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Bratislava 

pre všetkých

bude prebiehať

po celý víkend
BRATISLAVA
Vlani navštívilo jednotlivé akcie a
podujatia v rámci Dňa otvorených
dverí samosprávy hlavného mesta
„Bratislava pre všetkých“ takmer 50
tisíc ľudí. Primátor sa preto rozhodol
tento úspešný projekt rozšíriť v tomto
roku na celý víkend. 
Tretí ročník tohto nového podujatia, s kto-
rým prišla samospráva v roku 2004, sa
uskutoční počas víkendu 22. a 23. apríla.
Jeho cieľom je sprístupniť obyvateľom
Bratislavy bezplatne čo možno najviac
služieb a atrakcií, ktoré im počas celého
roka poskytujú mestské organizácie. 
„Chceme spoluobčanom príťažlivou for-
mou dať vedieť, že mesto nie je len magi-
strát, mestské zastupiteľstvo, alebo mests-
ké časti, ale napríklad aj mestské
múzeum, galéria, knižnica, zimný štadión
Ondreja Nepelu, Plaváreň Pasienky, Zoo-
logická záhrada, či lesopark,“ povedal pri-
mátor Bratislavy Andrej Ďurkovský,
ktorý tento projekt na začiatku volebného
obdobia inicioval.
K iniciatíve mesta sa aj v tomto roku pri-
dali noví partneri: Bratislavská vodárens-
ká spoločnosť, ktorá v tomto roku oslavu-
je 120 rokov od založenia prvej mestskej
vodárne, Komunitná nadácia Bratislava,
ale aj Mestské lesy a občianske združenie
Slobodný bajker.
Vzhľadom na obrovský záujem, v tomto
roku bude mať väčšina organizácií
namiesto dňa otvorených dverí celý
víkend otvorených dverí a teda bezplatný
vstup. Táto informácia poteší zrejme naj-
viac priaznivcov ZOO, ktorá v sobotu 22.
apríla sprístupní nový pavilón šeliem, ale
aj športovísk STaRZu, múzea a galérie. Z
podujatí, ktoré sa uskutočnia iba v sobotu
22. apríla, sa pozornosť sústredí na happe-
ning Dobrí ľudia na lavičkách na Hlav-
nom námestí, ktorým ho mesto oficiálne
odovzdá verejnosti do užívania po jeho
niekoľkomesačnej obnove. Zaujímavý
program pripravujú organizátori aj na
Devíne. Ten vyvrcholí vo večerných hodi-
nách vystúpením Martina Babjaka. V
nedeľu 23. apríla zase predvedú svoje
umenie jazdci na horských bicykloch na
trati Rohatka na Kamzíku, zadarmo budú
fungovať sedačková lanovka, bobová
dráha a bezplatne sa dostanú fanúšikovia
turfu na dostihový míting na štátnom
závodisku. Počas víkendu nebudú chýbať
ani ďalšie obľúbené podujatia z minulých
rokov - Bratislavský jarmok, nonstop
Kino Čas, prehliadky historickou električ-
kou, vystúpenia detí základných umelec-
kých škôl, alebo vstup do podzemia na
mieste pôvodnej Kaplnky sv. Jakuba. 
Podrobný program všetkých sprievod-
ných akcií nájdete na stránke www.brati-
slava.sk a prinesieme ho tiež v najbližšom
čísle Bratislavských novín. (mih)

Boj o záchranu

parčíka na

Belopotockého

ulici sa zostril
STARÉ MESTO
Parčík na Belopotockého ulici, o
záchranu ktorého už desať rokov boju-
jú občania, začala firma ZIPP/Strabag,
ktorá tu chce postaviť polyfunkčný
objekt, 27. marca oplocovať.
Jedenásteho apríla sa má uskutočniť
pokračovanie konania o výrube stromov
v parku. „Je to ďalší pokus o likvidáciu
zelene, ktorá je zvyškom Esterházyho
záhrad,“ uvádza sa vo vyjadrení, ktoré
nám poslal Koloman Prónay z Občian-
skej iniciatívy za zachovanie životného
prostredia v Starom Meste. Ako konštatu-
jú, pre tu žijúcich občanov, ktorí desať
rokov bojujú za záchranu parčíka, je to
tragédia. V informáciách magistrátu je
podľa nich park vedený ako zeleň, takis-
to ako v budúcom územnom pláne, na
rozdiel od súčasného, kde je vďaka mier-
ke 1:25000 skoro celé Staré Mesto vyzna-
čené ako občianska vybavenosť, hoci v
skutočnosti sú tam aj plochy zelene.
„Investor sa preto zrejme obáva prijatia
nového územného plánu,“ píšu.
Stavebnú uzáveru, ktorú z tohto dôvodu
predstavitelia občianskej iniciatívy žia-
dali ešte vlani, stavebný úrad mestskej
časti a krajský stavebný úrad neschválili,
hoci podľa nich celá situácia spĺňa pod-
mienky paragrafu 39, odseku d) staveb-
ného zákona, ktorý hovorí o vyhlásení
stavebnej uzávery v prípade, ak by stav-
ba bránila využívaniu územia podľa pri-
pravovaného územného plánu. Pripomí-
najú, že zachovanie parku žiadalo 1374
občanov. „A preto občania žiadajú po-
slancov mestskej časti a mesta na čele so
starostom Čiernikom a primátorom Ďur-
kovským o vyriešenie tejto kauzy výme-
nou pozemku, pretože sa tým preukáže
ich postoj k potrebám občanov v našom
okolí.“
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej sa od začiatku celej kauzy vtedajší
starosta Starého Mesta a súčasný primá-
tor Bratislavy Andrej Ďurkovský snažil,
aby na Belopotockého ulici zostal parčík.
Primátor niekoľko rokov intenzívne ro-
koval s predchádzajúcim majiteľom tejto
nehnuteľnosti, ktorého zámerom bolo
túto časť zastavať. Neskôr parcelu kúpil
nový majiteľ - ZIPP/Strabag. 
„Od začiatku bolo mojou prioritou parčík
na Belopotockého zachovať a uvedomu-
jem si, že som to občanom sľúbil,“ pove-
dal A. Ďurkovský. „Preto intenzívne roku-
jem so spoločnosťou ZIPP/Strabag, roko-
vania nie sú ukončené. Máme niekoľko
alternatív, nie je však jednoduché nájsť
adekvátnu náhradu. Mesto aj spoločnosť
si však uvedomujú, že v súčasnosti sa na
tomto pozemku stavať nebude.“
Výrub stromov však reálne hrozí, mnohé
naznačí 11. apríl, keď sa o ňom bude roz-
hodovať. Juraj Handzo

Hromadný štart premiérového mestského maratónu bol na Vajanského nábreží. FOTO - Filip Malý

BRATISLAVA
Prvý ročník medzinárodného mestské-
ho maratónu, ktorý sa pod názvom
Tatra Banka City Marathon uskutočnil
uplynulú nedeľu, sa aj vďaka krásne-
mu počasiu vydaril nad očakávanie.
Podujatie ohrozovala vysoká hladina Du-
naja, kvôli ktorej museli organizátori na
poslednú chvíľu v Devíne upraviť trasy,
obavy mali aj z toho, že bude zlé počasie,
a preto príde málo účastníkov, nakoniec
však všetko dobre dopadlo. Vo všetkých
disciplínach podujatia napokon štartovalo
takmer 700 bežcov z devätnástich krajín a
130 inline korčuliarov. Na bezpečnosť
dozeralo vyše 120 štátnych a takmer 100
mestských policajtov. V súvislosti s kona-
ním prvého ročníka mestského maratónu

bola v nedeľu v uliciach Bratislavy zme-
nená aj mestská hromadná doprava a
obmedzená individuálna doprava.
„Som nadšený množstvom pretekárov,
skvelou atmosférou tohto podujatia a aj
záujmom divákov, ktorí si nenechali ujsť
príležitosť vidieť bežeckých vytrvalcov
ma vlastné oči,“ uviedol bratislavský pri-
mátor Andrej Ďurkovský počas slávnost-
ného dekorovania najúspešnejších prete-
károv vo všetkých disciplínach na Hviez-
doslavovom námestí. „Prialo nám poča-
sie a, našťastie, aj Dunaj, z ktorého sme
všetci mali asi najväčšie obavy. Chcem
sa poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na dobrej organizácii podujatia.
Som úprimne rád, že sa Bratislava zara-
dila medzi ostatné hlavné mestá, ktoré

majú svoj mestský maratón,“ povedal
bratislavský primátor.
Bratislavský maratón zorganizovala rakús-
ka reklamná agentúra Succes-Spoonsoring
spolu s mestom Bratislava a mestskou čas-
ťou Bratislava - Staré Mesto. Trasa behu
viedla z Vajanského nábrežia cez Karadži-
čovu ulicu na Štrkovec, odtiaľ po Záhrad-
níckej a Špitálskej ulici na Šafárikovo
námestie, cez Starý most do Petržalky, po
Novom moste späť na ľavý breh Dunaja,
cez nábrežie do Devína a odtiaľ späť do
historického centra mesta. Cieľ všetkých
kategórií behov bol na Hviezdoslavovom
námestí. Okrem maratónu sa bežal aj pol-
maratón, štvrťmaratón, firemný beh a pol-
maratón pre inline korčuliarov. (juh)

(Výsledky prinášame na 16. strane)

Maratón sa vydaril nad očakávanie dobre

Bratislavu by Dunaj už nemal ohroziť
V posledných rokoch stále viac stráca-
jú veľké výkyvy dunajskej hladiny
svoj rytmus, o čom nás presvedčil aj
minulý týždeň. Existuje projekt zdoko-
nalenej ochrany Bratislavy pred veľ-
kou vodou, ako to bude s projektom i
Dunajom v tomto roku, sme sa rozprá-
vali s technickým námestníkom Povo-
dia Dunaja Petrom MINÁRIKOM.
- Posilnenie protipovodňových technic-
kých zariadení na brehoch Dunaja sa
začne v Bratislave robiť v budúcom roku
a celé dielo by sme mali mať hotové v
roku 2010. Pôjde o veľký komplexný
projekt, preto nezačneme s čiastkovými
úpravami v tomto roku, ale pustíme sa
naraz do posilňovania úsekov na Prístav-
nej ulici, na oboch brehoch medzi Novým
a Starým mostom, v Karlovej Vsi, Devín-
skej Novej Vsi, na Devínskej ceste...

