachom.
Minulý týždeň sa mestská rada zaoberala
zámerom súkromného investora, ktorý
ráta so zástavbou Staromestskej, ako aj
revitalizáciou Židovskej ulice. Zámer
nezískal podporu, mestská rada sa zhodla
v tom, že priestor Staromestskej je potreb-
né urbanizovať, ale iným spôsobom.
Hovorilo sa o tom, že by bolo vhodné
zapustiť Staromestskú ulicu ešte hlbšie
pod úroveň terénu ako je to v súčasnosti,
čo by okrem iného znamenalo predĺženie
súčasného tunela pod Hodžovým námes-
tím. Podľa našich informácií vedenie
mesta sa zámeru premostenia Staromest-
skej ulice nevzdáva, chce si však pone-
chať právo rozhodnúť o konečnej podobe
budúceho projektu. (juh)

Pamiatkari svoje stanovisko nezmenili
STARÉ MESTO
Krajský pamiatkový úrad v Bratisla-
ve trvá na tom, že nadstavba domu
na Hviezdoslavovom námestí 25,
ktorý rekonštruuje spoločnosť Urbia
International, sa musí dostavať
podľa schválenej projektovej doku-
mentácie.
„Svoje rozhodnutie z novembra minulého
roku sme nezmenili, neurobili sme žiadny
ústupok,“ povedal nám riaditeľ Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave Peter
Jurkovič. Stavba mala pôvodne tri nad-
zemné podlažia a spoločnosť Urbia Inter-
national ju podľa platnej dokumentácie

mohla nadstavať o dve nadzemné podla-
žia a podkrovie, pričom strecha domu mal
byť šikmá a výškovo situovaná na rovna-
kej úrovni ako strecha vedľajšieho domu
na ulici Rybárska brána, známeho ako
Kernov dom. Namiesto podkrovia však
investor začal koncom minulého roku sta-
vať ďalšie dve nadzemné podlažia, takže
by ich malo byť dovedna sedem. Na sku-
točnosť, že stavba je v rozpore s platným
stavebným povolením, upozornil aj
zástupca starostu mestskej časti Bratislava
- Staré Mesto Andrej Petrek. 
Ako sme už informovali, staromestský sta-
vebný úrad ešte v januári vyzval stavební-

ka na zastavenie stavebných prác. Medzi-
tým rozhodol o uložení pokuty, ktorej
výšku však Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto odmietol zverej-
niť s odôvodnením, že najskôr o nej bude
informovať stavebníka. Napriek tomu,. že
stavebný úrad označil stavbu za nelegálnu,
stavebník práce na nej neprerušil. 
Zaujímali sme sa aj o stanovisko pamiat-
karov k inej kontroverznej stavbe - sektba-
ru, ktorý chce so súhlasom mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto na Hviezdoslavo-
vom námestí postaviť spoločnosť Borároš.
Ako nám povedal P. Jurkovič, túto stavbu
zatiaľ oficiálne neposudzovali. (juh)

Mesto chce ešte v tomto roku zlikvidovať

tri dopravné „lieviky“ na Račianskej ulici
BRATISLAVA
Na Račianskej ulici sa v smere do mesta
pravidelne vytvárajú zápchy, ktoré
zapríčiňujú dopravné „lieviky“ pri
zastávkach MHD Biely kríž, Mladá
garda a Riazanská. Mesto pripravuje
ich odstránenie.
Podľa riaditeľky sekcie dopravy a cestné-
ho hospodárstva bratislavského magistrá-
tu Tatiany Kratochvílovej je táto stavba
súčasťou programu priorít hlavného
mesta Bratislavy do roku 2006. Ako nám
povedala, riešenie spočíva v rozšírení
cestnej komunikácie na dva súvislé jazdné
pruhy. Pri Bielom kríži bude potrebná
šírka vozovky dosiahnutá zúžením zastáv-
kových ostrovčekov na minimálnu nor-
mou povolenú voľnú šírku nástupišťa. Pri
Mladej garde bude rozšírenie komuniká-
cie vykonané zásahom do priľahlého úze-
mia v šírke asi 60 centimetrov, čo sa
dosiahne preložením stožiarov verejného
osvetlenia a trakčného vedenia električko-
vej trate do zastávkového ostrovčeka bez
redukcie jeho šírky. V podobnom rozsahu
ako v prípade profilu pri Mladej garde
budú vykonané stavebné úpravy aj v loka-
lite Riazanskej. 
„Pre úplnosť treba dodať, že súčasťou
tohto rozšírenia je i vybudovanie samo-
statného pruhu pre pravé odbočenie z
Račianskej na Pioniersku ulicu, ktoré pria-
mo súvisí s očakávaným zvýšením inten-
zity automobilovej dopravy po uvoľnení
spomenutých dopravných lievikov,“ upo-

zornila T. Kratochvílová. „V tejto veci sa
práve uskutočňujú rokovania o majetko-
vo-právnych vzťahoch, ktorých vyrovna-
nie je podmienkou na vydanie stavebného
povolenia.“
O to, kedy budú odstránené spomenuté
lieviky, sme sa začali zaujímať na základe
listu našej čitateľky, ktorá pripomenula že
primátor Andrej Ďurkovský to pred voľ-
bami sľuboval. Podľa názoru čitateľky sa
namiesto toho urobila za niekoľko milió-

nov úprava pri Vinohradoch, ktorá dopra-
vu neodľahčila. „Stavebná úprava vrátane
úpravy cestnej svetelnej signalizácie na
Račianskej ulici pri Vinohradoch bola
uskutočnená s cieľom riešiť kapacitný
problém vstupu vedľajších kolíznych
smerov, najmä električky, na hlavnú
komunikáciu - Račiansku ulicu, a nijako
nesúvisí s problémom lievikov, nasledujú-
cich v smere jazdy do mesta,“ reagovala
T. Kratochvílová. (juh)
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Račiansku ulicu by mali rozšíriť aj pri Bielom kríži. FOTO - Oto Limpus
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Dunaj by nemal

dosiahnuť

kritickú výšku 
BRATISLAVA
Prudké oteplenie a silné dažde v
posledný marcový týždeň badateľne
podvihli dunajskú hladinu - tento stav
potrvá dlhšie, kritickú úroveň by však
nemala dosiahnuť, najmä ak sa prud-
ko neoteplí vo vyšších polohách Álp.
Vyplýva to z informácií námestníka riadi-
teľa Povodia Dunaja Petra Minárika: „Na
Morave sme začiatkom týždňa registro-
vali prvý a v Strážnici dokonca druhý
povodňový stupeň, ale už s náznakmi
obracania k poklesu. Vo vyšších polohách
či severnejších oblastiach je však značne
chladnejšie a sneh sa topí pomalšie. K
zvýšeniu hladiny Dunaja prispeli predo-
všetkým prítoky z rakúskych Álp.“ P.
Minárik dodáva, že pri teple s dažďami
Dunaj dosiahne prvý povodňový stupeň.
Po víkende sa však zrážky presunuli na
východ a pri terajšom ráze počasia by sa
mal sneh roztápať len postupne. (gub)

Veľkonočné trhy

sa začnú v piatok 
STARÉ MESTO
Tradičné Veľkonočné trhy budú na
Františkánskom námestí. Začnú sa v
piatok 31. marca a potrvajú do veľko-
nočného pondelka 17. apríla.
Predaj výrobkov s veľkonočnou temati-
kou - zdobené vajíčka, ručné práce, vý-
robky zo šúpolia, keramiku, výrobky z
dreva a podobne - bude zabezpečovať 20
predajcov v mobilných stánkoch. Prená-
jom stánku je 200 korún na deň a predaj-
covia budú povinní zabezpečiť predaj
denne od 10. do 18. hodiny. (brn)

Na nároží Bajkalskej a Záhradníckej chcú

postaviť 39-podlažný mrakodrap Olympia
RUŽINOV
Polyfunkčný komplex Olympia, ktoré-
ho súčasťou má byť aj 39-podlažná
výšková budova, by mal vyrásť v loka-
lite na nároží Bajkalskej a Záhradníc-
kej ulice.
Územie, kde má nový rozsiahly komplex
budov stáť, bolo v minulosti súčasťou
autoservisu Drutechna a sú na ňom
prázdne a nevyužívané objekty bývalého
opravárenského areálu. Záhradnícka
ulica ho ohraničuje zo severnej, Bajkal-
ská ulica z východnej strany. Južná časť
pozemku susedí s už existujúcim admini-
stratívnym objektom Hermes a Klinco-
vou ulicou, zo západu je ohraničené s už
rozostavaným objektom Octopus a plá-
novanou polyfunkčnou budovou Ruži-
novské centrum. 
Nový komplex má pozostávať zo štyroch
vzájomne prepojených objektov - admini-

stratívnej budovy s desiatimi nadzemnými
podlažiami, terasového domu, výškového
domu a sekciového domu. Tri budovy
vrátane výškovej dominanty, ktorá má byť
orientovaná do Klincovej ulice, majú
plniť obytnú funkciu. Bytov má byť spolu
265, čo je kapacita pre 818 obyvateľov,
najviac má byť dvojizbových (125) a troj-
izbových (93), ale budú tu aj väčšie, vrá-
tane niekoľkých veľkometrážnych. V
podzemí sú v dvoch variantoch navrhnuté
podzemné parkovacie garáže - má v nich
byť 744 parkovacích státí. Vjazd do gará-
ží má byť riešený dvoma smermi, cez
Záhradnícku a cez Klincovú ulicu.
Projekt ráta s tým, že medzi polyfunk-
čným komplexom Olympia, už budova-
ným objektom Octopus a plánovaným
polyfunkčným súborom Ružinovské
centrum vznikne námestie so zeleňou a
vodnou plochou. Vo vnútrobloku sa

okrem iného ráta s detským ihriskom,
záhradnými reštauráciami a kaviarňa-
mi, fontánami, lavičkami, parkovou
zeleňou a podobne. V podnoží Olympie
je navrhnutá pasáž s priestormi pre
obchod a služby. S výstavbou sa má za-
čať v budúcom roku, ukončená má byť
do tridsiatich mesiacov.
Územie starého Ružinova, kde má nový
polyfunkčný komplex vyrásť, je v
poslednom období miestom intenzívnej
výstavby. V lokalite už vyrástli iné dve
výškové budovy - bytový dom Glória na
Záhradníckej ulici, ktorý je vysoký vyše
sto metrov, Rozadol na ulici Ružová
dolina, pripravuje sa výstavba vežiaka
Universo, ktorý má stáť taktiež na ulici
Ružová dolina. Okrem toho sa v tomto
priestore a blízkom okolí stavajú, resp.
plánujú stavať aj ďalšie budovy. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Architekti SPDe

PETRŽALKA
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa,
ktorá sa začala 9. januára, bude ukon-
čená do 30. júna. Do konca marca sa
ukončia výruby stromov určených
posudkom na asanáciu. 
Koniec marca je pre výruby, na ktoré
vydala povolenie mestská časť Bratisla-
va - Petržalka, zároveň aj agrotechnic-
kým termínom. Ako nám povedal Alfonz
Torma zo spoločnosti Ekoflóra, ktorá
spolu s firmou Raki revitalizuje Sad
Janka Kráľa, pripravuje sa už aj náhrad-
ná výsadba. „Vyšpecifikujú sa druhy a
počty kusov stromov, ktoré sa vysadia,“
uviedol. „Základ novovysadených stro-

mov budú tvoriť lipy, javory, jasany,
duby, orechy čierne, platany, pribudnú aj
niektoré druhy, ktoré sú dôležité z hľa-
diska kompozície priestoru a spestrenia
dendrologickej skladby, ako sú napríklad
Gymnocladus, Liquidambar, Lirioden-
dron, Magnólia a Sofora.“ 
Ako dodal, vysadené budú vzrastlé stro-
my s obvodom kmeňa 18 až 20 centime-
trov. Stane sa tak do konca apríla. Istý
posun termínu spôsobili nepriaznivé kli-
matické podmienky, keď ešte aj v týchto
dňoch bola zamrznutá pôda. Okrem
výrubov sa vykonáva aj ošetrenie poško-
dených a chorých stromov v zmysle fyto-
patologického posudku a z neho vyplý-

vajúceho návrhu na ich ošetrenie. Obno-
ví sa časť trávnikov vo výmere 7000
metrov štvorcových.
Sad Janka Kráľa je najstarší pre verej-
nosť budovaný park v Európe, založili ho
v rokoch 1775-1776, v čase, keď vo
Viedni, v Budapešti či v Prahe verejné
parky ešte nebudovali. V posledných
rokoch sa stav vegetácie tohto bezpochy-
by najcennejšieho bratislavského parku
zhoršil. Vlani petržalské miestne zastupi-
teľstvo po búrlivých diskusiách týkajú-
cich sa najmä rozsahu výrubov rozhodlo
o jeho revitalizácii. Viacero stromov bolo
chorých, napadli ich škodcovia alebo
boli nebezpečné pre návštevníkov. (juh)