Má v tomto čase Bratislava už svoj diel
vysokej vody vybratý?
- Vôbec to nemôžem potvrdiť, lebo záso-
by snehu v povodí Dunaja sú veľké a
obdobie hlavných povodní na Dunaji
spadá do času prudkého rozpúšťania
alpských snehov v mesiacoch jún až
august. Nedávny prudký vzostup hladiny
bol dôsledkom súčasného oteplenia,
prudkých dažďov a nepriepustnosti
zmrznutej zeme. Táto kombinácia fakto-
rov sa v lete nevyskytuje. To, čo v lete
spôsobí dážď s výdatnosťou 100 milime-
trov, teraz urobilo tridsať.
Takže pre túto chvíľu vysokú hladinu
vody v Bratislave nemusíme čakať?
- Bratislava je momentálne v pohode, na

pondelok klesol už vodný stav o 40 cm,
udržiavame sa na úrovni druhého stupňa.
Horšie je to v Kollárove, Komárne, Štú-
rove a na Morave. Lenže Morava hlavné
mesto neohrozí, jej špičkové prietoky sa v
kapacite Dunaja stratia - horšie je to
naopak, keď vysoký Dunaj tlačí vody
Moravy proti prúdu. Aj na Morave sa stav
už zlepšuje, ale v Kollárove, Štúrove a v
Moravskom Jáne sme zapísali historické
rekordy.
A leto nás povodňovou vlnou nepre-
kvapí?
- To sa absolútne nedá predvídať. Podľa
zásob snehu by to mohlo pripomínať rok
2002, ale možno sa to vôbec neprejaví, ak
sa bude sneh roztápať postupne. Aj keď
dlhodobé prognózy hovoria, že tento rok
má byť zrážkovo nadnormálny.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Pohostinnosť
zabíja už prvý
nepohostinný
Kedysi existovali v rámci spoločenskej
normy také vetičky ako „To sa nerobí“ či
naopak - „Tak to má byť“ a napriek svo-
jej miernej štylizácii boli absolútnym
pravidlom. Pokiaľ viem, vo svete ešte
existujú. U nás nie.
Jemnosť týchto viet striktne stanovovala
spoločenské vzťahy, ich prekročenie bolo
nemysliteľné, lebo na pretrhanie jemných
vláken spoločenských vzťahov stačil je-
den jediný prehrešok jedinca. A celá spo-
ločnosť sa v tom viezla. Napríklad - ak
turista pricestuje do dedinky Pánubohu-
zachrbtom a tam ho zmláti prvý domáci,
pretože čo tam už má turista hľadať, má
slovenská pohostinná obec po povesti, aj
keby tam okrem toho zurvalca žilo tisíc
slušných hostiteľov.
Toto mi zišlo na um, keď mi známa rozprá-
vala, ako sa na hrane medzi zimnou a jar-
nou sezónou usadilo na schodoch magi-
strátu zopár nemecky rozprávajúcich mlá-
dencov. Boli unavení. V celom meste ne-
bola jediná lavička okrem piatich pred
Manderlom, čo permanentne okupujú
zapáchajúci tuláci. Aj tak si potrebovali
rozložiť mapy, aby sa v tomto meste vyzna-
li, nech už nie je pre nich cudzie. A vtedy
vyšli zo sklenených dvier dvaja okrava-
tovaní páni a jeden začal na nich ziapať, že
tieto schody nie sú na sedenie, čo tam takí
tuláci majú zaberať miesto. Okravatovaný
chrapúň ziapal po slovensky a mládenci
jeho slovám nerozumeli, a keby áno, nepo-
chopili by, prečo musia odísť. Veď v Mní-
chove sa dá sedieť na schodoch radnice a
v Bruseli v kráľovskom parku. Ale rozume-
li tónu a pratali sa. Ak by chceli po tomto
napísať niečo podobne sprosté ako Hostel,
nečudoval by som sa.
Na stratu povesti však nepotrebujeme len
jedného grobianskeho úradníka. O pár
dní som stretol turistu, ktorý sa márne
snažil v trafikách na Kamennom námestí
kúpiť trojdňový lístok na verejnú dopra-
vu. Trafikantky ho posielali na dopravný
podnik - vysvetlite cudzincovi, ako má ísť
peši na Olejkársku... Situáciu nezachráni
ani to, že kultúrne informačné stredisko
lístky predáva. Ak sa nemá hosť na kaž-
dom kroku stretnúť s milotou a perfekt-
nou službou, pohostinní nebudeme. Na
zničenie povesti vždy bude stačiť jediný
prešľap. Gustav Bartovic

Súd pozastavil vykonateľnosť rozhodnutia

ministra Tótha o zúžení pamiatkovej zóny
BRATISLAVA
Krajský súd v Bratislave odložil vyko-
nateľnosť rozhodnutia ministra kultú-
ry Františka Tótha o redukcii Pamiat-
kovej zóny Bratislava - Centrálna mest-
ská oblasť z augusta minulého roku.
Redakciu o tom informovali Ondrej
Dostál a Peter Hodál z iniciatívy proti
výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici.
Ako uviedli, vykonateľnosť rozhodnutia o
redukcii pamiatkovej zóny je pozastavená
až do rozhodnutia súdu o žalobe proti roz-
hodnutiu ministra kultúry, čo znamená, že
až do rozhodnutia súdu o žalobe existuje
bratislavská pamiatková zóna v pôvod-
ných hraniciach.
Sekcia kultúrneho dedičstva ministerstva
kultúry rozhodla o zmene hraníc pamiat-

kovej zóny centrálnej mestskej oblasti 10.
augusta minulého roku. Na území, ktoré z
pamiatkovej zóny vypadlo, sa nachádza aj
kontroverzná stavba na Šancovej ulici
vedľa budovy YMCA.
Proti tomuto rozhodnutiu bol podaný roz-
klad, ktorý namietal jeho nesúlad s usta-
noveniami pamiatkového zákona a správ-
neho poriadku a žiadal rozhodnutie
ministra zrušiť. Rozkladová komisia
ministerstva kultúry sa rozkladom zaobe-
rala 24. októbra minulého roku. Konštato-
vala nedostatky v rozhodnutí prvostupňo-
vého orgánu a odporučila ministrovi roz-
hodnutie o redukcii pamiatkovej zóny
zrušiť. Minister F. Tóth 25. októbra však
rozklad zamietol a rozhodnutie o zmene
vyhlásenia pamiatkovej zóny potvrdil.

„Proti rozhodnutiu ministra bola podaná
žaloba a súd bol požiadaný o odklad
vykonateľnosti uvedeného rozhodnutia,“
konštatuje sa vo vyhlásení, ktoré nám
poskytli O. Dostál a P. Hodál. „Dôvodom
tejto žiadosti bola skutočnosť, že okamži-
tým výkonom napadnutého rozhodnutia
prostredníctvom zbavenia pamiatkovej
ochrany časti doterajšieho pamiatkového
územia a prostredníctvom poškodzovania
jeho pamiatkových hodnôt hrozí vznik
závažných a nenapraviteľných škôd na
pamiatkových hodnotách a pamiatkovom
fonde ako časti kultúrneho dedičstva.“
Súd sa so žiadosťou stotožnil a 27. februá-
ra tohto roka odložil vykonateľnosť roz-
hodnutia ministra F. Tótha. Proti uznese-
niu nie je prípustné odvolanie. (juh)

Hlasovanie

o sektbare

je spochybnené
STARÉ MESTO
Po tom, čo sme zverejnili menovitý
záznam hlasovania staromestských po-
slancov o zriadení sektbaru na Hviez-
doslavovom námestí, sa nám ozvala
poslankyňa Mária Filková, ktorá nás
upozornila na závažné skutočnosti. 
Ako nám napísala, ju i jej kolegu poslan-
ca Jaromíra Algayera mrzí, že v spome-
nutom zázname boli uvedení ako neprí-
tomní na zasadnutí miestneho zastupiteľ-
stva. „Obaja sme totiž patrili k tým
poslancom, ktorí hlasovali proti tejto
nezmyselnej a nevhodnej stavbe a hlaso-
vali sme proti jej realizácii,“ uviedla. „O
tom som v redakcii Bratislavských novín
odovzdala záznam - výstup z hlasovacie-
ho systému. Po prvom - podstatnom hla-
sovaní bolo o 10 minút druhé hlasovanie,
a to o modeli financovania sektbaru. Na
výstupe z tohto hlasovania sme boli
obaja záhadne uvedení ako neprítomní,
hoci môžem vyhlásiť, že sme boli riadne
prítomní od začiatku zasadania a ja až do
jeho úplného záveru, keď som interpelo-
vala (o čom je takisto záznam).“
Na margo samotného hlasovania dodala,
že väčšina z prítomných poslancov nezo-
brala do úvahy rad logických argumen-
tov proti výstavbe sektbaru, ktoré pri pre-
rokúvaní témy zazneli a stavbu odsúhla-
sila. „Mám obavy o vzhľad a funkčnosť
nášho Hviezdoslavovho námestia, ktoré
takýmto postupným „dobudovávaním“
stratí charakter námestia ako príjemného
verejného priestoru,“ konštatovala M.
Filková. 
Ako sme už informovali, zámer vybu-
dovať presklený sektbar medzi sochou
P. O. Hviezdoslava a šachovnicou na
Hviezdoslavovom námestí z celkového
počtu 37 staromestských poslancov
schválili na februárovom rokovaní miest-
neho zastupiteľstva iba dvanásti, čo je
necelá tretina. Teraz vychádza najavo, že
ich v skutočnosti bolo ešte o dvoch me-
nej, čo vážne spochybňuje legitimitu hla-
sovania a následne i celého zámeru. Tým
skôr, že vlani v septembri, keď bola
účasť poslancov na rokovaní vyššia ako
vo februári, rovnaký zámer podporu sta-
romestských poslancov nezískal. (juh) 

O klzisku zatiaľ

nerozhodli
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva sa zatiaľ
nerozhodla, či kúpi klzisko so syntetic-
kým povrchom, ktoré prevádzkovala
na Hviezdoslavovom námestí počas
zimných mesiacov.
Nové klzisko mala mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto v skúšobnej prevádz-
ke, jeho hodnota je asi tri milióny korún.
Syntetická plocha mala nahradiť prírod-
nú ľadovú plochu, na ktorú boli ľudia
zvyknutí počas predchádzajúcich sezón.
Pôvodné technologické zariadenie na
výrobu ľadovej plochy v hodnote 6,2
milióna korún, ktoré mestská časť dosta-
la v roku 1999 ako sponzorský dar, chce
staromestská samospráva predať. 
Syntetické klzisko sa mnohým obyvate-
ľom nepozdávalo, čoho dôkazom boli
okrem nezáujmu korčuliarov a viacerých
listov adresovaných našej redakcii aj
výsledky januárovej internetovej ankety
Bratislavských novín. Až 66,9 percenta
hlasujúcich označilo klzisko so syntetic-
kým povrchom za horšie ako ľadovú plo-
chu, opačný názor malo 25,6 percenta
hlasujúcich. (juh)

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

Obklady a dlaÏby
Maºovanie a stierkovanie

Rekonštrukcia 
bytových jadier 

a kúpeľní 

do 5 dní

Poskytujeme zľavy 10 - 20%

NAJLACNEJŠIE STREŠNÉ OKNÁ

www.tyrem.sk
INVESTA s.r.o. tel.: 02 / 5341 5091

Liptovská 21, 821 09 Bratislava

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Príprava centra

Tehelné pole

pokročila
BRATISLAVA
Návrh jednotlivých etáp prípravy
zriadenia športovo-spoločenského cen-
tra Tehelné pole I schválili minulý týž-
deň poslanci mestského zastupiteľ-
stva. Zároveň schválili založenie ob-
chodnej spoločnosti Tehelné pole.
Mesto založí túto spoločnosť spolu so
spoločnosťou TP Slovan, s.r.o., pričom
jeho majetková účasť bude vo výške 40
percent, a vloží do nej 400-tisíc korún.
Spoločníkmi spoločnosti TP Slovan sú
akciové spoločnosti Finasist, Váhostav-
SK a HC Slovan Bratislava. Ide o ďalší z
krokov, ktorý vedie k zriadeniu nového
športovo-spoločenského centra na Tehel-
nom poli. V priebehu najbližších troch
mesiacov má byť spracovaný investičný
zámer, predpokladá sa, že ďalšie tri me-
siace potrvá spracovanie architektonickej
štúdie. V ďalšej etape, ktorá je rozvrhnu-
tá na 34 mesiacov, sa majú vykonať pro-
jektové práce, spracovať projektová
dokumentácia a dokumentácia pre územ-
né rozhodnutie, stavebné rozhodnutie a
realizáciu stavby. V záverečnej etape,
ktorej trvanie sa odhaduje na 30 až 35
mesiacov, by sa mala uskutočniť samotná
výstavba. Z týchto časových údajov vy-
plýva, že ak by práce postupovali podľa
naznačeného harmonogramu, otvorenia
nového športovo-spoločenského centra
by sa Bratislavčania dočkali asi o šesť
rokov, možno aj neskôr.
Na uskutočnenie zámeru zriadiť športovo-
spoločenské centrum Tehelné pole, ktorý
schválili mestskí poslanci ešte koncom
júna minulého roka, je potrebné dlhodobo
prenajať pozemky nachádzajúce sa v tejto
lokalite. Pôjde o nájom na asi 50 rokov.
Na základe zmluvy o prenájme bude spo-
ločnosť Tehelné pole oprávnená naprojek-
tovať a uskutočniť celý zámer a zabezpe-
čiť územné a stavebné rozhodnutia. Po
vybudovaní centra bude táto spoločnosť
zároveň aj jeho prevádzkovateľom.
Ako sme už informovali, zámer ráta s
tým, že existujúce športové zariadenia v
areáli Tehelného poľa by sa mala rozšíriť
a skvalitniť tak, aby športové aktivity v
areáli mohli byť celoročné, kúpalisko by
malo byť dobudované tak, aby malo
zasúvateľnú strechu. Ráta sa s vybudova-
ním krytých plôch pre halové športy.
Novým prvkom je navrhnutý hotel orien-
tovaný do Trnavskej ulice, obchodná
pasáž priľahlá ku Kalinčiakovej ulici. V
druhej etape by sa mal zrekonštruovať aj
Zimný štadión Ondreja Nepelu i priľahlá
tréningová hala, zveľadiť by sa mal par-
ter štadióna zo strany Trnavskej ulice.
Priľahlý cyklistický štadión by sa mal
presunúť inde a na jeho mieste by mal
byť zriadený park, v ktorom by bol prie-
stor aj pre šport. Juraj Handzo

Grösslingovú

ulicu chcú

rekonštruovať
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
pripravuje rekonštrukciu Grösslingo-
vej ulice. Povrchy vozovky a chodní-
kov majú mať rovnaký charakter ako
na nedávno zrekonštruovanej Dunaj-
skej ulici.
Ulica bude obnovená v celom úseku od
Štúrovej ulice po Dostojevského rad.
Dôvodom obnovy je, že po rozkopáv-
kach zapríčinených opravami inžinier-
skych sietí sú chodníky i vozovka na via-
cerých miestach prepadnuté. Nedostat-
kom je aj to, že priechody pre chodcov a
výstupy na chodníky nie sú urobené bez-
bariérovo, vozovka má minimálne prieč-
ne a pozdĺžne sklony a zle odvádza vodu.
Mnohé uličné vpuste sú nefunkčné. 
Rekonštrukcia by sa mala uskutočniť v
piatich etapách: v prvej z nich by sa mal
obnoviť úsek Štúrova - Bezručova, v
druhej úsek Bezručova - Klemensova, v
tretej úsek Klemensova - Lazaretská, v
štvrtej úsek Lazaretská - Ulica 29. augus-
ta a v piatej Ulica 29. augusta - Dostojev-
ského rad. Okolo existujúcich stromov
budú osadené liatinové mreže, v križo-
vatkách Grösslingovej s Klemensovou,
Lazaretskou a Ulicou 29. augusta budú
umiestnené retardéry. Podľa našich
informácií zo staromestského miestneho
úradu bude stavba koordinovaná s pri-
pravovanými investíciami správcov
objektov a inžinierskych sietí. 
Je predpoklad, že projektová dokumentá-
cia stavby bude odovzdaná v polovici
apríla. Mestská časť chce ulicu opraviť v
druhej polovici tohto roka. Náklady na
túto investíciu predstavujú asi 25 milió-
nov korún. (juh)

Na Hlavnom námestí bude strážna búdka,

pribudne tu aj bronzová socha strážnika
STARÉ MESTO
Historickú mestskú strážnicu, ktorá
kedysi stála na Hlavnom námestí, má
symbolicky pripomínať strážna búd-
ka, ktorú osadia na námestí ku dňu
samosprávy - 22. apríla.
Ako nám povedal akademický maliar
Marián Prešnajder, ktorý je spolu s archi-
tektmi Ottom Grossmannom a Jurajom
Šimekom autorom projektu strážnej
búdky a zároveň aj obnovy Hlavného
námestia, od 17. storočia tu stála drevená
mestská strážnica. V roku 1767 vyhorela
a v tom istom roku M. Walch postavil
murovanú strážnicu, ktorá tam stála až do
60. rokov devätnásteho storočia. „Dnes si
nikto nevie predstaviť, že priamo na
Hlavnom námestí stál taký veľký objekt,“
hovorí M. Prešnajder. „Pritom strážnica v
tomto priestore stála 250 rokov.“
Pri obnove námestia bude na pamiatku
strážnice na ňom postavená strážna
búdka. Zo strany od japonského veľvy-
slanectva na nej bude umiestnená pitná
fontánka a z opačnej strany bude situova-
ná bronzová socha strážnika v mierne
nadživotnej veľkosti (meria asi 190 centi-
metrov). Na bočnej stene strážnej búdky
bude umiestnená bronzová pamätná tabu-
ľa, na ktorej bude text informujúci o his-
tórii mestskej strážnice v slovenskom a v
anglickom jazyku. Na rozdiel od dobo-
vých strážnych búdok, ktoré boli z dreva,
bude táto strážna búdka z kameňa (pie-

skovec). Vybudovanie strážnej búdky
sponzoruje Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, prepojenie s vodárňou symboli-
zuje už spomenutá pitná fontánka. Objekt
má spríjemniť prostredie na námestí a
spolu s ďalšími prvkami, ktoré tu budú
osadené, bude plniť úlohu ďalšej atrakcie
pre turistov.
Osadenie strážnej búdky je súčasťou dru-
hej etapy rekonštrukcie Hlavného námes-
tia, ktorá sa začala 20. februára. Na
námestí pribudne nový mobiliár vrátane
dvoch druhov lavičiek, moderná iluminá-
cia, prvky drobnej architektúry a mobilná
zeleň (desať malých stromov). Upravená
bude aj Rolandova (Maximiliánova) fon-
tána. Pribudne tu aj mobilné pódium
umožňujúce produkciu živej hudby, ktoré

bude dimenzované na umiestnenie kon-
certného krídla. (juh)

FOTO - Marián Prešnajder

BRATISLAVA
Realitná skupina Sekyra Group pri-
pravuje revitalizáciu územia bývalej
Bratislavskej cvernovej továrne. Inves-
tičné náklady na revitalizáciu územia
sa odhadujú na sedem miliárd korún.
Areál bývalej Bratislavskej cvernovej
továrne sa nachádza v širšom centre mesta
v lokalite medzi ulicami Košická, Sväto-
plukova a Páričkova. Medzi záujemcov,
ktorí sa usilovali o využitie tohto pozem-
ku, patrilo aj niekoľko významných hrá-
čov slovenského trhu vrátane skupiny HB
Reavis. Tá dlhodobo pôsobí a buduje
veľké polyfunkčné objekty v priľahlom
území. Spoločnosť Sekyra Group plánuje

na pozemku bývalej Bratislavskej cverno-
vej továrne vytvoriť nový mestský blok s
rozlohou vyše 160-tisíc štvorcových
metrov. V historicky cennom areáli sa
časť objektov zrekonštruuje, sčasti vznik-
nú novostavby, ktoré budú na ne harmo-
nicky nadväzovať. Celková investícia do
moderného mestského centra, ktoré
ponúkne nielen kancelárske a obchodné,
ale aj bytové priestory, predstavuje asi
sedem miliárd korún na časové obdobie
piatich rokov. „Z hľadiska realitného trhu
sú na Slovensku atraktívne investície do
administratívnych budov, prípadne do
retailu, v prípade bývania v strednej ceno-
vej úrovni je dopyt dokonca silnejší ako v