Opravu zdržujú

technické

problémy
KARLOVA VES
Napriek predpokladom, že sa s opra-
vou zosunutého úseku komunikácie
nad Devínskou cestou pod Dlhými
dielmi začne v prvých jarných dňoch,
viacero technických i administratív-
nych okolností odsunulo práce o nie-
koľko týždňov.
Potvrdili sa totiž naše pôvodné informácie,
že cesta nebola programovo budovaná ako
komunikácia miestneho typu, ale vznikla
mimovoľne. Podľa informácií z referátu
dopravy karloveského miestneho úradu
nie je ani zaradená do zoznamu komuniká-
cií a neexistujú, pochopiteľne, dokumenty
o jej stavbe a štruktúre. Miestny úrad sa
podľa Juraja Tomana z tohto odboru stará
o cestu preto, lebo občana nezaujímajú
vlastnícke a správcovské vzťahy, ale chce
sa dostať k svojmu cieľu. Pretože cesta je
očividne cestou nižšej triedy, starala sa o
ňu mestská časť. Úsek, kde sa cesta zosu-
nula, je však vo vlastníctve mesta.
Pôvodný termín ukončenia projektovej
dokumentácie sa teda oneskoril aj pre
súvislosti so spomínanými okolnosťami.
V mieste je totiž kanalizačný zberač -
vyšlo najavo, že predpokladaný oporný
múr by narušil jeho ochranné pásmo, treba
teda vyriešiť tento problém, predpokladá
sa, že dostane výnimku, to však bude trvať
približne dva týždne. Po dokončení pro-
jektu bude treba vyhlásiť dve súťaže - na
dodávateľa sanácie svahu pod cestou a na
dodávateľa novej koruny cesty. To zname-
ná ďalšie čakanie v zmysle zákona o verej-
nom obstarávaní. Až potom bude možno
vydať stavebné povolenie a začať s práca-
mi. Predpokladá sa, že dielo by malo byť
hotové do konca tohto roku.
O definitívnom technickom riešení zatiaľ
možno hovoriť len teoreticky. Podľa J.
Tomana bude pravdepodobne horná časť
vyriešená železobetónovou doskou,
ktorá bude zakotvená hlbšie - až v spod-
nej časti nezvetraného skalnatého podlo-
žia. Spodnú časť potom asi vyriešia
oporným múrom nad Devínskou cestou.
„Mestská časť napriek tomu, že nespravu-
je, ani nevlastní túto komunikáciu, zabez-
pečila prenosné dopravné značenie, pre-
mostenie miesta pre pešiu komunikáciu a
začala pracovať na odstránení havárie,“
uvádza J. Toman. Dodáva, že finančná
spoluúčasť vodární na celej oprave, ktorú
odhadujú na tri milióny korún, dnes už
vyzerá veľmi reálne. Gustav Bartovic

E  6 rokov SERVIS v cene auta do 160 000km.

E  2 roky záruka platí pre všetky modely vozidiel.

E  3 roky záruka platí od 15. 6. 2005 pre triedu E.

E  Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

 E  MercedesCard - systém výhod a zliav.

 E  Bezplatné zapožičanie vozidla
 pri bežnej oprave* nad 2 hodiny: náhradné vozidlo v deň   
 opravy, do konca pracovnej smeny bezplatne.   *objednané vopred

Jazdite s výhodami Mercedes-Benz!
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
 Predaj:
Pondelok – piatok:  8.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 13.00 hod.
Tel.: 02 /68 294 145 – 146 - 147
Servis: 
Pondelok – piatok:  7.30 – 16.00 hod.
Tel.: 68 294 156
Recepcia: 
Tel.: 02 /68 294 111
Fax: 02 /68 294 294

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

Druhé predajno-servisné centrum v Bratislave

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si dvere?

Sad Janka Kráľa obnovia do konca júna
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Po nehodách

cesty nikto

neupratuje
LIST ČITATEĽA
Denno-denne sa v meste stane niekoľ-
ko dopravných nehôd. Či sú to už
menšie kolízie alebo havárie, po kto-
rých zostanú na vozovke zvyšky skla,
plastov, vytečený olej, chladiaca kva-
palina a podobne.
Väčšinou príde mikrobus polície, aj
dopravný podnik má takéto vozidlá,
nehoda sa zaeviduje, účastníci sa rozídu
a na vozovke všetko zostane. A ako som
naposledy videl, na križovatke Miletičo-
vej a Trenčianskej, či na Lamačskej ces-
te, na križovatke Záhradníckej a Karadži-
čovej zostal po kolízii na vozovke pred-
ný nárazník z plastu a ten jednoducho
odhodili účastníci nehody na trávnik,
resp. na chodník. Apropo, na Záhradníc-
kej je tento nárazník už niekoľko mesia-
cov na chodníku.
No viete si predstaviť radosť motoristu či
bicyklistu, ktorý si prípadný defekt nevie
vynachváliť. V Nemecku, Rakúsku, či v
Holandsku je povinnosť dať miesto
nehody do pôvodného stavu. Či to už
zariadia hasiči (vo väčšine prípadov)
alebo dopravná polícia, u nich to fungu-
je. U nás je to niečo tabu. Prečo? Veď
auto dopravnej polície či dopravného
podniku, sú to mikrobusy, by malo mať
so sebou metlu, lopatu, vrece a dotiaľ by
nevrátili doklady účastníkom nehody,
pokiaľ by neodstránili zvyšky alebo za
poplatok napr. 200 korún by to zabezpe-
čila polícia, pripadne hasiči, ak by boli na
mieste, V novembri pri Krematóriu sa
stala vážna kolízia dvoch áut, na miesto
prišli dve sanitky, dve hasičské autá,
polícia, a čuduj sa svete, všetky zvyšky z
áut zostali na vozovke.
Dokedy to bude u nás takto fungovať?
Hrdiť sa Európskou úniou, hrdiť sa hlav-
ným mestom či krásavicou na Dunaji
budeme môcť až vtedy, keď nás čistota,
poriadok a disciplína bude sama prezen-
tovať. Peter Bella, Rača

Postavme na

námestí rovno

supermnarket
LIST ČITATEĽA
Hurá! Budeme mať, vďaka „dvanás-
tim mesiačikom“ uprostred reprezen-
tačného námestia, pred národným
divadlom, pred veľvyslanectvami na-
miesto oddychovej zóny - sektbar!
Škoda, že nie hotel alebo supermarket (ten
stavajú v Žiline, tam si tiež funkcionári
robia, čo chcú!). Súdny človek by si
myslel, že taký chorý nápad súdny človek,
navyše vysokoškolsky vzdelaný, ktorý má
čo len nepatrný citový vzťah k svojmu
mestu, nemôže podporiť. Cit zrejme tým
dvanástim (z toho jedenástim titulovaným
- 7x Ing., 2x Mgr., 1x PhDr. a MUDr.)
chýba úplne. A čo tie ďalšie 3 učené hlavy,
ktoré sa zdržali hlasovania? Nemajú vlast-
nú mienku? Voliči, tlčme si hlavy, koho
sme to zvolili! Buď na dôležité zasadanie
neprídu, alebo odhlasujú nezmysel.
Okolo toho miesta sú reštaurácie, kaviar-
ne, cukrárne, v čase sviatkov stánky so
všeličím. Je to málo pre uspokojenie pána
starostu? Vnucuje sa otázka: Prečo? Pre-
čo dal opäť hlasovať o tom zvrátenom
návrhu, ktorý už raz neprešiel? Kto sa
postaral o to, aby zasadanie bolo o jedné-
ho (!) člena uznášaniaschopné? Boli také
praktiky v predchádzajúcej ére: súdruho-
via sa vedeli postarať o to, aby pri hlaso-
vaní o problematickom návrhu neboli prí-
tomní tí, ktorí by hlasovali proti, pretože
sa nedali kúpiť (prepáčte, presvedčiť).
Hlasovanie sa opakovalo dovtedy, kým to
nevyšlo. V tomto prípade dvanásti (!) po-
slanci, nami zvolení, rozhodli o návrhu,
ktorý je proti prírode a väčšine Bratislav-
čanov. A kto sa nás pýtal? Všelijakí igno-
ranti môžu navrhnúť, čo chcú. Vina však
zostane na hlave tých, čo strelený návrh
schvália. Potom nám tu strašia pomníky
hlúposti, ako napríklad prístavba galérie
alebo na hradnom vrchu.
Normálne by teraz bolo rozhodnutie zrušiť
a starostu vymeniť. Bohužiaľ, stále častej-
šie platí to staré: Keď slušný (možno dosa-
diť aj napríklad „zdravý“, „citlivý“, „nor-
málne mysliaci“ a podobne) dohovára
neslušnému (dosaď opak zdravého atď.),
slušný sa trasie a neslušný sa otrasie!
Je nás veľa, ktorých 6. strana posledných
Bratislavských novín roztriasla. Zostáva
mi na záver zopakovať poslednú vetu p.
Ivana V.: „Predsa musia byť nejaké páky,
ktoré toto infantilné rozhodnutie zrušia.“

Zora C., Staré Mesto
(celé meno čitateľky máme v redakcii)

Ľudová jedáleň na cisárskom moste
Takéto pomenovanie nám zišlo na um
pri pohľade na ceny stáleho jedálneho
lístka reštaurácie Mýtny domček na
petržalskej strane Starého mosta. Ce-
nami sa ľudovosť končí, pretože z kaž-
dého iného uhla pohľadu je to lepšia
reštaurácia.
O Mýtnom domčeku sme písali pred jeho
otvorením s tým, že majitelia majú dve
ambície: ponúknuť Bratislavčanom i
turistom kvalitné a cenovo dostupné jedlo
a zároveň svojou vzdať hold miestu, prvé-
mu pevnému bratislavskému mostu. Pri-
bližne pol roka po otvorení sme boli posú-
diť, ako sa im darí ambície napĺňať. 
Už vstup napovedá, že zámer dosiahli.
Strieška nad vchodom síce pôsobí trochu
rušivo voči ostatným líniám budovy - je to
však ústupok zníženiu zraniteľnosti budo-
vy. S pôvodným vstupným výklenkom
bol domček veľmi zraniteľný vandalmi.
Preto posunuli dvere na obvodový múr a
strieška chráni vnútro pred nečasom.
Hneď za dverami ste však v prostredí,
ktoré navodzuje očakávanú atmosféru:
jemné teplé farby, s výnimkou plastových
okien len prírodné materiály, rustikálna
atmosféra je citeľná. Pochváliť treba roz-
delenie spojených podlaží na fajčiarsku a
nefajčiarsku časť - fajčiarska je hore. Žlté
steny, na hnedej drevenej palubovke tva-
rovo jednoduchý a pohodlný nábytok. Na
stenách sú sľubované historické obrázky z
Bratislavy. Polica so starými knihami,
archaické kuchynské hodiny, mlynčeky
na kávu či porcelánový lis na citróny
dotvárajú atmosféru. Skrutky držiace
ochranný pás z tmavej medi na stene sú

vtipne prekryté kovovými mincami - tam,
kde si ich už našinci neodšklbli na pamiat-
ku. Ďalší dobrý nápad: trvalé jedálne líst-
ky na stoloch majú tri funkcie. Predstavu-
jú ponuku a zároveň slúžia ako podložky
pod taniere a tiež informujú v angličtine a
slovenčine o histórii miesta a mosta (ško-
da, že sa na lístok zrejme z nepozornosti
vkradli drobné tlačové chyby). Položky na
ňom však dokazujú, že majitelia reštaurá-
cie to mysleli vážne aj s cenami. Ak vám
stačí na obed výborná polievka a tri hrian-
ky s plátkami mäsa a pikantnou omáčku,
nepotrebujete ani stovku. Alebo si môžete
dať rovno denné menu za 99 Sk alebo 3
eurá - polievka, stopäťdesiatgramová
porcia mäsového jedla s prílohou, dezert.
Ceny naozaj ľudové.
My sme okoštovali viac. Žiaľ, prosciuto
avizované na jedálnom lístku ako jedinú
položku z neho v deň našej návštevy ne-
mali. No Opekaný oštiepok s čučoriedko-
vou omáčkou (75 Sk) bol vynikajúci a
vydal by za menšie hlavné jedlo. Naklada-
ný encián (75 Sk) rovnako, ak vám stačí
studený druhý chod a mierne pikantný
Diabolský toast (55 Sk) nevybočil z tohto
radu a navyše predznačil, že v tejto kuchy-
ni všetko chutí tak, ako sa volá. Potvrdila
to svieža Cesnačka so syrovými dukátmi
(35 Sk). Nič, ani mäsko, nechýbalo v Do-
mácej kuracej polievke s rezancami (35
Sk) a Prešporská fazuľová (45 Sk) chuťou
pripomínala domácku kuchyňu.
Za špecialitu Mýtneho domčeka pokladá-

me bohatý výber omáčok ku steakom,
ktoré si, samozrejme, môžete dať aj k
iným mäsám. My sme otestovali Bravčo-
vú sviečkovú na grile (135 Sk) s výborný-
mi opekanými zemiakmi (25 Sk). Panen-
ku sme zaliali chutnou cesnakovou omáč-
kou (25 Sk). Tie isté zemiaky sa výborne
hodili k Morčaciemu steaku na grile s bro-
kolicou (129 Sk), oboje pre zmenu poliate
nivovou omáčkou (25 Sk), čo kolega hod-
notil ako delikatesu, za ktorú by sa nemu-
seli hanbiť v oveľa honosnejšom podniku.
Nič sa nedalo vyčítať ani výborným vare-
ným zemiakom (25 Sk), ktoré sme mali k
skvelému Vykostenému kuraciemu stehnu
na grile (119 Sk) s omáčkou so zeleným
korením. Bravčové karé na oravský spô-
sob (135 Sk) je poctivý kus vykosteného
mäsa plneného hubami, cibuľou, papri-
kou, obalený v oravskej slanine a tak gri-
lovaný. Jedlo je už samo o sebe mierne
pikantné - s varenými zemiakmi a diabol-
skou omáčkou (25 Sk) je to kombinácia,
ktorú možno len odporúčať.
Dezerty v tomto lokáli sú tiež špecialitou.
Napriek tomu, že budova je len domček s
malým pôdorysom, pečú ich tu. Aj skvelá
makovo-jablková štrúdľa (49 Sk) so šľa-
hačkou, ktorú sme okoštovali, stála za to.
Je to len štyristo metrov cez rieku z iných
podnikov, ktorých majitelia by sa sem
mohli prísť presvedčiť, že sa dá pohostiť
vynikajúco a za prijateľné ceny.
Počet hviezdičiek: ����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Jasné zmluvy sú lepšie ako vlečúce sa súdy
Z času na čas mi niekto polovážne
povie, ty sa máš, ty si mediálna hviezda.
Zvyčajne to počujem od ľudí, ktorí sa
snažia začleniť do volených štruktúr či
už na komunálnej alebo straníckej
úrovni. Vraj oni musia platiť veľké ob-
nosy za to, aby ich niekto dal na kandi-
dátku a ja - nič. Nuž, ako sa to vezme. 
Ak by som za jednu hodinu kvalifikova-
ného poradenstva, ktoré (bez nároku na
honorár) vykonávam už viac ako pätnásť
rokov, účtovala iba 50 slovenských korún,
bola by som asi taká skromnejšia milio-
nárka. Určite by mi nerobilo starosti platiť
stranícke poplatky! No skutočnosť, že ma
ľudia spontánne zvolili za komunálnu
poslankyňu, ma teda naozaj teší. Je to totiž
dôkaz, že svoju prácu nerobím zbytočne,
pretože ju niekto potrebuje a oceňuje. A to
ma s pribúdajúcimi rokmi chráni pred
pocitmi zbytočnosti. 
Prečo ten takmer  depresívny úvod? Nuž,
opäť som mala v jednej komerčnej televí-
zii takzvaných 75 minút na telefóne.
Počas tohto času sa telefón ani na minútu
neodmlčí a ja sa občas dostávam do stavu
bezmocnosti. Veď čo z toho má bezmajet-
ný človek, ktorého nesvedomito oklame

napríklad výrobca okien, ak mu (okrem
iného) poviem, že sa prípadne musí obrá-
tiť až na súd, ktorý je podľa zákona jedine
oprávnený rozhodnúť o oprávnenosti
sťažnosti?! Alebo to poradím rodine, kto-
rej sa podarilo kúpiť takzvané „pondelko-
vé auto“ a teraz lieta viac po predajni a
servisoch, ako jazdí? (Pondelkovým au-
tom sa nazýva auto s nekonečným množ-
stvom výrobných chýb, vyrobené v pon-
delok nie celkom prebudeným mančaf-
tom a ešte nerozhýbanou kontrolou na
páse). Alebo matke, ktorej šestnásťroč-
nému synovi sa po jeden a pol mesiaci
užívania rozpadnú špeciálne tenisky za
2700 Sk určené na skateboard a v obcho-
de odmietnu prevziať reklamáciu pretože
sa vraj syn veľa skateboardoval?! 
Na takéto sťažnosti radím, aby postihnutí
prestali telefonovať a ústne sa sťažovať.
Nedá sa nič robiť, musí sa siahnuť po
papieri a pere! Celú vec krátko a výstižne
popísať a podať doporučene. Prirodzene
ponechať si kópiu a podací lístok, pre prí-
pad, že by naozaj došlo na súdnu žalobu.

Telefonát či mail ťažko poslúžia ako
dôkaz, že ste vo veci konali. 
Prirodzene, nechcem odštartovať súdne
spory. Sú zdĺhavé, náročné na čas, nervy
aj peniaze a ani výsledok nie je vždy zaru-
čený. No sú prípady, keď sa súdu jedno-
ducho nedá vyhnúť a vtedy sa každý
dôkaz zíde. Moja rada pre všetkých, ktorí
teraz čítajú tento článok, napriek napísa-
nému znie: Snažte sa po dobrom dohovo-
riť s obchodom či s poskytovateľom služ-
by na oprave, výmene alebo zľave z ceny.
Vždy je to výhodnejšie, ako ísť súdnou
cestou. Mimochodom - už aj na Sloven-
sku existuje mediácia, to je mimosúdne
vyrovnanie sporov, ktoré je rýchlejšie a
možno aj lacnejšie. A ešte jedna rada pre
tých, ktorí sa zbytočným sporom chcú
vyhnúť: Buďte opatrní pri zálohách, plať-
te iba za predpokladaný spotrebovaný
materiál a nie za celé dielo! Veľmi presne
formulujte zadanie v zmluve, uveďte v nej
všetko, na čom vám naozaj záleží. Hotové
dielo dôkladne preberte (aj pri dodávke
objednaných vecí) ihneď pri dodaní. Ak
máte výhrady - odložte zaplatenie plnej
ceny až do odstránenia nedostatkov.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

život je 4-násobne krajší

Stará Vajnorská 29, 831 04 Bratislava, telefón 02/4446 2314
mobil 0903 416 333, 0903 650 154, www.suzuki-bratislava.sk
Emisie CO2 predstavujú 163 – 182 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,8 – 7,6 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku!

Auto-Ideal Servis s. r. o.

Ilustračné foto

SX4 UŽ OD 379 000 SK

Bezplatné denné
oboznamovanie sa

s anglickým jazykom 
bez ďalšieho finančného

zaťaženia rodinného rozpočtu
pre deti od 2,5 roka ponúka 

Materská škola na Šuňavcovej ulici 13 
v Bratislave - Nové Mesto (tel.: 4425 2623)

Otvárame od 1. 9. 2006

bilingválnu triedu
od 1.ročníka ZŠ

ANGLICKÝ JAZYK
www.zsodborba.edu.sk
� 02/4425 8140
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Problém 

bezdomovcov

jar neodniesla
STARÉ MESTO
Minulý štvrtok ráno naposledy vstáva-
li bezdomovci v útulku, na ktorý sa
premenila bývalá Kláštorná vináreň
vo františkánskom kláštore, oteplenie
však problém nevyrieši, napokon aj
tento útulok bol riešením nesystémo-
vým.
Tvrdí to brat Filip, františkán, ktorý sa o
útulok staral od 13. marca, keď civilná
ochrana zlikvidovala stanové mestečko
vo Vrakuni, čo tam postavil štát. Rehoľa
plánovala ubytovať 50 ľudí, od začiatku
ich však bolo 75. Hygienické podmienky
tiež boli nižšie ako v stanoch civilnej
ochrany, ktorá poskytla lôžka aj do kláš-
tora, žiadna choroba, ani vši sa však v
preplnenom sklepe nerozšírili, každý z
ubytovaných mal svoje lôžko. Brat Filip
konštatuje, že došlo k dvom-trom men-
ším konfliktom, nakoniec sa však dohľad
polície ukázal zbytočný - medzi obyva-
teľmi vládla aj súdržnosť, aj disciplína.
Alkohol nepovoľovali, jedného z noc-
ľažníkov páter raz pristihol nalievať -
previnilec sa sám pobral preč. Dokonca
aj obrazy, ktoré zdobia stenu v súčasnos-
ti nefungujúcej vinárne, zostali na svo-
jich miestach - bezdomovci sa navzájom
strážili. O čistotu sa denne chodil starať
bezdomovec, ktorý však býva v útulku
Mea Culpa. Prekvapujúce však bolo, že
do kláštornej vinárne nosili potraviny
predovšetkým starí alebo naopak veľmi
mladí ľudia, príjmovo najslabšie skupi-
ny. Z komerčných organizácií významne
prispelo len Tesco nákupnými poukážka-
mi, z mimovládok najmä tandem Hľa
človek a Proti prúdu. Zdravotnú starostli-
vosť poskytoval bezdomovcom prior
Milosrdných bratov Richard.
Brat Filip sa nazdáva, že postoj spoloč-
nosti k tomuto problému pramení aj v
pocite výčitky, ktorú bezdomovci v
ľuďoch vyvolávajú: „Myslím si, že všet-
ci cítime voči nim dlh, sú mementom,
lebo keby komukoľvek z nás v istých
fázach niekto nepomohol, môžeme byť
medzi nimi.“ Františkán Filip k systémo-
vému riešeniu prispieva pravidelne utor-
ňajšími klubmi pre bezdomovcov. Mož-
nosť vyrozprávať sa, diskutovať, niekedy
dá aj šancu uniknúť z bludného kruhu:
pred dvoma rokmi vybavili pôrod a
popôrodnú opateru páru dvoch nezoso-
bášených mladých ľudí bez strechy nad
hlavou - tam sa začala zmena, ktorá ich
priviedla späť k práci a pod trvalú stre-
chu. Jedna zložka riešenia problému teda
funguje, na rade v hľadaní a vytváraní
systémových riešení je legislatíva a
verejná správa. Gustav Bartovic

Mesto ponúkne 

turistom 

systém zliav
BRATISLAVA
Mesto v najbližších dňoch uvedie na
trh prepracovaný systém zliav pre
turistov a návštevníkov Bratislavy,
ktorý ponesie názov Bratislava City
Card (BCC), teda Bratislavská mest-
ská karta.
Každý držiteľ karty bude mať nárok na
využívanie služieb zmluvných partnerov.
Zoznam poskytovateľov zliav bude uve-
dený v sprievodcovi vydanom v anglic-
kom, nemeckom a slovenskom jazyku v
súčinnosti s kartou. Medzi najvýznam-
nejších poskytovateľov zliav patrí
Dopravný podnik Bratislava, Galéria
mesta Bratislavy, Mestské múzeum, Slo-
venská národná galéria, Slovenské
národné múzeum, Zoologická záhrada
Bratislava, Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení, Slovenská plavba
a prístavy, Ústredie ľudovej umeleckej
výroby a ďalší. Výška zľavy sa pohybu-
je od piatich do dvadsiatich percent.
Držitelia mestskej karty budú mať po jej
zakúpení nárok na bezplatnú MHD, ako
aj nárok na bonus v podobe bezplatnej
jednohodinovej pešej prehliadky s výkla-
dom v anglickom alebo slovenskom
jazyku organizovanej Bratislavským kul-
túrnym a informačným strediskom. 
Bratislava City Card zahrňuje v súčasnos-
ti zľavy v 44 zariadeniach a službách, Cel-
ková ponuka služieb uvedených v BCC sa
orientuje na spríjemnenie a zatraktívnenie
pobytu turistov v meste s cieľom zvýšiť
návštevnosť Bratislavy a urobiť z nej
lákavú turistickú destináciu. ponuka karty
je tematicky členená na prehliadky mesta,
galérie, múzea, dopravu (MHD, lodná
doprava, taxi, autopožičovne), reštaurácie,
nakupovanie, voľný čas (zimné štadióny,
kúpaliská, plaváreň, ZOO).
Cena jednodňovej karty je 5 eur (200
korún), dvojdňovej 8 eur (300 korún) a
trojdňovej 10 eur (370 korún). Karty
dostať v informačných centrách BKIS.
Postupne by mali byť dostupné aj v hote-
loch, cestovných kanceláriách a v ostat-
ných zariadeniach cestovného ruchu.
Počas hlavnej letnej sezóny by sa mala
ponuka zliav ešte obohatiť. (juh)