Českej republike,“ uviedol predseda pred-
stavenstva skupiny Sekyra Group Luděk
Sekyra.
Ako sme už informovali, realitná skupina
Sekyra Group pripravuje aj výstavbu
polyfunkčného obytného súboru a
obchodného centra v Mlynskej doline. V
rámci prvej etapy by malo vzniknúť vyše
17-tisíc štvorcových metrov bytových a
vyše 7200 štvorcových metrov obchod-
ných plôch. Okrem týchto dvoch projek-
tov skupina Sekyra Group pripravuje aj
tretí projekt, ktorý predstaví neskôr. Cel-
kové investičné náklady na všetky tri tieto
projekty sa odhadujú na dvanásť miliárd
korún. (juh)

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

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

Sekyra Group zastavia bývalú cvernovku
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Staré Mesto

zneužíva kolaps

v doprave
LIST ČITATEĽA
Rekonštrukcia v okolí Hurbanovho
námestia spôsobila totálny kolaps v
centre mesta, a preto sa vodiči týmto
miestam snažia vyhnúť. Avšak nie
vždy je to možné a možností na zapar-
kovanie je žalostne málo. Samozrejme,
keď nerátam platené garáže, ktoré si
môžu dovoliť len solventnejší klienti.
Stala sa mi nemilá vec 22. marca o 16.50
pred budovou VŠMU na Zochovej ulici.
Zóna, ktorá ešte pred pár dňami nebola
zónou plateného parkovania do 16. hodi-
ny, ňou už je a dokonca je sčasti aj zónou
zákazu státia motorových vozidiel sme-
rom od Staromestskej ulice. Na tom by
nebolo ešte nič zvláštne, keby dňom osa-
denia príslušných tabúľ nezačala mests-
ká polícia odťahovať vozidlá v blízkosti
Zochovej, konkrétne pred vchodom
VŠMU. Stalo sa to aj mne, netušiacej, že
na mňa číha ruka zákona, ktorá si pove-
dala, že výklad litery zákona bude uplat-
ňovať teraz a práve tu. Roky sa totiž par-
kuje pred budovou školy na kraji vozov-
ky, v oblúku pozdĺž chodníka po pravej
strane v smere jazdy. Avšak teraz si
mestská polícia povedala, že to bude do-
pravný priestupok a chápe to ako „státie
v križovatke“, za ktorý vám nemilosrdne
odtiahnu auto. Podľa času uvedeného v
protokole - 16.45, museli stáť v úkryte,
aby mi okamžite mohli auto odtiahnuť,
pretože som vystupovala z auta o 16.40,
keďže som išla na koncert, do mestskej
knižnice a teda som presne sledovala čas.
Potešila som sa, že práve odchádzalo
auto z inkriminovaného miesta, tak som
tam hneď zaparkovala svoje vozidlo.
Neplatia pravidlá pre všetkých rovnako?
Alebo to závisí len od nálady príslušného
policajta?
Nedávno bol v dennej tlači článok o tom,
že vozidlo môžu odtiahnuť len vtedy, ak
stojí priamo v zákaze státia, alebo preká-
ža v cestnej premávke. V opačnom prípa-
de by sa mali represie vykonávať pomo-
cou „papúč“. Tento rozmar mestských
policajtov a divný výklad mám ja zapla-
tiť troma tisíckami korún plus pokuta?
Jednoznačne odmietam takýto prístup a
budem sa brániť všetkými možnými pro-
striedkami, pretože nie som si vedomá,
že by som porušila zákon. Pred 10 rokmi
mi totiž odtiahli auto zo Staromestskej s
tým, že je to vonkajší okruh a nesmie sa
tam stáť. Stáli, stoja a budú tam stáť autá
i naďalej a nikto ich neodťahuje, len ja
som mala to „šťastie“ byť v nesprávny
čas na nesprávnom mieste.
Pán starosta Čiernik, dokedy sa tu bude
praktizovať toto „podnikanie“ firmy
ASTER, ktorá odťahuje vozidlá na ces-
tách 3. a 4. triedy v Starom Meste?

Marta Janičkovičová, Bratislava

Cena primátora

nadviazala

na iné ocenenie
AD: O DRŽITEĽOCH CENY
PRIMÁTORA... (BN 11/2006)
V Bratislavských novinách č. 11 v
stĺpčeku o cene primátora Bratislavy
som sa s prekvapením dočítal, že tradí-
ciu tohto ocenenia založil v roku 1993
primátor Bratislavy Peter Kresánek.
Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože
je v rozpore so skutočnosťou.
Cenu hlavného mesta Slovenskej republi-
ky pre jednotlivcov či vynikajúce kolektí-
vy, ako aj čestné občianstvo Bratislavy
som ustanovil ako primátor Bratislavy v
roku 1990. Cenou hlavného mesta v tom
roku boli vyznamenaní piati nominanti,
napríklad orchester Musica Aeterna, pro-
fesor Ján Albrecht a ďalší. Čestné občian-
stvo Bratislavy dostal primátor Viedne a
predseda krajinskej vlády Helmut Zilk,
ktorý sa nesporne zaslúžil o živý kontakt
medzi Bratislavou a Viedňou bezprostred-
ne po páde železnej opony. Tieto ocenenia
boli prerokované a schválené vtedajšou
radou a poslaneckým zborom vtedajšieho
Národného výboru Bratislavy, a teda sa
neopierali iba o osobný názor primátora.
Táto tradícia založená v roku 1990 bola
prerušená rokmi 1991 a 1992, práve za
primátora Petra Kresánka. V tom istom
období bol bez náhrady zrušený útvar
hlavného architekta, aj funkcia hlavného
architekta, ako aj Útvar dopravného inži-
nierstva.
Súčasné oceňovanie, ktoré sa viaže k ro-
ku 1993 s určovaním oceňovaných výluč-
ne primátorom nie je teda úplne novým
javom, aj keď sa značne odlišuje od
pôvodnej koncepcie tradície iniciovanej
bezprostredne po páde železnej opony.

Ing. Roman Hofbauer, Bratislava

Lieviky brzdili

rýchle autá
AD: MESTO CHCE EŠTE 
V TOMTO ROKU... (BN 12/2006)
Chcem pripomenúť Tatiane Krato-
chvílovej, že lieviky na Račianskej
ulici neboli vybudované samoúčelne,
ale kvôli zníženiu rýchlosti vozidiel na
týchto úsekoch.
Ešte ako študent, bývajúci na Mladej gar-
de (v roku 1980), si pamätám dva jazdné
pruhy. Vtedy tu dochádzalo týždeň čo týž-
deň k zraneniu študentov rýchlymi autami.
Jedného dňa došlo k usmrteniu študentky
na priechode prichádzajúcim vozidlom. A
odvtedy sú tam zúžené dva pruhy do jed-
ného, práve kvôli tomu, aby došlo k zníže-
niu rýchlosti vozidiel. Dajme prednosť
ľudskému životu pred rýchlosťou premáv-
ky alebo semafor s tlačidlom pre chodcov
napríklad pred internátmi Mladá garda.

Ing. František Kiko, Petržalka

Štvorlístok na Ventúrskej zostáva svieži
V Erdödyho paláci na Ventúrskej jeden
sme už vyskúšali reštauráciu Camouf-
lage i Café a bar, boli sme, pochopiteľ-
ne, zvedaví na ďalšie miesto, kde sa
možno najesť. Tretí lístok je Reštaurá-
cia a vínny bar Flowers. Štvrtý asi ne-
vyskúšame - Trafo je totiž výlučne noč-
ný hudobný bar.
A ten tretí lístok stojí za návštevu - už len
pre pohľad, ako architekt zladil modernú
reštauráciu s historickou budovou. Prvé,
čo návštevníka osloví, je priestor a farby.
Átrium trojpodlažnej budovy je v žlto-
hnedých tónoch, netýka sa to len múrov,
ladí s nimi rovnošata obsluhy v kostý-
moch farby safari, ešte aj obrusy a obrú-
sky sú rovnaké. Jedným z reklamných
hesiel firmy je sklenené nebo - to átrium
uzatvára len pred nečasom, inak vzbu-
dzuje pocit priestoru. Protiváhou je hnedá
parketová podlaha, samozrejme, drevený
masív. Klimatizácia neruší množstvom
rúr, funguje však bezchybne, dva-tri
kroky od kuchyne nič necítite. Na kaž-
dom stole primulky v kvetináčoch, v
rohoch obrovské listy exotických rastlín.
Pohodlné stoličky pri dostatočne veľkých
stoloch. Príbory a riad sme obdivovali už
v café-bare, netvária sa ako historická
výbava, ale moderné poňatie tvaru má v
sebe aj skúsenosti a rešpekt voči tomu, na
čo sú určené. 
V podnikoch na Ventúrskej 1 sa nedá
obísť toaleta. Aj táto je iná, ako predošlé
dve, ale rovnako potvrdzuje, že podľa
tejto miestnosti poznáš kultúru hostiteľa.
Oproti vchodu je vínny bar - viac ako bar,
je to zároveň lahôdkarstvo, akých by sa v
Bratislave zišlo viac: ponúka nezvyklé

druhy syrov, údenín, paštét a plodov ako
kapary, olivy, vyvoláva pocit sviatočnosti
(aj mimoriadnymi cenami).
Jedálny lístok je potvrdením druhého
reklamného sloganu - stredomorská ku-
chyňa. V tomto prípade je to zo všetkých
brehov Stredomoria, teda vrátane arab-
ských špecialít, medzi hlavnými jedlami
dominujú talianske inšpirácie. Už pred-
jedlá objímu celé Stredomorie: Arabské
predjedlo Mezzes ( 325 Sk) je zo štyroch
lahôdok - hummus, teda cícerová nátier-
ka, pečené papriky v olivovom oleji, tab-
boulette a jahňacia korma, všetko sa to je
s korenistým chlebom papadamom.
Nezvyklá, no chutná kombinácia je tiež
Baklažán, grilovaný a prekladaný paradaj-
kami a zapečený s údenou mozzarelou
(235 Sk). Za hotové jedlo potom vydá
Roastebeef so sladko-kyslými hríbikmi,
marinovanou cibuľou a sušeným tunia-
kom (235 Sk). Ustrice čerstvé podávané
na ľade s citrónom (252 Sk) oslovia, naj-
mä zvýraznené sezamovou čili omáčkou a
strúhaným chrenom. 
Zo štyroch stabilne podávaných polievok
sme neskúsili len studené gaspacho. Alte-
rantívou k nemu je Ajo blanco (125 Sk),
ktoré možno podávať studené i horúce.
Nezvyklá, ľahká biela cesnaková polievka
plná chuti s praženými mandľami a grón-
skymi krevetami je zdobená aj upečenou
polhlavičkou cesnaku - vynikajúce. Silný
hovädzí vývar, consommé (125 Sk), je
hnedý, silný, plný zeleniny a raviol plne-
ných hovädzím mäsom. Trojicu doplnila