BRATISLAVA/BRUSEL
Cesta vlakom z centra Bratislavy do
centra Paríža bude už o deväť rokov
trvať len osem hodín, čo je porovna-
teľné s cestou lietadlom. Spojenie má
skrátiť linka rýchlovlaku typu TGV,
ktorých sieť bude križovať Európu.
Vyplýva to z informácie, ktorú Bratislav-
ským novinám poskytol poslanec Európ-
skeho parlamentu Miroslav Mikolášik
(KDH). „Pri tomto spôsobe dopravy totiž
cestujúci z hlavného mesta Slovenska
nebudú strácať čas dopravou na letisko a
z letiska,“ uvádza a dodáva, že linka má
byť celá dostavaná a odovzdaná do pre-

vádzky v roku 2015. Podľa jeho slov sa
už na niektorých úsekoch trate Paríž -
Štrasburg - Mníchov - Linz - Viedeň -
Bratislava najmä vo Francúzsku a
Nemecku sa už rozbehli stavebné práce.
„Miera rozpracovanosti je rôzna, v
Nemecku a vo Francúzsku sú ďalej ako v
Rakúsku. 
Úsek z Viedne do Bratislavy čaká naj-
dlhšia cesta, ale je nepochybné, že v tom
termíne bude hotový aj ten. Informoval
nás o tom Péter Balász, bývalý euroko-
misár, dnes koordinátor práve tohto
úseku,“ dodáva M. Mikolášik. Je však
možné, že TGV z Paríža cez Bratislavu

pôjde až do Budapešti, lebo zástupcovia
Maďarska sa o to usilujú v Štrasburgu aj
v Bruseli, hoci ich metropolu bude spájať
južnejšia vetva TGV z Lyonu cez Terst a
Ľubľanu. 
Ďalšia trasa spojí Varšavu s Helsinkami
cez Rigu a Tallin, iná zasa Berlín s Paler-
mom cez Miláno. Projekt prepojenia
Európy superrýchlymi vlakmi vychádza
z Maastrichtskej dohody, a preto sa bude
financovať predovšetkým z európskych
zdrojov. Podieľať na nákladoch sa však
budú aj zúčastnené štáty a M. Mikolášik
predpokladá aj účasť súkromného kapi-
tálu. Gustav Bartovic

PETRŽALKA
Ambiciózny projekt novej výstavby na
území situovanom južne od Petržalky
pripravuje spoločnosť Popper, za kto-
rou stojí jeden z veľkých developerov.
Zámerom sa už zaoberá bratislavský
magistrát.
Projekt s názvom Petržalka - Juh - južná
rozvojová os prechádza procesom posu-
dzovania podľa zákona o posudzovaní
životného prostredia. Územie, ktorého sa
projekt týka, je z východnej strany ohra-
ničené čistiarňou odpadových vôd,
súkromnými pozemkami v tesnom kon-
takte s územím ARŠT (areál rekreácie
športu a turistiky) Jaroveckých ramien.
Zo severnej strany je územie vymedzené
Panónskou cestou, areálom čistiarne
odpadových vôd, Betliarskou ulicou, z

juhu čiastočne železničnou traťou a čias-
točne majetkovoprávnymi hranicami vo
vlastníctve investora, zo západu železni-
cou. Celková plocha územia je 175,7
hektára, rozdelené je do štyroch základ-
ných lokalít - zón A, B, C a D.
Podstatou projektu je výstavba južnej
rozvojovej osi Petržalka - juh. Lokality A
a C majú v budúcnosti slúžiť prevažne na
bývanie, ráta sa aj s administratívnymi
objektmi, občianskou vybavenosťou a
náležitou dopravnou infraštruktúrou.
Lokalita D je určená pre plochy slúžiace
na šport, rekreáciu a kultúru. 
O rozmeroch projektu svedčí údaj, že na
území má vzniknúť obytná zóna s cel-
kovým počtom 7558 bytov určených pre
14 843 obyvateľov. Celková predajná
plocha nákupných centier má predstavo-

vať spolu takmer 110-tisíc štvorcových
metrov. Plochy športu a rekreácie budú
mať celkovú úžitkovú plochu vyše 7500
štvorcových metrov. Na administratívne
účely majú slúžiť dve business centrá a
viacero menších objektov s celkovou
úžitkovou plochou takmer 210-tisíc
štvorcových metrov. V areáli vznikne
13 254 nových parkovacích státí, z toho
3517 na povrchu a 9737 v podzemných
garážach. 
V záujme zabezpečenia dopravnej obslu-
hy navrhovaného areálu majú byť vybu-
dované dve nové obslužné komunikácie
v severojužnom a východozápadnom
smere. Výstavba by sa mala začať už v
budúcom roku a skončiť v roku 2015,
oba tieto termíny sú však zatiaľ len orien-
tačné. (juh)

Železničnú cestu pre superrýchle vlaky

na trati Bratislava - Paríž už stavajú

Petržalka sa má rozrastať smerom na juh

RUŽINOV
Shopping Palace na Studenej ulici,
ktoré spolu s priľahlým hypermarke-
tom TESCO Zlaté piesky tvorí najväč-
šie nákupné centrum na Slovensku, sa
začne rozširovať o oddychovo-športo-
vé centrum už v najbližších týždňoch.
Nový objekt s pracovným názvom Sora-
via Centrum IV, V by sa mal rozprestie-
rať medzi už existujúcim nákupným
areálom a jazerom Zlaté piesky. Vznikne
tu oddychovo-športové centrum, so
sekundárnou obchodnou funkciou, ktoré

bude slúžiť návštevníkom na celodenné
využitie voľného času. Prevažovať v
ňom budú služby a športovo ladené
zariadenia typu bowling, biliard, sauna či
fitnes centrum. Majú tu byť aj kaderní-
ctvam kozmetické salóny, manikúry,
pedikúry, požičovne a opravovne športo-
vého náradia, predajne športových
potrieb, športových odevov a podobne.
Hlavný objekt v tvare mnohouholníka
bude dvojpodlažný, po celej jeho dĺžke
bude prechádzať dvojpodlažná pasáž. V
južnej časti územia má by štvorpodlažná

administratívna časť so samostatným
vchodom. Pribudne tu aj 546 parkova-
cích miest, nové parkovisko bude prepo-
jené na existujúce parkovacie plochy pri
Shopping Palace a hypermarkete
TESCO. 
K zámeru sa už kladne vyjadrilo minis-
terstvo životného prostredia, ktoré malo
k nemu dovedna 26 rôznych pripomie-
nok zväčša environmentálneho charakte-
ru. Práce na výstavbe by sa mali začať už
v najbližších týždňoch a skončené by
mali byť na jar budúceho roku. (juh)

Shopping Palace sa už čoskoro rozšíri

media/juven
vydavateºstvo ãasopisov 

Línia, Harmonia, 
Exteriér/Interiér domu a bytu

vypisuje konkurz na funkciu 
inzertn˘ riaditeº 

pre oblasÈ Bratislavy.

PoÏadujeme:
- schopnosÈ vybraÈ, vychovávaÈ

a riadiÈ obchodn˘ch zástupcov
- obchodné a manaÏérske

schopnosti
- práca s PC a vodiãsk˘ preukaz

typu B
- S·, resp. V· vzdelanie
Ponúkame: 
- prácu na ãitateºsky zaujímav˘ch

produktoch
- primerané finanãné ohodnote-

nie s moÏnosÈou progresívneho
rastu

V prípade záujmu prosíme zaslaÈ
písomne Va‰e profesné zameranie
a skúsenosti v teréne do 12. 4. 2006 
na adresu: Media/Juven, Pribi‰ova
19/A, 840 04 Bratislava 44, zn. konkurz
e-mail: sekretariat@juven.sk
fax: 02/602 51 130
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Pokračuje boj 

o mrakodrap

na Šancovej
STARÉ MESTO
Krajský stavebný úrad v Bratislave
zamietol odvolanie Ondreja Dostála a
Petra Hodála proti rozhodnutiu staro-
mestského stavebného úradu povoliť
zvýšenie počtu podlaží novostavby na
Šancovej ulici z ôsmich na 22.
Ako sme už informovali, mestská časť
Bratislava - Staré Mesto ako príslušný
stavebný úrad zvýšenie novostavby
povolila vlani v novembri. O. Dostál a P.
Hodál sa proti rozhodnutiu odvolali.
„Rozhodnutie Krajského stavebného
úradu v Bratislave sa nijako nevyrovna-
lo s našimi námietkami proti rozhodnu-
tiu stavebného úradu. ktoré sme uviedli
v odvolaní z decembra 2005,“ uvádza sa
vo vyhlásení, ktoré nám poskytli O.
Dostál a P. Hodál. Podľa nich rozhodnu-
tie krajského stavebného úradu hrubo
porušilo dve zo základných zásad správ-
neho konania - zásadu náležitého ziste-
nia skutkového stavu a zásadu zákon-
nosti a zároveň nerešpektovalo povin-
nosti, ktoré ukladá stavebný zákon sta-
vebným úradom na vydávanie územ-
ných rozhodnutí. 
Preto je podľa ich názoru v rozpore so
zákonom a podávajú podnet na jeho pre-
skúmanie na krajskú prokuratúru. Ako
pripomenuli, v blízkosti novostavby sa
nachádzajú národné kultúrne pamiatky
(YMCA, Desať domov) a rozhodnutie
stavebného úradu nezohľadnilo, že archi-
tektonické riešenie stavby nie je v súlade
s okolitým životným prostredím. (juh)

Vodárne

si pripomenú

120. výročie 
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
ktorá si v tomto roku pripomína 120.
výročie vzniku mestskej vodárne v
Bratislave, sa pri tejto príležitosti bude
prezentovať viacerými podujatiami
pre verejnosť.
Od marca až do konca júna sa vodárne
budú podieľať na akciách, ktoré pripravu-
je bratislavský magistrát. Na prvom roční-
ku Bratislavského maratónu, ktorý sa
bude konať od 31. marca do 2. apríla, Bra-
tislavská vodárenská spoločnosť ako part-
ner podujatia zabezpečí základný pitný
režim pre pretekárov. V súvislosti s pripra-
vovaným otvorením vodárenského múzea
Bratislavská vodárenská spoločnosť 21.
apríla usporiada pre verejnosť prezentač-
né podujatie, ktoré bude na nádvorí Starej
radnice. Deň nato, 22. apríla, sa Brati-
slavská vodárenská spoločnosť zapojí do
podujatia Bratislava pre všetkých, ktoré
organizuje magistrát, a to tým, že na Hlav-
nom námestí slávnostne uvedie do prevá-
dzky Strážnu búdku s pitnou fontánou ako
dar mestu a jeho obyvateľom. 
Pri príležitosti Svetového dňa múzeí 20.
mája sprístupní na Devínskej ceste 1
vodárenské múzeum. Prvého júna Brati-
slavská vodárenská spoločnosť spolu s
magistrátom pri príležitosti otvorenia
Partizánskej lúky na Železnej studničke
usporiada podujatie určené najmä deťom.
Na 29. jún pripadne Medzinárodný deň
Dunaja - podujatie, ktoré organizuje
ministerstvo životného prostredia. Brati-
slavská vodárenská spoločnosť sa na
tomto podujatí nielen zúčastní, ale ho aj
finančne podporí. (juh) 

Vrakunská starostka podľa polície robila

len to, o čom rozhodli miestni poslanci 

Vybrané domácnosti navštívia štatistici

VRAKUŇA
Vyšetrovateľ odboru ekonomickej kri-
minality v zákonnom termíne zistil a
konštatoval, že odmieta podozrenie z
trestného činu zneužitia právomoci
verejného činiteľa, z ktorého kontrolór
obvinil starostku Ľudmilu Lackovú.
Išlo o sumu približne 5,8 milióna korún,
ktorú podľa kontrolóra mestskej časti
Jána Ulackého starostka použila v roz-
pore so zákonom a s verejne záväznými
uzneseniami miestneho zastupiteľstva.
Ku kontrolórovi sa pridali aj miestni
poslanci, ktorí odmietli schváliť jej
postup pri druhej zmene rozpočtu a
obvinili ju z nezákonného narábania s
financiami z rozpočtu mestskej časti.
Starostka Lacková v tejto súvislosti
vtedy pre Bratislavské noviny povedala,
že má dokumenty, ktorými dokáže
oprávnenosť svojho postupu, a že
okrem iného vidí v pozadí veci aj pred-
časné spustenie predvolebnej kampane

zo strany poslancov vrakunského miest-
neho zastuputeľstva za SDKÚ.
Ako však vyplýva z uznesenia vyšetrova-
teľa k tejto veci, pravdu mala Ľudmila
Lacková. Z dokumentu navyše vyplýva,
že hlavný kontrolór aj poslanci museli od
začiatku vedieť o oprávnenosti konania
starostky, pretože tá len plnila ich uznese-
nia ešte z roku 2003, keď v 28. októbra
2004 podpisovala s vodárňami zmluvu.
Rovnako museli vedieť, že Ľ. Lacková
nenarábala neoprávnene s peniazmi z roz-
počtu obce a že nešlo o obecné peniaze,
ale že naopak oprávnene previedla účelo-
vo viazané financie od bratislavských
vodární na dodávateľa vodohospodár-
skych stavieb. S tým - ako aj s vodárňami
- uzavrela starostka zmluvu práve na
základe rozhodnutia vrakunských poslan-
cov. Príslušné uznesenia dodnes neboli
zrušené, je teda samozrejmé, že platili
vlani, keď sa vodovod a kanalizácia budo-
vali a keď sa aj prevádzali peniaze. Ide o

to, že zákon neumožňoval vodárňam
financovať celú stavbu priamo, preto
predmetných 5,8 milióna musel previesť
na dodávateľa práce cez obec. Vrakuňa
stavbou naopak získala, lebo po jej dobu-
dovaní podľa zmluvy prejde prípojka
kanalizácie a vody v hodnote približne 4,8
milióna do majetku mestskej časti.
Vyšetrovateľ v tejto súvislosti konštatuje
„...už roky je bežnou praxou, že v prípade
obdarovania, získania grantu, resp. mimo-
rozpočtových zdrojov.... sa táto skutoč-
nosť premietne do najbližšej zmeny roz-
počtu aj s účelovo určeným výdavkom“.
Z toho vyplýva, že poslanci v septembri
2005, neschválením tejto zmeny navyše
porušili bežné zvyky. Vyšetrovateľ ozna-
čuje neschválenie tejto zmeny vo Vrakuni
ako prvý podobný prípad.
S jeho verdiktom sa podľa našich zdrojov
zhoduje aj okresná prokurátorka, ktorá
pôvodne podala starostke upozornenie v
predmetnej veci. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Štatistický úrad bude od 3. do 28. aprí-
la robiť štatistické zisťovanie o príj-
moch a životných podmienkach EU
SILC. 
Zisťovanie sa bude vykonávať v 6000
náhodne vybraných domácnostiach na
Slovensku, a teda aj na území Bratislavy.
Charakter zisťovania si vyžaduje v niek-
torých prípadoch opätovné navštívenie
domácností, ktoré sa zúčastnili na zisťo-
vaní v roku 2005.
Cieľom projektu je vytvoriť spoločný

rámec na systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príjmoch a život-
ných podmienkach domácností. 
Štatistické zisťovanie budú robiť externí
spolupracovníci Krajskej správy Štatistic-
kého úradu v Bratislave, ktorí budú mať
osobitné poverenie.
Osoby, ktoré sa zúčastnia na zbere údajov
a na spracovaní výsledkov, sú podľa záko-
na viazané mlčanlivosťou o všetkých zis-
tených skutočnostiach a poskytnuté údaje
do dotazníka budú slúžiť pri spracovávaní
len ako štatistické podklady. Všetky získa-

né informácie a názory budú anonymné a
budú použité výlučne na štatistické účely.
Okrem opytovateľov a zamestnancov štát-
nej štatistiky nie je nikto oprávnený mani-
pulovať s tlačivami. Údaje, ktoré sú v nich
uvedené, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek
spôsobom.Štatistický úrad preto upozor-
ňuje obyvateľov Bratislavy, aby neposky-
tovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa
nepreukážu príslušným poverením opyto-
vateľa a dokladom o totožnosti.
Bližšie informácie možno získať na
číslach 6925 0469 a 6925 0400. (šúsr)

Odpad pod hradom Devín ohrozuje Dunaj
DEVÍN
Zrejme v nádeji, že vysoké jarné vody
odnesú špinu a odpad z brehu na súto-
ku Moravy a Dunaja, ktosi použil breh
pod amfiteátrom na skládku odpadu,
evidentne pochádzajúceho zo zemných
prác pred začatím stavby.
Muž, ktorý odpad vysypal, však dlho
nezostal v anonymite, pretože jeden z
obyvateľov obce si zapísal evidenčné
číslo nákladnej Tatry a mestskí policajti už
zistili, o koho ide. Meno nemôžu uviesť,
pretože prípad ešte nie je uzatvorený.
Rovnako ho zatiaľ neuzatvorila inšpekcia
životného prostredia. Inšpektor Vladimír

Húska informoval Bratislavské noviny, že
zistili v Devíne staviteľa, ktorý má stavať
za starou farou bytovku. Konateľ spoloč-
nosti Vercajch centrum ho však informo-
val, že ich odpad vyvážali do kameňolo-
mu, inšpekcia čaká na potvrdenie, že v
kameňolome naozaj stavebný odpad odlo-
žili. Inšpekcia životného prostredia plánu-
je zistiť u majiteľa spomínanej Tatry,
skade odpad viezol.
Ivan Ondrášik, ktorý má na miestnom
úrade v kompetencii životné prostredie,
informoval, že to nie je záležitosť mest-
skej časti, pretože pozemok, na ktorom je
odpad zložený, je v správe magistrátu.

Dodal, že príslušný odbor magistrátu o
probléme informovali. „Osobne si
myslím, že keď Dunaj stúpne o dva metre,
skládku odplaví. Pre Devín je to citlivá
záležitosť,“ dodal. S jeho stanoviskom
nesúhlasí námestník Povodia Dunaja
Peter Minárik s tým, že na také vzdialené
miesto mohli doviezť odpad len domáci a
bez ohľadu na to, kto to bol, by pokladal
za slušné, keby to mestská časť odstránila.
Problém je naozaj „citlivý“, pretože v tejto
mestskej časti to údajne nie je prvý prípad,
keď sa odpad zveril rieke. Vlani sa mal
takto ktosi zbaviť obrovského množstva
zhnitej slamy. (gub)

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

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

Ďalšie voľné pozície:
horolezec na umývanie okien a fasády,

zametanie chodníkov, kosenie

KONTAKT: 5249 7771

OSOBNÁ 
A NÁKLADNÁ 

DOPRAVA
• AUTOBUSY • MIKROBUSY

• LIMUZÍNY • SŤAHOVANIE • TAXI

02/44 258 106 0908 606 303

www.da.sk
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STARÉ MESTO
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI v
nemocnici musela zasahovať policajná
hliadka, pretože 42-ročný muž sa vyhrá-
žal personálu zastrelením, ak sa nebudú
dobre starať o jeho priateľku. Pri sebe
mal v puzdre plynovú pištoľ so zásobní-
kom a nábojmi. Nikto nebol zranený. Pri
jeho predvádzaní na oddelenie v Starom
Meste policajti použili i donucovacie
prostriedky. 
NA ULICI 29. AUGUSTA sa 34-ročná
občianka Českej republiky stala obeťou
lúpežného prepadnutia. Pristúpili k nej
dve neznáme ženy, jedna jej priložila na
chrbát ostrý predmet a prikázali jej ísť na
Ondrejský cintorín. Tam jej z kabelky
odcudzili finančnú hotovosť, čím jej spô-
sobili škodu vo výške 9900 korún. Zra-
nenia neutrpela, prípad vyšetruje polícia.

PETRŽALKA
NATYRŠOVOM NÁBREŽÍ policajná
hliadka kontrolovala vozidlo, v ktorom
sedel 25-ročný Milan a 23-ročný Róbert.
V prednej odkladacej skrinke policajti
našli dve injekčné striekačky so zatave-
nými koncami, podľa vyjadrenia kontro-
lovaných mužov s pervitínom. Zaistené
striekačky boli zaslané na kriminalistic-
kú expertízu. Mužov predviedli a vypo-
čuli, za neoprávnené prechovávanie
drog hrozí trest odňatia slobody až na tri
roky.
NA KRÁSNOHORSKEJ ULICI vo-
šiel do predajne potravín muž so zbraňou
v ruke a žiadal peniaze. Predavačka zača-
la kričať, na pomoc jej prišiel kolega zo
skladu, ktorý po krátkom prenasledovaní
lupiča zadržal. Ten stihol naňho jeden-
krát vystreliť z plynovej pištole. Nikto
nebol zranený. Zadržaným lupičom je
19-ročný Boris. Vyšetrovateľ začal proti
nemu trestné stíhanie pre zločin lúpeže v
štádiu pokusu. Zbraň polícia zaistila. 
NA RÁZTOČNEJ ULICI zasahovala
policajná hliadka, ktorú privolal prostred-
níctvom tiesňovej linky 158 vodič moto-
rového vozidla. Uviedol, že pred vozidlo
mu vošiel a spadol na vozovku neznámy
muž, ktorý veľmi krvácal z úst. Vozidlo
stačil zastaviť a privolať pomoc. Privola-
ný lekár rýchlej zdravotníckej pomoci
skonštatoval u 30-ročného muža smrť.
Polícia zistila, že išlo o vraždu. Páchate-
ľom bol 52-ročný Mikuláš, ktorého
zadržali vo Vrakuni na zastávke MHD.

RUŽINOV
PRI VRAKUNSKEJ CESTE na želez-
ničnej trati zrazil vlak muža. Muž ležal na
koľajisku, 52-ročný rušňovodič už zrážke
nedokázal zabrániť. 57-ročný muž utrpel
zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Polícia preveruje okolnosti nehody, vyše-
trovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin usmrtenia. Prebiehajúce vyše-
trovanie ukáže, či je možné vylúčiť
cudzie zavinenie. Presnú príčinu smrti
určí až súdna pitva. U rušňovodiča nezis-
tili požitie alkoholu. (ver)

Rozvoj

vinohradníctva

za Františka I.
Po presťahovaní ústredných orgánov z Bra-
tislavy do Budína a Viedne sa stala Bratisla-
va z privilegovanej metropoly provinčným
mestom. Nastal tu úpadok hospodárstva,
vrátane vinohradníctva a obchodu s vínom.
Plocha viníc v meste klesla v rokoch 1790-
1800 asi o 50 ha a podstatne klesol i odbyt
vína. Krízu vinohradníctva prehĺbili aj silné
zimné mrazy v roku 1790, ktoré poškodili
značnú časť bratislavských vinohradov. 
V tomto ovzduší nastúpil na trón uhorský kráľ
Leopold II. (panoval 1790-1792). Pri príležitos-
ti jeho korunovácie mu darovali bratislavskí
vinári 10 hl vína. V stánkoch pri Rybárskej
bráne sa podávalo zdarma víno z mestských
pivníc. Počas jeho panovania sa Uhorsko vyhlá-
silo za slobodné a nezávislé kráľovstvo, ktoré
spájala s Rakúskom len osoba panovníka.
Hospodársky rozvoj, vrátane vinohradníctva
nastal v Bratislave znovu až za panovania Fran-
tiška I. (označovaného aj ako František II.), uhor-
ského kráľa a nemecko-rímskeho cisára, ktorý
panoval v rokoch 1792-1835. Za jeho panovania
sa zvýšila plocha vinohradov najmä v severnej-
ších oblastiach Slovenska, ale aj na území Brati-
slavy, kde sa ich plocha znovu dostala na vyššiu
úroveň ako 700 ha. V Uhorsku sa ustálili aj via-
ceré vinohradnícke a vinárske zvyky (zmienime
sa o nich v osobitnom príspevku). Tak napríklad
prvé oberačkové slávnosti sa konali 12. októbra
1825 v Bratislave, zúčastnil sa na nich aj kráľ so
svojou manželkou Karolínou Augustou. Začal sa
znovu rozmáhať medzinárodný obchod s vínom.
VBratislave vznikla prvá uhorská výrobňa šumi-
vého vína (typu šampanské) J. E. Hubert a Ha-
bermann, ktorá mala expozitúry v 43 krajinách.
V roku 1835 vznikla ďalšia vinárska firma Pavla
Schmidta na Pražskej ulici 7.
František I. preslávil bratislavské víno 26. de-
cembra 1805, keď bol v Primaciálnom paláci
podpísaný Prešporský mier po víťaznej bitke
Napoleona pri Slavkove. Pri tejto príležitosti sa
na recepcii podávalo najkvalitnejšie víno z
mestských pivníc (z tzv. apoštolskej pivnice).
Ferdinand V. bol posledným uhorským kráľom,
ktorý sa dal korunovať v Bratislave v roku
1835. Na jeho korunovácii sa čapovalo 2200
litrov vína na korunovačnom námestí zdarma.
V poslednom roku jeho panovania (1848) pod-
písal na sneme v Bratislave zákony, ktorými
zrušil poddanstvo v Uhorsku, platenie cirkevné-
ho „desiatku“, zemepánskeho „deviatku“ a ne-
zdaniteľnosť šľachty. Tým otvoril dvere pre
mohutnejší nástup kapitalistických výrobných
vzťahov na Slovensku.
V Primaciálnom paláci 15. novembra 1847 za
účasti kráľa hostina na počesť uvedenia palatí-
na Štefana do funkcie. Na prípitky sa minulo
za účasti 100 hostí v paláci a 800 v dvorane
vyše 2000 pohárov šampanského od firmy
Palugyay. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Poštový palác v slohu moderného baroka
Pod slovom pošta - die Post, la poste -
rozumeli ľudia pred polovicou devät-
násteho storočia najmä prepravu osôb
pravidelne premávajúcimi vozmi me-
dzi jednotlivými mestami. Postilión
samozrejme rád odviezol aj list či balík,
za príslušný poplatok, len s doručova-
ním na mieste určenia býval obyčajne
problém, ak na konečnej nečakal nie-
kto na posielanú zásielku. V starom
Prešporku bolo niekoľko zájazdných
hostincov, ktoré boli aj miestami, kde sa
nastupovalo na poštové vozy. Jeden z
nich stál na mieste terajšieho kostola
reformovanej cirkvi na terajšom Ná-
mestí SNP. 
V druhej polovici 19. storočia prevzala
úlohu pôvodnej pošty železnica. Pošte
však pribudli nové činnosti: telegraf a
telefón, objavili sa poštové známky,
korešpondenčné lístky, pohľadnice. Tele-
fónne vedenie bolo vzdušné: telefónna
centrála bola s jednotlivými aparátmi spo-
jená drôtmi nad strechami domov. Prvá,
súkromná, telefónna centrála v Prešporku
bola v jednom z bytov na druhom poscho-
dí domu na nároží Schöndorfskej ulice
(teraz Obchodnej) a terajšieho Hurbanov-
ho námestia. Dom nebol ani veľmi vyso-
ký, ani centrálne situovaný.
Už po roku 1850 sa stal sídlom Uhorské-
ho kráľovského poštového riaditeľstva
palác na dnešnom Námestí SNP pri Uršu-
línskej ulici, ktorý patril pôvodne baró-
nom Wachtlerovcom a neskôr grófom
Szapáryovcom. Jeho vysoká strecha bola
akoby predurčená na to, aby sa na nej
zbiehali drôty telefónnej ústredne. Po roku
1880 nad strechou okolo osemuholníko-
vej vežičky vybudovali lešenie s typický-
mi izolátormi, na ktorých boli upevnené
drôty. Budova bola na začiatku 20. storo-