rovnako chutná Talianska paradajková
polievka s kyslou smotanou, čerstvou
bazalkou a opečeným cesnakovým chle-
bom (125 Sk).
Cestoviny a rizotá dominujú jedálnemu
lístku. Vyskúšali sme vytvarované do šiš-
tičiek Rissotto vyprážané (355 Sk) s čili
papričkami a syrovou omáčkou. Bez
komentára. Už aj na pohľad upútalo
Diviačie mäso pečené, špikované slani-
nou (495 Sk) s medovou cibuľou, šípko-
vou omáčkou a bylinkovým Spätzle -
kombinácia diviny s omáčkou z lesných
plodov a zemiakovými haluškami je
pozoruhodným výtvorom. Podľa kolegu
je mimoriadne zaujímavý originálny spô-
sob úpravy kuraciny - Kuracie prsia peče-
né v zemiakovej kruste  (395 Sk) s bylin-
kovou omáčkou a brokolicou. Ryby tu
majú prevažne exotické - mali sme Mor-
ského čerta grilovaného (695 Sk) so špe-
nátom, bielou reďkovkou a omáčkou z
červeného karí, chutné, zvyknutí sme
však na menej tuhé rybie mäsá.
Otázkou zvyku môže byť aj dezert. Skú-
šali sme opäť z arabskej kuchyne Kanafu
(185 Sk), čo je orechový dezert s citróno-
vou glazúrou, podávaný s hrozienkami a
mätovou zmrzlinou - pre našinca je tento
inak chutný koláč príliš tuhý na konzumá-
ciu príborom. Zato exkluzívne vyzerala i
chutila Panna-cota (195 Sk), teda puding,
s mangovou polevou, vyprážaným litchi a
piškótovými krutónmi.
Počet hviezdičiek: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

V reštauráciách pretrvávajú staré neduhy
V poslednom období v Bratislave nové
reštaurácie pribúdajú ako huby po
daždi. Keďže ich stále pribúda, naras-
tá aj konkurencia medzi nimi, čo by sa
malo odrážať aj vo zvyšujúcej sa kva-
lite ponúkaných služieb.
Tento predpoklad však v praxi celkom
neplatí a v reštauráciách sa dodnes mož-
no stretávať s praktikami typickými pre
reštauračné služby z čias reálneho socia-
lizmu. Máme na mysli také klasické pod-
fuky, ako je napríklad nedolievanie nápo-
jov po mierku či nedodržiavanie hmot-
nosti porcií jedál. Je zaujímavé, že sa s
nimi možno stretnúť aj u mladého perso-
nálu, teda pracovníkov, ktorí v čase reál-
neho socializmu boli ešte v predškol-
skom veku, a preto by bolo logické pred-
pokladať, že sa neduhmi socialistického
pohostinstva nestihli nakaziť.
O tom, že s takýmito praktikami sa mož-
no stretnúť celkom bežne, svedčia aj bo-
haté poznatky inšpektorov Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI)
pre Bratislavský kraj. Napríklad 15. júla
minulého roku pri kontrole v prevádzke
Reštaurácia - pizzeria na Molecovej ulici

2 zistili, že zakúpený vyprážaný rezeň
nemá deklarovaných 140 gramov, ale iba
124 gramov. Podnik tým spotrebiteľa
síce poškodil iba o 1,50 Sk, to však nič
nemení na skutočnosti, že prevádzkova-
teľ podniku, spoločnosť Agentura VPO,
s.r.o., porušil jednu zo svojich základ-
ných povinností - predávať výrobky v
správnej hmotnosti. Za to dostal od SOI
pokutu vo výške 5000 korún.
„Populárne“ je naďalej aj nedolievanie
nápojov, najmä drahých liehovín. In-
špektori SOI napríklad v prevádzke
Rodeo Pub na Seneckej ceste číslo 12,
ktorú prevádzkuje firma CORA, s.r.o.,
17. júla 2005 pri kontrole zistili poškode-
nie spotrebiteľa nedodržaním miery
podaného alkoholického nápoja Karpats-
ké brandy špeciál 40 %. Namiesto dekla-
rovaných a zaplatených 40 ml bolo poda-
ných len 38 ml, čím došlo k poškodeniu
spotrebiteľa o 3,50 Sk. Ďalšie porušenie
platných predpisov spočívalo v tom, že
na vydanom doklade o zaplatení šiestich

druhov výrobkov, zakúpených do kon-
trolného nákupu, nebola adresa prevá-
dzkarne. Za to firma CORA, s.r.o. dosta-
la pokutu vo výške 6000 korún.
Podobné prehrešky inšpektori zistili 18.
júla minulého roku aj v reštaurácii Mi-
nerva na Michalskej ulici 3, ktorú prevá-
dzkuje firma KORZO PV, s.r.o. Tu perso-
nál nedodržal mieru podaného alkoholic-
kého nápoja Metaxa***** (namiesto de-
klarovaných 40 ml bolo podaných len 38
ml), čím došlo k poškodeniu spotrebiteľa o
štyri koruny. Navyše boli zistené aj iné ne-
dostatky - neumožnenie spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť hmotnosti za-
kúpených výrobkov, nepredloženie zdra-
votných preukazov siedmich zamestnan-
cov, ale aj porušenie povinnosti označiť
výrobky údajom o ich hmotnosti a miere
(v ponuke nebolo náležito označených 16
druhov výrobkov). Za zistené porušenia
predpisov spoločnosť KORZO PV dostala
pokutu vo výške 7000 korún.
Podobných menších i väčších prehreš-
kov inšpektori SOI nachádzajú v brati-
slavských reštauráciách stále veľa. Aj to
o niečom vypovedá... Peter Verner

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

najvýhodnejšie podmienky fi nancovania
aj na operatívny lízing

Vyberte si z našej ponuky modelov s možnos ou odpo tu DPH!

FordFocus kombi už od 452 101 Sk bez DPH
FordFocus 5-dverový už od 426 891 Sk bez DPH

Ford Focus: kombinovaná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km, emisie 125 – 192 g/km

Výbava EDITION: alarm, centrálne zamykanie s dia . ovládaním, 
predné svetlomety do hmly, volant potiahnutý syntetickou kožou, 
tempomat, palubný po íta , elektrické predné okná, manuálna kli-
matizácia, 15“ zliatinové disky kolies, 4 airbagy
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Portugalskí

diplomati sťažili

parkovanie
STARÉ MESTO
Na problémy s parkovaním počas pra-
covných dní v okolí Justičného paláca,
najmä však na Moskovskej ulici, nás
upozornil náš čitateľ, ktorý býva v
tejto lokalite.
„Novozrekonštruovaná portugalská am-
basáda, pravdepodobne s aktívnou
pomocou Miestneho úradu Bratislava -
Staré Mesto, sa rozhodli to vodičom ešte
spestriť,“ napísal nám. „K zadnému
vchodu do ambasády z Moskovskej ulici
si Portugalci objednali 2 parkovacie
miesta. OK. Lenže zároveň s tým bola na
začiatku križovatky Moskovská-Stráž-
nická osadená značka zákaz zastavenia,
ktorá už beztak zahltenú mestskú zónu
ešte viac obmedzila.“
Ako ďalej uviedol, pokiaľ tam akýsi šťa-
stlivec zaparkoval, hneď na druhý deň už
ktosi dal za značku kužele. Mestská polí-
cia to však nebola. „Uvidíme, kto bude
na zákaze zastavenia a s akým EČV naj-
bližšie parkovať,“ píše. „Dosť by som sa
čudoval, keby to boli vozidlá bez prídav-
ku „CD“. A ešte viac sa budem čudovať,
ak budú aj pokutovaní.“ 
Náš čitateľ pripomenul, že ak niekto v
Bratislave rozvíja stavebné aktivity, je
povinný vybudovať aj adekvátny počet
parkovacích miest. „Tak je to aj v okolí
portugalskej ambasády, kde iní stavební-
ci boli nútení toto nariadenie akcepto-
vať,“ uviedol. „Len tu je niekto rovnejší
medzi rovnými a nielenže parkovacie
miesta stavať nemusí, ale dokonca ešte
zaberá z existujúcich pokútnymi dohoda-
mi s miestnou samosprávou. Rád by som
vedel, čo bolo príčinou osadenia značky
zákaz zastavenia. Ako sa zmenila do-
pravná situácia, ak ju bolo nutné osadiť?
Ak ambasáda potrebuje viac parkovacích
miest, prečo si ich nevybudovala počas
nákladnej rekonštrukcie honosnej vily,
alebo prečo za ne neplatí a platí si len za
dve? A takisto by som rád vedel odpoveď
na otázku, či Portugalci platia za zaujatie
verejného priestranstva.“
Vedúci referátu komunikácie s verejnos-
ťou staromestského miestneho úradu Sta-
nislav Jurikovič nám poskytol vyjadrenie,
v ktorom sa uvádza, že portugalská amba-
sáda požiadala za súčinnosti mestskej
polície o úpravy. „Momentálne je táto vec
v konaní,“ uviedol. „Mestská časť pošle v
zákonom stanovenej lehote ambasáde pla-
tobný výmer. Na základe Viedenského
dohovoru sa však ambasáda môže doža-
dovať upustenia od platenia poplatkov. Čo
sa týka osadenia značky, bolo to schvále-
né v komisii na magistráte.“ 
Ako dodal, ambasáda má parkovacie
miesta vo dvore, takže nie je pravda, že
by boli rovnejší medzi rovnými a nemu-
sia k stavbe mať aj parkovacie miesta.
„Parkovacie státia a úsek zákazu zastave-
nia požadujú z hľadiska bezpečnosti,“
uzavrel. (juh)