čia pre potreby poštového úradu už prima-
lá, preto ju zbúrali a na jej mieste postavi-
li v rokoch 1909 až 1912 nový poštový
palác v slohu zmodernizovaného baroka,
ktorý projektoval budapeštiansky archi-
tekt Pártos Gyula. Parcela medzi šikmým
námestím, šikmou ulicou a vodorovnou
Františkánskou ulicou umožnila veľmi
moderné riešenie nádvoria, pod ktorým sa
ocitol rozľahlý železobetónovou doskou
prekrytý suterén. Tam stáli typické pošto-
vé vozy - karioly - ktorými rozvážali po
meste balíky. Ťahali ich koníky v noci
ustajnené na terajšej Legionárskej ulici.
Zákazníci navštevovali najmä prepycho-
vú listovú halu s priehradkami po obvode.
Sklenená kupola s maľovanými emblé-
mami poštovníctva patrila k najkrajším
interiérom v meste. V jej strede dodnes
stojí obrovský písací pult. 
Poštový úrad potreboval stále ďalšie prie-
story. Preto budovu už o dvadsať rokov
zvýšili na strane k Námestiu SNP o jedno

podlažie a pristavali ďalší objekt na mies-
te susedného domu. Fasádu prístavby rie-
šili ako pokračovanie pôvodného Párto-
sovho objektu, takže dnes len zasvätený
vie, ktorá časť to je. Pred prístavbou
poschodia však zbúrali dva dekoratívne
neobarokové štíty a zničili zastrešenie s
glazovanou krytinou od firmy Zsolnay z
Pécsu. Z krásnych vyrezávaných brán so
železnými mrežami a na objednávku
vyrobenými kľučkami už predtým odstrá-
nili maďarské nápisy a znaky uhorského
kráľovstva.
Pôvodný výraz si budova zachovala len zo
strany Uršulínskej ulice. Tam sa čiastočne
dodnes zachovala aj pôvodná krytina.
Fasáda je na oboch stranách ohraničená
vežami s plechovými cibuľovými strecha-
mi, ktoré obsahujú špirálovité kamenné
schodištia. Ľavé z nich vedie do rozľahlej
sály na najvyššom poschodí. Tam nad stre-
chami domov Starého Mesta sedeli slečny
telefonistky a manuálne prepájali hovory v
čase, keď ešte nejestvovali telefónne apa-
ráty s číselníkmi. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Štandardná výbava C5 break:
� pruženie HYDRACTIVE 3 s permanentnou svetlou výškou pri jazde, 

� zmena svetlosti pri jazde v teréne, 

� ABS, ESP, ASR, 

� 7 airbagov, 

� automatická dvojzónová klimatizácia, 

� kompletná elektrická výbava s palubným počítačom. 

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

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

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

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

od 562 000 Sk*

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.
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FUTBAL
Konečne! Trvalo takmer mesiac, kým
sa naplno začali obe najvyššie futbalo-
vé súťaže a až minulý víkend naplno
zapojil do jarných bojov všetky tri
bratislavské kluby. Inter cestoval za
dôležitými bodmi do Nitry, Artmedia
hostila v prvom jarnom šlágri Ružom-
berok, Slovan čakala jarná premiéra s
Prešovom.
Žlto-čierni necestovali pod Zobor s jed-
noznačným cieľom zvíťaziť, ale v kútiku
duše určite mysleli minimálne na bod.
Nakoniec k nemu nemali tak ďaleko. O
všetkom rozhodol domáci kanonier Rák,
ktorého perfektné nožničky skončili v
sieti. Interisti mali šance na vyrovnanie, no
Šedivého gólový pokus skončil nad brán-
kou a Brezík trafil brvno. „Krutá prehra,
pretože sa od nás odvrátilo šťastie,“ tvrdil
po stretnutí hosťujúci tréner Karol Brezík.
„Obe mužstvá bojovali na doraz, myslím
si, že sme neboli horším mužstvom,“
dodal. Tím z Pasienkov najbližšie čaká
jeden zo zápasov pravdy. V sobotu 1. aprí-
la privíta na domácom trávniku Púchov a
prípadné víťazstvo by bolo veľkým
povzbudením pri zachranárskej misii...
Petržalský trávnik je vďačným sústom pre
televízie i denníky a nedeľňajší šláger s
Ružomberkom zostane v pamäti ako
zápas, ktorý sa hral na všetkom možnom,
len nie na zelenej lúke... Slúži ku cti oboch
mužstiev, že sa bojovalo férovo a že sa ani
jeden tréner nevyhováral na terén. „Bol
zlý pre obe mužstvá, nielen pre nás,
domáci však na ňom ukázali viac bojov-
nosti,“ športovo priznal ružomberský kor-
midelník František Komňacký. Domáci

Ladislav Molnár prežíva pri mužstve
hviezdne chvíle. Vyhral nad Púchovom,
Dubnicou i teraz s tímom z Liptova.
„Vzhľadom na terén a na to, s akým súpe-
rom sme hrali, sme podali dobrý výkon.
Hru sme nemali v rukách len prvých desať
minút. Viac sme túžili po víťazstve, chlap-
ci si zaslúžia uznanie, nie však prehnanú
chválu,“ realistický zhodnotil duel Ladi-
slav Molnár. Artmedia najbližšie cestuje
pod Urpín, už v stredu sa však znovu stret-
la s Ružomberkom, tentoraz v prvom
semifinále Slovenského pohára.
Slovanisti začali jarnú časť druhej ligy

víťazstvom nad Prešovom, po ktorom
tréner Jozef Jankech skonštatoval:
„Zaostali sme v tom, čo sa nám v prípra-
ve najviac darilo. V rýchlom prechode do
útoku. Hráči akoby boli premotivovaní,
svoje urobilo aj to, že sme na našom
ihrisku hrali až po štyroch dlhých mesia-
coch, kedže aj v príprave sme sa naň
dostali iba dvakrát, aj to iba na polovi-
cu...“ Belasí si víťazstvom upevnili
druhú priečku, pred štvrtou Šaľou majú
sedembodový náskok a najbližšie priví-
tajú Rimavskú Sobotu. (mm)

FOTO -  TASR

Agility je tímový šport pre všetkých,

v ktorom sa človek spája so svojím psom

Nahradí Jaška

Stavjaňa

či Říha?
HOKEJ
Hokejisti Chimiku vypadli vo štvrťfi-
nále play-off ruskej ligy s Jaroslavľom!
Na prvý pohľad možno nič nezname-
najúca správa, ale v súvislostí so Slova-
nom môže byť ešte zaujímavá. 
Funkcionári ruského klubu totiž už dáv-
nejšie vyhlásili, že ak sa klub neprebojuje
do semifinále, tréner Miloš Říha zrejme u
nich skončí. A keďže sa objavili náznaky,
že o Říhu má záujem Slovan (a ďalšie
štyri české kluby), od nedele sa začal boj
o českého kormidelníka... V súvislostí s
Bratislavčanmi je však ešte zaujímavajšia
informácia o tom, že v Slovane zrejme
nakoniec skončí Antonín Stavjaňa. Toho
totiž Nitra prepustila okamžite po trénero-
vom priznaní, že jeho agent je v kontakte
s minuloročným majstrom, ktorý tohto
roku neprešiel ani cez prvé kolo play-
off... (mm)

Petangisti

začínajú sezónu
PETANG
Ešte nedávno sme odhŕňali sneh, babu-
šili sa do vetroviek a čapíc, no počasie
nakoniec ustúpilo. Už tento víkend sa
začína nová sezóna petangistov a hneď
to úvodné je pozvánkou pre všetkých
vyznávačov tohto športu pre všetkých.
Na tradičnom mieste, Národnom guľo-
dróme v Petržalke na Tyršovom námestí,
sa v sobotu 1. apríla uskutoční podujatie
O Guliverov pohár, ktorý je určený pre
širokú verejnosť. Svoje gule si však leštia
aj „profesionáli“. Šesť bratislavských
klubov (Premier, Slopak, PK Guliver,
Univerzum, Cap, Prásk) spoločne s DPT
Nitra, Sepek Sereď a Trpak Vrútky vstu-
pujú do sezóny s jediným cieľom - získať
čo najviac titulov...
Na programe bude deväť tzv. Open tur-
najov (sú aj pre verejnosť), okrem toho
však aj tie najprestížnejšie. Majstrovstvá
Slovenska žien (27. mája) a mužov (3.
júna). Motivácia na šampionátoch je
veľká, Víťazné trojice z týchto podujatí
sa predstavia na majstrovstvách sveta vo
francúzskom Grenobli. „Tieto turnaje sú
určené pre licenčných hráčov, rovnako
tak aj majstrovstvá Slovenska v indivi-
duálnej streľbe a absolútny vrchol sezó-
ny, finále stredoeurópskeho Centopa
cupu koncom augusta v Bratislave,“ pre-
zradil Ľuboš Šedivý, prezident Sloven-
skej federácie pétanque (SFP). Kto chce
zistiť viac o tomto športe, dozvie sa to na
vývesnej tabuli pri ihriskách na Tyršo-
vom nábreží, prípadne na webovej strán-
ke www.sfp.sk, alebo priamo u preziden-
ta petangovej federácie na telefónnom
čísle 0903 236 058. (mm)

Muži ŠKST sú

stolnotenisoví 

majstri!
STOLNÝ TENIS
Muži ŠKST Bratislava sú majstrami
Slovenska v stolnotenisovej súťaži druž-
stiev. Rozhodlo sa o tom minulý víkend
v Čadci, kde Bratislavčania vyhrali
všetky tri stretnutia finálového turnaja
a obhájili vlaňajšie prvenstvo. 
ŠKST hrajúci v zostave Iláš, Kobes,
Kokeš, Baláž, Craven a Žang vyhrali
postupne nad Račou 10:3, Nitrou 10:2 a v
poslednom, rozhodujúcom stretnutí nad
Čadcou 8:6. Práve tento súboj bol
vyvrcholením turnaja, keďže domácim
stačila k prvenstvu aj remíza, ku ktorej
mali blízko. Tím z Oravy totiž viedol už
6:2, ale rozhodujúci siedmy bod si nepri-
písal a titul sa znovu sťahoval do Lozor-
na, kde hráva staronový majster. 
Menej ako ŠKST sa darilo druhému bra-
tislavskému zástupcovi. Račania podľah-
li majstrovi 3:10, rovnakým pomerom
prehrali aj s Čadcou a nestačili ani na
Nitru (6:8). O vlások im tak unikla účasť
v budúcosezónnej medzinárodnej Super-
lige, kde sa predstavia prvé tri družstvá.
Prvé dve, teda aj ŠKST, sa predstavia v
európskych pohároch. (mm)

Vodáci oficiálne

odomkli Dunaj
VODÁCTVO
Dunaj je odomknutý! Taká bola predo-
hra úvodných pretekov novej vodáckej
sezóny na Slovensku. 
Bol ním už tradične Dunajský maratón,
ktorý vyhral Líška (Slávia UK Bratisla-
va). Zo žien bola najrýchlejšia Eva Jamri-
chová z MFi Bratislava. (mm)

Artmedia Bratislava vyhrala šláger, škoda

prehry Interu, Slovan zvládol premiéru

AGILITY
V jednom má tento šport obrovskú
výhodu. Môžu ho robiť deti predškol-
ského veku, ako aj dôchodcovia vysoko
nad šesťdesiatkou či sedemdesiatkou.
Reč je o agility, športe, pre ktorý patrí
prívlastok - bez obmedzení!
Agility je jednoducho tímovým športom,
ktorý tvoria dvaja jedinci - človek a pes.
Zatiaľ čo vo svete je približne rovnaký
počet mužov i žien, na Slovensku sa agi-
lity venujú najmä ženy, osobitne do trid-
siatky. Rozdiel je ešte v jednom - kým
všade okolo nás je to šport, ktorý vo veľ-
kej miere využívajú aj postihnutí ľudia, u
nás je ich minimum. Aj z toho všetkého
vyplýva, že agilita má veľmi málo obme-
dzení a týka sa to aj samotných psov.
Nezáleží totiž na ich veľkosti, veku, ani
pôvodu...
Záujemcovia o tento šport sa môžu k

nemu dostať vo všetkých krajoch, najväč-
šia koncentrácia je však v Bratislave.
Tunajší klub, AK Skiper Bratislava, má
cvičisko vo Vajnoroch. Práve tu dostane
každý záujemca šancu prihlásiť sa.
Možno tak urobiť priamo na cvičisku,
kde sa každého ujmú skúsení cvičitelia.
Agility sa dá robiť na rôznej úrovni, od
rekreačnej až po pretekársku. Niektorí
členovia klubu chodia na preteky po celej
Európe a napríklad tento rok je takmer
tlačenica na účasť na svetovom šampio-
náte. Z bratislavského klubu ašpirujú na
cestu do dejiska majstrovstiev sveta
(konajú sa vo Švajčiarsku) hneď štyri
tímy.
V samotnom klube sú psy rôznych ple-
mien - od najmenších yorkshira teriera,
čínskeho chocholatého psa dlhosrstého,
či tibetského španiela až po väčších a veľ-
kých psov, ku ktorým patria predstavitelia

plemien ako americký či anglický kokr-
španiel, labradorský retriever, chorvátsky
vlčiak, nemecký ovčiak, parson rassel
terier, pudel, bígel, foxterier, pyrenejský
ovčiak, lhasa apso, šeltia. Navyše sa sem
zaraďujú aj kríženci rôznych veľkostí,
farieb a pôvodov.
Samotné psy sú rozdelené do troch
výškových kategórií: Small - psy do
výšky 34,55 cm, Medium - Psy v rozme-
dzí 35 až 42,99 cm a Large - psy od 43
cm. Podľa výkonnostnej zdatnosti sú jed-
notlivé tímy rozdelené na začiatočníkov
(A1), pokročilých (A2) a elitnú triedu
(A3).
S príchodom jari sa začne aj samotná
sezóna. Prvou akciou bude Šintavský
pohár, v júni vo Vajnoroch sa uskutočnia
preteky Júnová aréna. V júli to bude
tábor, kde sa môžu predstaviť aj úplní
začiatočníci. (mm)

Aveo emisie CO2 (g/km): 152 – 173; Spotreba pohonných hmôt (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 vyzerá, je praktické a pohodlné. Je ideálny pre rodinu ale aj na jazdu v meste. 
Niet divu, že ho budete chcieť s hrdosťou každému ukázať.

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS. Infolinka: 0800 102 702, www.chevroletsk.com

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1144, www.mah.sk

Chevrolet Aveo od 325.000,- Sk
+ pri využití leasingovej ponuky

"PRÉMIA" zľava 30.000.- Sk

Chevrolet plus. Hrdý majiteľ.
Budete taký hrdý na Váš nový Chevrolet Aveo,

že ho budete chcieť stále ukazovať.

DRAŽBA
BYTOV

FORESTI, s.r.o. 
Lazaretská 4, Bratislava

oznamuje, že dňa 25. 4. 2006 
o 1000 a 1130 hod. sa uskutoční
v Karloveskom centre kultúry 

dražba bytov
3-izbového o výmere 55 m2, 

Levárska ul. č. 11, 
m.č. Karlova Ves,

najnižšie podanie 1,1 mil. Sk

1-izbového o výmere 
29 m2, Tilgnerovej ul. č. 15, 

m.č. Karlova Ves
najnižšie podanie 660-tisíc Sk

Obhliadka bytov sa uskutoční 
dňa 6. a 7. apríla 2006. 

Informácie pre záujemcov na 
tel. č.: 02-52 73 15 41
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Veľkonočný

koncert 

v Opere SND
HUDBA
K veľkonočným sviatkom pripravila
dramaturgia Opery SND program
tematicky viazaný k sviatkom jari.
Zaznejú v ňom diela autorov, ktorých
mená sa spájajú predovšetkým s oper-
ným žánrom a sú oslavou krásy života
a lásky.
Návštevníci Historickej budovy Opery
SND si 9. apríla o 17.00 h môžu vypočuť
piesňový cyklus Wesendonck-Lieder
Richarda Wagnera a Stabat mater pre
sóla, zbor a orchester Gioacchina Rossi-
niho. Obe skladby majú v tvorbe svojich
autorov, ale i v širšom kontexte roman-
tickej hudby zvláštne postavenie. Stabat
mater operného „gurmána“ Rossiniho
vzniklo na sklonku jeho veľkej opernej
kariéry na objednávku madridského arci-
biskupa a nesie v sebe majstrovské črty
autorovho neskorého štýlu. Wagnerov
intímny vokálny cyklus je sugestívnym
umeleckým odrazom jeho ľúbostného
vzťahu s krásnou Mathildou Wesendon-
ckovou.
Interpretmi koncertu budú sólisti Opery
SND Adriana Kohútková, Marta Beňač-
ková, Ľudovít Ludha a Peter Mikuláš,
zbor a orchester Opery SND a jej šéfdiri-
gent Jaroslav Kyzlink. (dš)

Dědeček v Klube

Čierny Havran
HUDBA
Pesničkár, spisovateľ, textár, scenáris-
ta a prekladateľ Jiří Dědeček pochá-
dza z Karlových Varov a koncertovať
začínal v polovici 70. rokov v dvojici s
Janom Burianom. Neskôr sa osamo-
statnil a popri sólových pesničkár-
skych vystúpeniach rozšíril svoje akti-
vity aj na rozhlas a televíziu.
Výraznú časť jeho profesionálneho živo-
ta tvorí preklad francúzskych diel. V
osobe a v tvorbe francúzskeho šansonié-
ra Georgesa Brassensa našiel spriaznenú
dušu. Za kongeniálne preklady Brassen-
sových piesní dostal Jiří Dědeček Cenu
českých prekladateľov.
Dědečkove sarkastické, pichľavé texty s
prekvapivými pointami vychádzajú z
tradícií kabaretu či pražského mestské-
ho folklóru a nevyhýbajú sa ani tabuizo-
vaným témam, ako sú smrť, viera alebo
politika. 
Dědeček je akýmsi antiromantikom a
antilyrikom, jeho tvorba sa rozpína nie-
kde medzi baníctvom a textárstvom. V
rámci cyklu Večer pesničkárov si koncert
Jiřího Dědečka môžete vypočuť 5. apríla
o 19.30 h v Klube Čierny Havran na Bie-
lej ulici 6. Vstupné stojí v predpredaji 149
korún, v deň koncertu 200 korún. (dš)

Havrillova čistota v Esterházyho paláci
VÝSTAVA
Skúste sa pozerať tak dlho na kaktus,
až tento pichľavý kvet dostane oči.
Potom zrazu sedíte oproti sebe dvaja -
vy a okatý kaktus a užasnuto na seba
hľadíte. Nemožné? Výtvarník Vlado
Havrilla stretol ženu, ktorá to dokázala.
A namaľoval o nej obraz.
Obraz s názvom Tak dlho som sa pozera-
la na ten kaktus, až dostal oči, je len jeden
z mnohých artefaktov na výstave Vlada
Havrillu s tajomným názvom Medzi sci-
fi, slasťou a Zenom. Umelec sa zaraďuje
medzi najvýraznejšie postavy slovenské-
ho intermediálneho umenia a výstava
ponúka návštevníkom výber autorových
diel z oblasti sochárstva, filmu, maľby,
kresby a počítačovej grafiky. Bratislavča-
nia a ďalší návštevníci Slovenskej národ-

nej galérie, Esterházyho paláca, tak majú
jedinečnú možnosť prejsť sa svetom
„kumštýra“, ktorý nestojí na vyvýšenom
podstavci a nevykrikuje do sveta svoje
úžasné objavy. Naopak. Prvé sadrové
sochy Vlada Havrillu, ovplyvnené Bran-
cusim a Moorom, vznikali v pivnici na
Ulici C. Hronského. Vystúpiť v roku 1974
zo Zväzu slovenských výtvarných umel-
cov chcelo asi tiež nutnú dávku odvahy,
dno undergroundu sa tým ešte viac pre-
hĺbilo, na intenzite zas získala spolupráca
so zahraničím. O to viac vyniká retrospek-
tívna výstava v SNG, ktorá kritikom a
obdivovateľom prináša na pery jedno spo-
ločné slovo: čistá. Čistá priestorom, čistá
tvarmi, čistá myšlienkou. Kurátor výstavy
Dušan Brozman obhajuje nepreplnenosť
výstavných priestorov odôvodnením, že

„Havrillove umenie je plné svetla a stále
hľadá čo najvyšší stupeň čistoty ducha a
tela“. Havrillove obrazy neznesú natlače-
nosť a cudzí pach na svojej kresbe, o to
lepšie v priestore vyniknú ich príbehy o
banánovom mužovi, tvorbe make-upu na
popraskanej tvári, ale aj priznanie, že Som
priesvitný. Havrilla vám na výstave roz-
povie aj svoju skúsenosť s poznaním, že
protiklady sa naozaj priťahujú. Umelec
však zistil, že nie nadlho. Vlado Havrilla,
ktorý v osemdesiatych rokoch tvoril aj
pod menom Roberta Weinerová, sa vyše
desať rokov venoval aj tvorbe krátkych
experimentálnych filmov. V polovici 90.
rokov minulého storočia začal pracovať aj
s počítačom. Prierez jeho tvorbou si
môžete v SNG - Esterházyho paláci
pozrieť do 28. mája. Dáša Šebanová

Dizajn do tmy - o kráse pre nevidiacich
VÝSTAVA
Svet nevidiacich je pre pre tých, kto-
rých neobklopuje len tma, celkom
nepredstaviteľný. Tma je veľmi zjed-
nodušene pochopené označenie pre
priestor, v ktorom sa pohybujú nevidia-
ci ľudia. Práve im sa prihovára projekt
Dizajn do tmy. 
Nôž, rýchlovarnú kanvicu, nožnice či
otvárače na konzervy používame bez
toho, aby sme si uvedomovali ich účel a
musia byť veľmi pekné, aby sme si všim-
li ich dizajn. Nevidiaci ľudia tvoria podľa
4 až 8 % našej populácie, odhady smeru-
jú v najbližších rokoch k ešte vyšším
číslam. Mnohí z nich sa naučili vo svo-
jom svete pohybovať tak sebaisto, že
nepostrehnete rozdiel. Nielen im je urče-
ný projekt Dizajn do tmy. Jeho  cieľom

bolo navrhnúť a v modeli vyrobiť nový
alebo upraviť už existujúci predmet,
ktorý by nevidiacim či zrakovo postihnu-
tým osobám pomohol v bežnom každo-
dennom živote. Zoznam takýchto pred-
metov vytvorili sami nevidiaci. Funkčne
mal predmet slúžiť všetkým, bez ohľadu
na zrakové poškodenie. Vizuálne a este-
ticky na ňom nemalo byť na prvý pohľad
vidieť, že má slúžiť zrakovo hendikepo-
vaným ľudom. Účastníci projektu museli
byť počas trvania celej akcie v kontakte s
nevidiacimi, ktorí ich práce hodnotili a na
záver ich aj vyberali pre putovnú výstavu.
Tá sa zatiaľ úspešne predstavila v Prahe,
New Yorku a v Budapešti.
Na projekte sa zúčastnili všetky české
vysoké školy vychovávajúce budúcich
dizajnérov, na Slovensku sa zapojila

Vysoká škola výtvarných umení, ateliér
industriálneho dizajnu. Všetci českí účast-
níci absolvovali „povinný“ workshop
Inštitútu rehabilitácie zrakovo postihnu-
tých na Karlovej univerzite v Prahe. V
laboratóriách študenti zažili simuláciu
rôznych zrakových chorôb až po úplnú
slepotu. Na Slovensku študentov školila a
na projekte spolupracovala Únia slabozra-
kých a nevidiacich. Počas pražských
výstav hodnotili návštevníci jednotlivé
práce. Víťazom sa stal študent Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave
Peter Korecký z Brna. 
Práce, ktoré študenti českých a sloven-
ských vysokých škôl pripravili v rámci
projektu Dizajn do tmy, sú do 12. apríla
vystavené v Galérii Medium na Hviezdo-
slavovom námestí 18. (dš)

Oslavujeme

Medzinárodný

deň detskej knihy
LITERATÚRA
Druhý apríl, deň narodenia veľkého
dánskeho rozprávkara Hansa Chris-
tiana Andersena, je dňom, ktorý svet
vníma ako Medzinárodný deň detskej
knihy.
Hans Christian Andersen sa narodil 2.
apríla 1805 a na tomto svete pobudol
sedemdesiat rokov. Za ten čas stihol napí-
sať množstvo krásnych rozprávok, s kto-
rými aj dnes, viac ako sto rokov po jeho
smrti, zaspávajú deti a dospelí sa k nim
neustále vracajú. 
Podnet na oslavy tohto dňa dala v roku
1967 medzinárodná mimovládna organi-
zácia UNESCO - IBBY (International
Board on Books for Young People
/Medzinárodná únia pre detskú knihu).
Jej cieľom je združovať organizácie a jed-
notlivcov so zámerom podporovať vydá-
vanie a sprístupňovanie hodnotných kníh
pre deti všade na svete. 
Exekutíva IBBY poverila patronátom nad
celosvetovými oslavami Slovensko po
prvý raz v roku 1986 a po druhý raz v
roku 2006.
Súčasťou osláv Medzinárodného dňa det-
skej knihy je vždy posolstvo spisovateľa
určené všetkým deťom na svete a plagát. 
Slovenská sekcia IBBY vybrala dvoch

významných tvorcov slovenskej detskej
knihy, aby sa ujali ako autori tejto
významnej aktivity. Spisovateľ Ján Uli-
čiansky napísal posolstvo Osud kníh je
napísaný vo hviezdach, ktoré je ústred-
ným mottom celosvetových osláv.
Výtvarne ho stvárnil ilustrátor Peter
Čisárik. Tieto materiály k Medzinárod-
nému dňu detskej knihy dostali národné
sekcie IBBY vo vyše 60 krajinách sveta,
čestní a individuálni členovia IBBY a
významné centrá detskej knihy v zahra-
ničí. (dš)