Vyšetrujú kauzu

rozinovských

vinohradov
NOVÉ MESTO
Kauza vinohradov nad železničnou
hlavnou stanicou, ktoré mala dostať
do vlastníctva rodina podnikateľa a
krajského poslanca Alexandra Rozina,
je už na stole vyšetrovateľa.
Ten informoval Petra Tatára a Ondreja
Dostála z Občianskej demokratickej stra-
ny, ktorí ešte vlani v novembri podali
trestné oznámenie na neznámeho páchate-
ľa pre podozrenie zo spáchania trestného
činu, o začatí trestného stíhania za pod-
vod, že začal v tejto veci trestné stíhanie.
P. Tatár a O. Dostál tak urobili na základe
zverejnených informácií, podľa ktorých
mala rodina Rozinovcov získať do vlast-
níctva časť bratislavských vinohradov,
ktoré v minulosti patrili Výskumnému
ústavu vinohradníckemu a vinárskemu.
Podľa týchto informácií malo ísť o
pozemky, ktoré mali Rozinovci v prenáj-
me, pričom zákon neumožňuje vydržať
pozemok, ktorý má niekto v prenájme. 
„My sme boli v tejto veci iniciátormi,“
povedal O. Dostál, poslanec v Starom
Meste, „teraz je v rukách orgánov čin-
ných v trestnom konaní, ako budú postu-
povať. Neviem preto predpovedať, kedy
a ako sa dozvieme výsledok.“ Vyjadril sa
však, že začatie trestného stíhania zname-
ná, že vyšetrovateľ našiel v prípade ne-
zrovnalosti, ktoré sú prinajmenšom podo-
zrivé. „Pokiaľ si pamätám udalosti okolo
podania nášho trestného oznámenia, pán
Rozin sa vtedy vyjadroval, že z našej stra-
ny ide len o akési predvolebné aktivity.
Rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré sme sa
dozvedeli len pred pár dňami, dokazuje,
že to nebol žiaden predvolebný ťah,“
dodal O. Dostál. (gub) 

Zmiernili 

prijaté opatrenia
BRATISLAVA
Vtáčia chrípka sa na území v okolí Bra-
tislavy neprejavila už niekoľko týž-
dňov, napriek tomu opatrnosti nie je
dosť a tomu zodpovedajú aj zmeny vo
veterinárnych a hygienických opatre-
niach, ku ktorým pristúpila štátna vete-
rinárna správa.
Chovatelia už síce nemusia robiť súpis
hydiny, holubov a vtákov držaných v
zajatí, zakázané je však aj naďalej zhro-
mažďovať vtáky z rôznych chovov na
jednom mieste. Lehota 30 dní od posled-
ného pozitívneho nálezu v regióne uply-
nula 22. marca, a preto riaditeľ regionál-
nej veterinárnej a potravinovej správy
Miloš Mašlej mohol oznámiť zmiernenie
opatrení. Chovatelia hydiny a domácich
vtákov už nemajú povinnosť oznamovať
akékoľvek príznaky vtáčej chrípky a ani
chovať ich v uzavretých priestoroch. M.
Mašlej však odporúča, aby chovatelia
držali hydinu uzavretú a príznaky hlásili
už len z vlastného záujmu. Stále platí
možnosť hlásiť podozrivé nálezy na tele-
fónne číslo 0800 127 127, ktoré však už
nepracuje nonstop, ale len cez deň. 
Naďalej je zakázané zhromažďovať hydi-
ny a ostatné vtáky z rôznych chovov a je
nutné zabrániť kontaktu chovaných vtá-
kov s voľne žijúcim vtáctvom. (gub) 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Nefunkčné trhovisko pri Základnej
škole na Bieloruskej ulici je nielen
nepekné, ale podľa predsedníčky rady
školy Jitky Tóthovej aj ohrozuje -
zatiaľ len - mravný vývin žiakov.
Vyplýva to z otvoreného listu, ktorý na
podnety zamestnancov, rodičov, ale aj žia-
kov predsedníčka školskej rady poslala
primátorovi Andrejovi Ďurkovskému.
Starať sa o pozemok, jeho čistotu a bez-
pečnosť na ňom by bolo podľa listu
možné veľmi jednoducho už tým, že by
obecná polícia dôsledne plnila svoje
základné úlohy a využívala zákonom
umožnené oprávnenia. V liste sa tiež uvá-
dza, že škola o pomoc prosila starostu
Podunajských Biskupíc Ota Nevického,
ten však informoval, že celý areál patrí do
správy magistrátu. Bežne toto nechutné
prostredie zapĺňajú skupinky vandalov a
ďalších problémových osôb.
Prednosta Miestneho úradu v Podunaj-
ských Biskupiciach Andrej Bubeník
potvrdil slová J. Tóthovej o stave areálu
a vlastníckych vzťahoch k nemu. Uvie-
dol, že mestská časť už rokovala s magi-

strátom o tom, že by opäť prevzala trho-
visko do užívania. Spresnil tiež, že vlast-
nícke vzťahy k pozemkom, na ktorých
trhovisko stojí, nie sú urovnané, zdevas-
tované stánky sú v súkromnom vlastníct-
ve, ich vlastníci sa však zdržujú na ne-
známom mieste. Trhovisko kedysi zalo-
žila práve mestská časť, nevysporiada-
nosť pozemkov však miestnemu úradu
spôsobovala komplikácie, hovorí pred-
nosta. Napriek tomu, že trhovisko nie je
v správe obce, samospráva stánky uloží
na prechodné miesto a neskôr prípadne
zlikviduje - na náklady vlastníkov. Pred-
nosta zároveň dal pokyn na vyčistenie
trhoviska, malo by byť upratané do
konca tohto týždňa.
Magistrát prevzal tento pozemok do svo-
jej správy až v roku 2005, uvádza jeho
hovorkyňa Eva Chudinová. Dodáva, že
nájomné zmluvy na stánky uzavrela
mestská časť ešte začiatkom deväťdesia-
tych rokov a účtovala si aj nájomné. Aby
mohol magistrát dať veci do poriadku,
potrebuje poznať zmluvné vzťahy, preto
požiadal mestskú časť o snímku z kata-
strálnej mapy, ktorej zaslanie urgoval 1.

marca tohto roku. Jej zaslanie je nevyh-
nutné na zistenie, či sa trhovisko nenachá-
dza v tej časti pozemku, na ktorom je dvo-
jité vlastníctvo, ako aj z dôvodu lokalizo-
vania jednotlivých vlastníkov stánkov s
cieľom uzatvorenia nájomných zmlúv. 
Mesto dostalo od mestskej časti vlani zo-
znam nájomcov, ale ani na výzvu magi-
strátu mnohí z nich nezareagovali. E.
Chudinová pripomína tiež, že „...Mestská
časť Bratislava - Podunajské Biskupice
má aj na základe Všeobecného záväzného
nariadenia č. 2/2003 dostatočné kompe-
tencie pri zabezpečovaní čistoty a poriad-
ku na predmetnom trhovisku“. Tieto kom-
petencie umožňujú za znečistenie alebo
neporiadok ukladať konkrétnym osobám
pokuty. Podľa hovorcu mestskej polície
Petra Plevu robia sa tu pravidelné kontro-
ly a v pracovných dňoch, v rámci projek-
tu Bezpečná cesta do školy, kontrolujú
areál školy, ako aj areál trhoviska, ale
nízke počty policajtov nedovolia strážiť
lokalitu neprestajne. Mesto požiadalo
mestskú políciu o zvýšenú pozornosť v
tejto lokalite. (gub)

FOTO - Jitka Tóthová

Základnej škole na Bieloruskej ulici

prekáža neďaleké spustošené trhovisko
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Prečo sa na trati

nepracuje 

aj v noci?
LIST ČITATEĽA
Uvádzať argumenty o tom, že kvalita
ciest v Bratislave je žalostná, hádam
ani nie je treba. Neodškriepiteľne je
to tak a treba to riešiť. Pre občana,
ktorý platí dane, nie je kardinálnou
otázkou, či to má riešiť VÚC alebo
mesto. Správu a údržbu mestských
komunikácií dostala do vienka samo-
správa a aj keď odôvodnene má z
toho „hranatú hlavu“, občan očaká-
va, že to bude riešiť.
Rekonštrukciu električkovej trate na trase
Obchodná - Kapucínska nejeden občan
uvítal a zmieril sa s uzávierkami ciest a
nutnými obchádzkami. Síce neraz
zahromží a zatne zuby, ale chápe, že to
tak musí byť. Zmierila som sa s tým aj ja,
i keď práve tento bod komunikácie tak-
mer denne svojím autom prechádzam. S
čím sa však nemôžem zmieriť, je žalost-
né tempo prác na spomínanom dôležitom
dopravnom uzle. Poobede o 17.00 sa „na
mieste činu“, hemží maximálne jeden
robotník a niekedy aj jedno motorové
monštrum, ale o 18.00 je už pracovisko
mŕtve a opustené. Úbohý pohľad na roz-
rýpané a opustené námestie s viacerými
pre mňa neidentifikovateľnými priehlbi-
nami dáva tušiť, že ešte dlho pri takomto
pracovnom tempe frekventované námes-
tie sa bude podobať mesačnej krajine.
Patrím medzi tých, čo mali možnosť na
vlastné oči vidieť, ako sa v zahraničí pra-
cuje na úprave tak dôležitých mestských
komunikáciách, akou trasa Obchodná -
Kapucínska nesporne je. Pracuje sa tam
vo dne aj v noci a tempom, ktoré prezrá-
dza dobrú organizáciu jednotlivých prác.
Ak firma, ktorá prevzala práce, si to
neuvedomuje alebo nevie tak pracovať,
potom vzniká množstvo otáznikov, na
odpoveď ktorých sa bude treba zamerať.
Bude to nutné predovšetkým preto, že s
trpezlivosťou a toleranciou Bratislavča-
nov nemožno hazardovať. (krátené)
Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., 

poslankyňa Národnej rady SR
~     ~     ~

O stanovisko sme požiadali bratislav-
ský magistrát. Ako pripomenula jeho
hovorkyňa Eva Chudinová, rekon-
štrukcia Obchodnej, Kapucínskej a
Župného námestia patrí medzi priori-
ty mesta na tento rok 2006.
„Je v záujme hlavného mesta, aby bola
táto stavba dokončená čo najskôr, preto
sú na túto prácu nasadené vysoké počty
stavbárov. Denne sa na nej pohybuje
okolo 100-110 pracovníkov, čo sa možno
okoloidúcemu celkom nezdá, pretože v
úseku, ktorým prechádza, sa môžu robiť
len čiastkové práce. Keďže ide o pomer-
ne dlhý úsek (1010 metrov), vizuálne sa
môže zdať, že na stavbe pracuje málo
ľudí. Pracuje sa sedem dní v týždni,
počas pracovných dní vrátane soboty od
6.30 do 18.00 a v nedeľu od 6.30 do
14.00 h.“
Na margo navrhovanej trojzmennej pre-
vádzky E. Chudinová uviedla: „Je ťažké
si predstaviť, že by v okolí bývajúci oby-
vatelia mohli tento pracovný ruch vydržať
neprestajne. Už aj tak sa na magistrát
niektorí obrátili s tým, či je nutné praco-
vať tak skoro ráno a tak dlho večer.“
Ako dodala, mesto sa aj pri tejto príleži-
tosti znova obracia na občanov a podni-
kateľov v tejto lokalite s prosbou, aby
boli trpezliví a vydržali tento pracovný
ruch. „Rekonštruovaná električková
odhlučnená trať a nový estetický priestor
bude pre všetkých iste dobrou náplasťou
na narušený pokoj,“ uviedla. (juh)

Ráta sa s väčším

využitím

vôd Dunaja
BRATISLAVA
Nový územný plán počíta aj s podstat-
ne väčším využitím Dunaja na rekreač-
né a iné vhodné funkcie, vzniknúť by
mali aj nové športovo-rekreačné areá-
ly. V oblasti dopravy kľúčovým ostáva
vybudovanie tzv. nultého okruhu.
Na Jaroveckom ramene je navrhnutý
nový areál pre medzinárodný cestovný
ruch v oblasti rekreácie a športu, poten-
ciálne sa vo väzbe na toto rameno počíta
s rozvojom fakulty telesnej výchovy a
športu. V území inundácie pozdĺž toku
Dunaja sa navrhujú ďalšie športovo-
rekreačné aktivity, pri vodnej zdrži Hru-
šov sa počíta s vytvorením vrcholového
areálu vodných športov celoslovenského
až medzinárodného významu. 
V rámci protipovodňovej ochrany mesta
sa uvažuje aj o vybudovaní obtokového
ramena, ktoré by odvádzalo časť dunaj-
ských vôd poza Petržalku. Ako sa uvádza
v prezentácii nového územného plánu,
„obnovený prírodný fenomén vody,
typický pre zadunajskú časť Bratislavy,
môže poskytnúť nové dimenzie rozvoja
mestskej štruktúry vo väzbe na tento
nový vodný tok.“
Pokiaľ ide o dopravu, nový územný plán
vychádza zo strategického cieľa mesta
zvyšovať kvalitu prepravného procesu
pre jeho obyvateľov a návštevníkov.
Územný plán optimalizuje celkovú mo-
bilitu, usmerňuje deľbu dopravných vý-
konov v prospech hromadnej dopravy a
rieši proporcionálny rozvoj jednotlivých
dopravných systémov v dopravnej sústa-
ve. Jedno z východísk pre optimalizáciu
dopravy v zastavanom území mesta
predstavuje aj do územného plánu zahr-
nutá trasa nultého okruhu a projekčne
pripravované rozšírenie siete električko-
vých tratí na pravý breh Dunaja. (juh) 

Rozvojové

plochy majú

tisíce hektárov
BRATISLAVA
Cieľom spracovania nového, v poradí
desiateho územného plánu Bratislavy
je vytvoriť základnú rozvojovú kon-
cepciu mesta, ktorá odráža strategické
rozvojové ciele.
Jedným z nich je vytvoriť podmienky na
vysokú kvalitu mestského prostredia ako
príjemného domova svojich obyvateľov a
pohostinného prostredia pre svojich
návštevníkov. Zároveň sa majú vytvoriť
územné predpoklady na rozvoj mesta v
nasledujúcich rokoch tak, aby dôstojne
mohlo napĺňať svoju funkciu hlavného
mesta a jedného z budúcich jadier európ-
skeho subregiónu Viedeň - Bratislava -
Györ.
Nové rozvojové plochy na území mesta,
ktoré ponúka územný plán, majú dovedna
tisíce hektárov. Obytné územia majú spolu
rozlohu 1024 hektárov, územia určené na
občianska vybavenosť 1117 hektárov, plo-
chy vyhradené na výrobu 436 hektárov,
územia so zmiešanou funkciou 1137 hek-
tárov a na verejnú mestskú zeleň sa vyhra-
dzuje 151 hektárov území. (juh)

BRATISLAVA
Bratislava by po 30 rokoch mala mať
nový územný plán. Čistopis návrhu sa
pripravuje na rokovanie mestského
zastupiteľstva v apríli, čaká sa ešte na
záverečné stanoviská krajského po-
zemkového a krajského stavebného
úradu.
V roku 1991 mala Bratislava ako prvá z
postkomunistických metropol schválený
rozvojový dokument Regulatívy územné-
ho rozvoja a priority sociálnych a ekono-
mických potrieb rozvoja mesta. V roku
1996 schválilo mestské zastupiteľstvo
postup prípravy a spracovania nového
územného plánu. Pripomienkové konanie
ku Konceptu územného plánu trvalo dva
roky. Návrh územného plánu bol spraco-
vaný na začiatku roka 2004. 
Nadmestský význam v urbanistickej kon-
cepcii Bratislavy majú najmä priestor
nábrežia na oboch brehoch Dunaja, histo-

rické centrum mesta, Hrad s územím pod-
hradia a ďalšie pamiatkovo chránené
urbanistické celky. Špecifické postavenie
má zóna Prístavu. Ťažiskom nových
zámerov je územie na pravom brehu
Dunaja medzi Starým a Prístavným mos-
tom. Bratislava sa tiež bude rozvíjať vo
svojom štvrtom kvadrante, čo je juhozá-
padný smer a obnovenie územných a pre-
vádzkových vzťahov s obcami na rakú-
skom území. 
„Návrh nového územného plánu vytvára
nové priestorové možnosti bez nárokov
na ďalšie rozširovanie územia mesta,“
povedal primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský. „Pre mestskú verejnú zeleň je
pripravených 151 hektárov nových plôch,
pre obytné územia vyše tisíc hektárov.“
Ako vyplynulo aj z nedávnej prezentácie
Bratislavy na najväčšom európskom veľ-
trhu nehnuteľností a investičných príleži-
tostí v Cannes, hlavné mesto Slovenska

čaká už v najbližších rokoch obrovský
rozvoj. Centrum mesta sa začne rozširo-
vať smerom k Dunaju. Na oboch brehoch
vzniknú niekoľko kilometrov dlhé
moderné mestské bulváre. Výrazne sa
zmení okolie hlavnej autobusovej a želez-
ničnej stanice. Zo širšieho stredu mesta
odídu niektoré staršie továrne, čím vznik-
ne atraktívny priestor na regeneráciu
tohto územia. Dôraz sa pritom bude klásť
na výstavbu polyfunkčných objektov s
kvalitným bývaním, administratívnymi
priestormi najvyššej kategórie, obchodmi
a oddychovými zónami s parkami, ihri-
skami a športoviskami. Severnú a južnú
časť mesta na oboch brehoch Dunaja
spojí do roku 2009 rýchla moderná elek-
trička, ktorá sa napojí na existujúcu sieť
tratí. Mesto v najbližších rokoch plánuje
investovať niekoľko desiatok miliónov
eúr najmä do obnovy dopravnej infra-
štruktúry. (mih, juh)

BRATISLAVA
Jedným zo strategických cieľov územ-
ného rozvoja mesta je dotvorenie
dunajských nábreží. Nový územný
plán rieši koncepciu priestorového
územia priamo vo väzbe na rieku a
navrhuje rozšíriť zástavbu na oboch
jej brehoch.
Na ľavom brehu Dunaja pripravujú pro-
jekty kompaktných urbanisticko-archi-
tektonických komplexov v zónach Pribi-
nova, Podhradie a River Park. Na pra-
vom brehu sa na území medzi Starým
mostom a Prístavným mostom pripravu-
je investičný zámer rozšírenia celomest-
ského centra na pravý dunajský breh -
zóna celomestské centrum, časť Petržal-
ka. Má tu vzniknúť mestské prostredie s
centrálnym parkom. Návrh obnovuje
pôvodné Ovsištské rameno, vzniknúť
majú dva nové ostrovy, z ktorých jeden
bude prepojený viacúčelovou halou
medzi Prístavným mostom a Mostom
Apollo. V novom petržalskom centre sa
ráta s rozmiestnením výškových budov, z
ktorých najvyššia má mať 30 poschodí.

Zástavba pozdĺž Einsteinovej je vyhrade-
ná na administratívne objekty, stredná
časť územia pre bývanie.
Rozvoj občianskej vybavenosti sa pred-
pokladá aj na severovýchode mesta, kde
je dostatok nových rozvojových plôch i
rozvojového potenciálu v rámci reštruk-
turalizácie existujúcich areálov (Brati-
slavských elektrotechnických závodov,
Výskumného ústavu káblov a izolantov,
Výskumného ústavu vodohospodárstva).
Plánuje sa tu rozvoj zdravotníckych a
sociálnych zariadení, na východe sa
predpokladá vybudovanie vedecko-tech-
nologického parku CEPIT.
V južnom smere územný plán predpokla-
dá územný rozvoj v priestore medzi Petr-
žalkou a Jarovcami. Mala by tu vzniknúť
polyfunkčná mestská štruktúra s ponu-
kou pracovných príležitostí, bývania a so
zariadeniami pre voľný čas. V budúcnos-
ti by sa sem mala v smere od Janíkovho
dvora predĺžiť trať nosného systému
MHD. Predpokladá sa aj dotvorenie
dodnes nedobudovaného priestoru Jantá-
rovej ulice, ktorá je chrbticou urbanistic-

kej kompozície Petržalky. Doplniť by sa
mali chýbajúce prvky mestskej štruktúry
(bloková zástavba, námestia).
V severozápadnej časti v lokalite
Lamačskej brány sa ráta s rozvojom
občianskej vybavenosti, mali by tu pri-
budnúť školské zariadenia, obchodné a
zábavné centrá, administratívne stavby,
ako aj rekreačné zóny. Mal by tu byť aj
prímestský terminál, depo nosného
dopravného systému MHD, vozovne
električiek a autobusov, stanice prímest-
skej autobusovej dopravy a záchytné
parkovisko.
Východný rozvojový smer predpokladá
umiestnenie dopravného uzla s napoje-
ním všetkých druhov dopravy v zóne Prí-
stav - Pálenisko a vybudovaním logistic-
kého parku v jej západnej časti. Mal by tu
vzniknúť komunikačný uzol prepojený
do všetkých smerov vrátane prepojenia s
Letiskom M. R. Štefánika. Zimný prístav
má naďalej plniť doterajšiu funkciu, pre-
tože zatiaľ nie je možné nájsť zaň náhra-
du, mesto ju však bude hľadať aj v
budúcnosti. Juraj Handzo