Jarné inšpirácie

a aranžmány
VÝSTAVA
Prvý jarný deň nepriniesol len slnko,
ale aj túžbu skrášliť svoje okolie.
Možno vám ju pomôžu uspokojiť
výtvarníčky Jana Vargová a Hana Jan-
kovská.
Práve tieto dámy prezentujú svoje jarné
aranžmány a bytové veľkonočné dekorá-
cie na výstave v Infocen SEK EU na Kon-
ventnej 1 (roh ulíc Kozia a Konventná).
Ak nestačí vaša fantázia na to, aby sa z
vášho bytu stala oáza jarnej pohody,
nechajte sa inšpirovať. Výstava je síce pre-
dajná, ale aj keď nič nekúpite, možno si
odnesiete dobrý pocit a nápad, ako spraviť
zo svojho obydlia raj (alebo jar) na zemi.
Otvorené je denne od 9.00 - 18.00 h. (dš)

LIMITOVANÁ SÉRIA VOZIDIEL
VOLVO OCEAN RACE

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4910 9450, fax.: 02/4363 0933, predajvolvo@topautobratislava.sk, www.topautobratislava.sk

MoZnost odpoctu
dph na xc90

do 30. juna 2006.
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ATLETIKA
�Tatra Banka CITY MARATHON
Nedeľa 2. apríla
Prvý ročník bratislavského bežeckého podu-
jatia pre rekreačných bežcov aj profesionál-
nov. Štart bude o 10.00 h na Námestí Ľ.
Štúra, cieľ na Hviezdoslavovom námestí.
Výsledky pretekov budú vyhlásené o 14.00 h.

BASKETBAL
�EXTRALIGA mužov
Play-off, druhý zápas
Streda 29. marca, ŠH Pasienky
Inter Bratislava - Lučenec (18.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA mužov
Semifinále, play-off, prvý zápas
Piatok 31. marca, ŠH PKO
VKP Bratislava - Prešov (18.00)
Semifinále, play-off, druhý zápas
Sobota 1. apríla, ŠH PKO
VKP Bratislava - Prešov (18.00)

ŠERM
�EURO 2006
Sobota 1. a nedeľa 2. apríla, ŠH Elán
Medzinárodný turnaj v šerme kordom za
účasti 120 pretekárov z 18 krajín (10.00)

HOKEJBAL
�EXTRALIGA
Sobota 1. apríla, Areál netradičných špor-
tov, Pivoňkova ulica, Ružinov
LG Franklin - Martin (11.00)

FUTBAL
�1. LIGA
Sobota 1. apríla, Pasienky
Inter Bratislava - Púchov (15.30)
�2. LIGA
Sobota 1. apríla, Tehelné pole
Slovan Bratislava - R. Sobota (15.30)
�3. LIGA
Sobota 1. apríla
Rapid - Čunovo (10.00), Petržalka - Dú-
bravka (10.00), Senec - D. Lužná (15.30)
Nedeľa 2. apríla
Rača - Ružinov (10.30), Láb - Lamač
(15.30), Jur - Slovan B (15.30), Jablonec -
Stupava (15.30), Pezinok - Inter B (15.30)

FUTSAL
�2. slovenská liga
Sobota 1. apríla, ŠH Mladosť
Maxima - Baraberi (8.00), 4FSC Insta -
Pohotovosť (9.30), Jost 04 - Semic Atletico B
(10.50), Minimax - Pinerola B (19.00), Jozef
Tiso - Terno (20.20)
Nedeľa 2. apríla, ŠH Mladosť
Likra Slovakia - Slov-matic FOFO B
(18.00), L.M.H. team - Zemáci (19.30)
�1. bratislavská liga - A-SKUPINA

Sobota 1. apríla, ŠH Mladosť
Tre Kronor - Hurricanes (12.20), Wild Boys
02 - SATC (13.20), Hostinského - Bells
(14.10), Čekan-Mekenroff - Ružinov (15.00)
Sobota 1. apríla, ŠH PKO
Dopravoprojekt - Microcom Team (11.10),
Karlovka 1983 - Palma (14.00), Gurmáni -
Torpedo (14.50)
Nedeľa 2. apríla, ŠH BCT
Budweiser - Hujeri (9.50), Elza Lions - Em-
trikve (10.50), Akademik - Semic C (11.40)
�1. bratislavská liga - B-SKUPINA
Sobota 1. apríla, ŠH Mladosť
Račiansky Výber - Festglas (15.50), AK 47 -
Attack Šamorín (16.40)
Sobota 1. apríla, ŠH PKO
Slov-matic FOFO C - Pitón Šamorín (10.20),
Alžbetka - Krátky Proces (12.10), KPSF -
Cataluna (13.00)
Nedeľa 2. apríla, ŠH Mladosť
Minimax B - Karpatia Juniors B (15.30),
Posam - Leo Stars (16.20), Attack Šamorín -
Pitón Šamorín (20.50 - dohrávka)
Nedeľa 2. apríla, ŠH BCT
4FSC Insta B - VÚB (8.00), Admiral GFW -
Danubit B (9.00)
�2. bratislavská liga - A-SKUPINA
Sobota 1. apríla, ŠH Prokofievova
Bôrik - Tornádo (8.00), MFP - Klinger
(10.40), Franco - Ex Rapid (11.30), Dynamo
Energia - Sokol (12.30), Flamengo - Celtic
(14.10), King Kongs - Zberba PDA Úderu B
(17.00), Everton - Silver (17.40), Bells B -
Severka (18.30)
�2. bratislavská liga - B-SKUPINA
Nedeľa 2. apríla, ŠH Prokofievova
Corer - Krátky Proces B (8.00), Senátor Pala-
ce - MO Slovakia (9.00), Rusovce - Red
Devils (9.50), Komáre - MO Slovakia (10.40
- dohrávka), Hyeny - Cataluna B (11.30),
Surprise - Komáre (12.30), Salam Pitralon -
Slovan (13.20), Cuba Libre - Staré Mesto
(14.10), JVP - Pitralon (16.50)
�2. bratislavská liga - C-SKUPINA
Sobota 1. apríla, ŠH Prokofievova
Inter - PDA Úderu B (9.00), Vinohrady -
Kozmos (9.50), Indepediente - Respo
(13.20), Nepočujúci - Indepediente (15.00 -
dohrávka), Slov-matic Juniors - Nepočujúci
(16.50), Vinerum Plumbum - Hemerhoidi
(19.20), Engerau - Kappa (20.10)
Nedeľa 2. apríla, ŠH Prokofievova
Jokerit - Horstrans (15.00), Kofola Ž -
Rosenheim (16.00)
�LIGA 40
Sobota 1. apríla, ŠH PKO
Juve - Karlovka (15.00), Pošeň - Račiansky
Výber (16.00)
Nedeľa 2. apríla, ŠH PKO
Semic - Dopravoprojekt (8.00), Palma - Ajax
(9.00), Zsl. Tlačiarne - Karpatia 9.50), Tufo -
Funus Terno 40 (10.40), Salámi - Slov-matic
FOFO Old (11.30), Záhradnícka - Admiral
Old (12.20), Metropol - Tonic 40 (13.10),
Karpatská - Karlovka (14.00)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRASND - 19.00

�1.4. - Stratégie a rozmary
�2.4. - Tančiareň
�4.4. - Čertice
�5.4. - Mizantrop
�6.4. - O myšiach a ľuďoch
�7.4. - Ženský zákon
�8.4. - Hypermarket

MALÁ SCÉNASND - 19.00
�1.4. - Posledná cigara
�2.4. - Scény z manželského života
�4.4. - Konečne slobodný!
�5.4. - Chvála bláznovstva
�6.4. - Manon Lescaut, predpremiéra
�7.4. o 10.00 - Manon Lescaut, generálka
�7.4. - Manon Lescaut, predpremiéra
�8.4. - Manon Lescaut, premiéra

OPERAABALET SND - 19.00
�1.4. - Rusalka
�2.4. - Tristan a Izolda, operné kino, premietanie
�5.4. - Bohéma
�6.4. - Eugen Onegin
�7.4. - Carmen
�8.4. - Labutie jazero

NOVÁ SCÉNA- 19.00
�1.4. - Maľované na skle
�2.4. o 11.00 - Gašparko
�2.4. - Maľované na skle
�3.4., 4.4., 5.4., 6.4. - Hello Dolly
�7.4. a 8.4. - Maľované na skle

DIVADLO ARÉNA- 19.00
�1.4. - Pán Kolpert
�2.4. - Tiso
�4.4. - Boh je DJ

DIVADLO ASTORKA- 19.00
�7.4. - Rómeo a Júlia

Štúdio L+S - 19.00
�4.4., 5.4. - Inkognito
�7.4. - Chvála bláznovstva
�8.4. - Barmanky

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�1.4. - Šťastné dni - premiéra
�3.4. - Šťastné dni
�7.4. - Sneh
DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3 - 19.00
�3.4. - Dvaja anjeli vystupujú, Galéria
�6.4. - Rečičky, Galéria
�7.4. - Sleeping around, Galéria

DIVADLO SKRAT, Námestie SNP12
�8.4. o 20.00 - Stredná Európa ťa miluje

PREDSTAVENIA PRE DETI
� 2.4. o 16.00 - Gašparkova čarovná stolička,
divadelné predstavenie v podaní manželov
Stražanovcov, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3

DIVADLO a.ha, Školská 14
�5.4. o 10.00 a 14.00 - Doskakavenia, priatelia

BIBIANA- Medzinárodný dom umenia
pre deti

�2.4. o 16.00 - Kto sa to hrá s morom, program
na motívy poviedky R.Kiplinga

�4.4. a 5.4. o 10.00 - Kde líšky dávajú dobrú
noc, prvá z nového cyklu rozprávok - Európske
rozprávky
� 6.4. o 14.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc,
predpremiéra

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�1.4. o 14.30 - Soľ nad zlato
�2.4. o 10.00 a 14.30 - Soľ nad zlato
�8.4. o 14.30 - O Palčekovi
�9.4. o 10.00 a 14.30 - O Palčekovi

VÝSTAVY
� Peter Sedala: Olejomaľby, Stará radnica
(potrvá do 9.4.)
�Donaumonarchie: Selfstorage, Kopčianska 17
� Alena Wágnerová: Moja záhrada, Galéria
Typoarts, Roľnícka 349 (od 1.4.)
� Anetta Mona Chisa, Zolt Kováč, Mirjana
Boba Stojadinovic, Grzegorz Szwiertina, Lucia
Tkáčová, Milan Tittel: Galéria Hit, Hviezdosla-
vovo nám. 18
�Ilona Németh: Galéria Singel, Hviezdoslavo-
vo námestie 18
�Marko Blažo: Od večera do rána, Space Gal-
lery, Somolického 1/B
�Ján Vasilko: Nové maľby, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske nám.11 (do 9.4.)
�Oľga Paštéková: Nočný chodec - baliačáky,
T-Gallery, Panská 24
� Entry Point: Open Gallery, Baštová 5, pre-
zentácia mladého videoumenia študentov
Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici
�Slovenské národné múzeum: Zázrak prírody
- Biodiverzita Zeme, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2

LITERATÚRA
�30.3. o 20.00 - Literárne výstrelky Woodyho
Allena, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
�31.3. o 19.00 - vyhlásenie výsledkov 10. roč-
níka literárnej súťaže Poviedka 2006, Komorná
sála slovenského rozhlasu, Mýtna 1

KONCERTY
� 1.4. o 19.00 - slovenská premiéra oratória
Jonah od Williama Mathiasa, dirigent Graham
Thorp, Anglicko, Guildford High School
Orchestra, Bratislavský chlapčenský zbor,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
�3.4. a 10.4. o 20.00 - Vlado Vizár Jazz Quar-
tett, reštaurácia Vega Destination, Malý trh 2
� 4.4. o 19.00 - Veľkonočný koncert, Musica
aeterna, Malá sála Slovenskej filharmónie
�6.4. o 20.00 - Le Payaco, Elam Klub
�6.4. o 19.00 - Beethoven&Šostakovič, Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
� 6.4. o 20.00 - Alan Holdsworth, Babylon
Club, Karpatská 2

PRE SENIOROV
� 2.4. o 16.00 - Popoludnie pre seniorov,
dychová hudba: Veselá muzika zo Stupavy a
Trio Bučkovcov. Bezplatné meranie tlaku a
krvi. PKO, vstup zadarmo

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 6. 4.

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