Nový územný plán ráta s rozvojom mesta

bez nárokov na rozširovanie územia

Bratislava sa bude rozvíjať niekoľkými

smermi, ťažiskové budú najmä nábrežia

Jednou z najperspektívnejších lokalít Bratislavy, s rozvojom ktorých ráta nový územný plán, je územie medzi Starým mos-
tom, Prístavným mostom, Dunajom a Einsteinovou ulicou. Majú tu vyrásť výškové budovy, mestský park. Zámjer ráta aj
s obnovou pôvodného Ovsištského ramena a vybudovaním dvoch umelých ostrovov. VIZUALIZÁCIA - Ateliér Markrop

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si auto?
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Mesto sa postará

o mramor 

a vitráže v PKO
BRATISLAVA
Po tom, čo mesto predalo pozemky v
areáli PKO spoločnosti Henbury
Development za takmer 281 miliónov
korún, sa objavujú dohady, čo sa stane
s budovami, vzácnym mramorom a
vitrážami, ktoré sú v nich. 
Spoločnosť Henbury tam chce vybudo-
vať multifunkčné rezidenčné centrum.
Mesto jej predalo aj pozemky pod budo-
vami PKO, spoločnosť Henbury bude za
ich užívanie platiť korunu ročne. Náš
čitateľ Daniel Pivko z Prírodovedeckej
fakulty UK vyjadril obavu, že budovy
budú zbúrané a upozornil na vzácny mra-
mor, ktorý sa nachádza vo vstupnej hale
a vestibule hlavnej budovy PKO, kade sa
vchádzalo na rôzne kultúrne akcie. „Spo-
mínaný mramor je najkrajším slovenským
mramorom, ktorý sa dodnes ťaží v Tuhári
pri Lučenci,“ napísal nám. „Vyznačuje sa
veľkou farebnou premenlivosťou a kres-
bou s najčastejšími ružovkastými, žltka-
stými a sivými odtieňmi a s červenými žil-
kami. Pestrá paleta typov tuhárskeho mra-
moru je na dlažbe vestibulu. Takáto fareb-
ná koláž nie je inde v Bratislave. Najvzác-
nejším tuhárskym mramorom je bielo-
sivo-čierny prúžkovaný mramor, ktorým
sú obložené steny vstupnej haly s poklad-
nicami. Pár blokov tohto aj vo svete uni-
kátneho mramoru sa vyťažilo v medzivoj-
novom období, keď tuhársky lom patril
Baťovi. Tu v PKO sú z nich najkrajšie
platne, podobné sú už len ako obklad
schodišťa v pasáži na Námestí SNP 13, a
trochu v Univerzite Komenského na Šafá-
rikovom námestí.“ 
Podľa D. Pivka by sa pri dobrej vôli spo-
ločnosti, ktorá bude novú výstavbu reali-
zovať, dali časti budovy s unikátnymi
mramormi zakomponovať do nového
komplexu alebo mramorové platne
odborne, šetrne odobrať a premiestniť
ako obklad na iné miesto nového kom-
plexu alebo ako najhorší variant zachrá-
niť aspoň niektoré a dať ich do múzea.
Iný čitateľ nás upozornil na vitráže, ktoré
sú takisto vo vstupnej hale hlavnej budovy
PKO, a vyjadril obavy o ich ďalší osud.
Preto sme sa obrátili na magistrát. „Mesto
vie o vzácnom mramore v interiéroch bu-
dov PKO z tuhárskeho lomu, ako aj o
vitrážach majstra Alexyho,“ povedal nám
vedúci magistrátneho oddelenia komuni-
kácie a marketingu Milan Vajda. „Ide o
majetok mesta, pretože budovy naďalej
zostali majetkom mesta a o ich definitív-
nom osude by mestské zastupiteľstvo ma-
lo rozhodnúť podľa vlastného uznesenia
do konca októbra tohto roku. Nech už
poslanci prijmú akékoľvek rozhodnutie -
asanácia budovy alebo jej rekonštrukcia a
zakomponovanie do novej zástavby nábre-
žia - verejnosť nemusí mat obavy, že by sa
tento cenný majetok mesta znehodnotil.
Mesto bude úzko spolupracovať s investo-
rom a o všetkých krokoch, ktoré budú pod-
niknuté s týmto i ostatným majetkom
mesta, budú bratislavskú verejnosť spoloč-
ne informovať.“ Juraj Handzo

Deti o svoje

ihrisko pod

lesom neprídu
KARLOVA VES
Marcové zasadanie miestneho zastupi-
teľstva v Karlovej Vsi bolo pod staro-
stlivým dohľadom občanov nielen pre
vyhradené parkovanie, najviac obča-
nov sa hlásilo do diskusie okolo detské-
ho ihriska na Sološníckej ulici.
O toto ihrisko veľkosti asi šesť a pol ára
už dlhší čas aj činmi prejavuje záujem
občianska iniciatíva Doktorov jarok a už
za jeho záchranu zviedla aj svoj zápas.
Niektorí podnikatelia totiž pokladali plo-
chu za zbytočnú, zdala sa im skôr vhod-
ným parkoviskom pre stavebné stroje, a
aj v súčasnosti sa ešte ozývajú hlasy, vraj
treba zamedziť hluk hrajúcich sa detí.
Občania napriek tomu bojovali, a keď
polícia neprijímala ich trestné oznáme-
nia, dosiahli svoj cieľ sťažnosťou na pro-
kuratúre.
Ihrisko je ideálnym miestom na šport a
relax nielen mladých. Jednak je celkom
na konci sídliska, teda vzdialené od
hluku a ruchov exponovaných ulíc, jed-
nak vďaka svojmu umiestneniu nadväzu-
je priamo na les. V mene rodičov sa preto
za jeho zachovanie vyslovila aj zástup-
kyňa združenia vlastníkov bytov Jarmila
Wimmerová.
Argument správcov ihriska i rodičov
napokon poslancov presvedčili, aby sa
priklonili k návrhu na zverenie ihriska do
správy združenia Doktorov jarok. „Pre
mestskú časť je dôležité, že sa zachová
toto ihrisko už len pre samotný fakt, že
poskytuje deťom z tejto okrajovej lokali-
ty primeraný priestor a nenecháva ich na
ulici,“ hodnotí riešenie prednosta miest-
neho úradu Jozef Harvančík. „okrem
toho nie je zanedbateľný pri súčasnom
nedostatku financií ani fakt, že sa združe-
nie rozhodlo o areál starať vlastnými
silami a prevzalo zaň plnú zodpoved-
nosť.“ (gub)

Staromestská sa zatiaľ zastavovať nebude,

o spôsobe premostenia rozhodne mesto

Problémy s vodou pri kaštieli sa končia

BRATISLAVA
Zámer premostenia Staromestskej
ulice a zastavania jej okolia sa odkladá
na neurčito. Príslušný návrh primátor
Andrej Ďurkovský stiahol z programu
zasadnutia mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo minulý týždeň.
Návrh predpokladal, že mesto bude spo-
lupracovať so súkromnou spoločnosťou
Pressburger Boulevard pri revitalizácii
Židovskej ulice a zástavbe Staromest-
skej ulice. Na projekte sa mala podieľať
významná česká developerská spoloč-
nosť Sekyra Group, ktorá pripravuje
okrem iného výstavbu obchodného
centra a bytových domov v Mlynskej
doline. Podstata zámeru spočívala v
urbanizácii priestoru Staromestskej
ulice v úseku od Dómu svätého Martina
po budovu starého rozhlasu. Podmien-
kou bolo nájsť vhodnú formu zástavby
tohto priestoru tak, aby bol v čo najväč-
šej miere eliminovaný negatívny vplyv
premávky na Staromestskej ulici, aby sa

vytvorilo pešie prepojenie historického
jadra s Podhradím a aby bola revitalizo-
vaná Židovská ulica pôvodnou urbanis-
tickou štruktúrou, teda obojstrannou
zástavbou. 
O novom návrhu, ktorý by mal hovoriť
už iba o spôsobe zastavania priestoru
medzi Zámockou ulicou a tzv. Parkano-
vým múrom, ale zatiaľ bez účasti
súkromného investora, budú mestskí
poslanci rokovať na svojom najbližšom
zasadnutí. A. Ďurkovský stiahol z roko-
vania mestského zastupiteľstva pôvodný
návrh práve preto, že materiál už rátal s
konkrétnym investorom, ktorý sa mal na
výstavbe podieľať. Ďalší postup by mal
byť taký, že na rokovanie zastupiteľstva
by mal byť predložený zámer zastavania
a prekrytia Staromestskej ulice, ale bez
investora. Výber investora by mal nasle-
dovať až po vydaní územného rozhodnu-
tia k výstavbe, čo vzhľadom na zložitosť
prerokovávania zámeru znamená, že
tento zámer sa určite neuskutoční v

tomto volebnom období. Už doterajšie
skúsenosti pri hľadaní cesty urbanizácie
tohto územia ukázali, že proces obstara-
nia územno-plánovacieho podkladu bude
nesmierne komplikovaný.
O premostení Staromestskej ulice sa
uvažuje už viac rokov. Krátko po dobu-
dovaní Nového mosta (pôvodne Mosta
SNP) sa totiž ukázalo, že táto rušná
dopravná tepna vytvorila veľkú bariéru
medzi dnešným historickým jadrom a
Podhradím a vážne narušila ich priro-
dzenú celistvosť. V čase, keď bol primá-
torom Bratislavy Jozef Moravčík, sa
posudzoval návrh premostenia ulice,
ktorý vypracoval dnes už nebohý archi-
tekt Rastislav Janák. Úloha nájsť vhod-
ný spôsob zástavby Staromestskej ulice,
ktorý by umožnil prekrytie komuniká-
cie, vytvorenie novej pešej úrovne rozši-
rujúcej súčasnú pešiu zónu, prepojenie
historického jadra s Podhradím a dostav-
ba Židovskej ulice, ostáva naďalej aktu-
álna. Juraj Handzo

RUSOVCE
V januári sme informovali o problé-
moch, ktoré mali s kanalizáciou a vodo-
vodnou sieťou vlastníci domov na síd-
lisku Pri kaštieli v Rusovciach - o pro-
blém sa vtedy zaujímal aj primátor
Andrej Ďurkovský.
Dnes je definitívne riešenie zrejme na
dohľad: „Myslím si, že je to na dobrej
ceste a o niekoľko týždňov by mala byť
celá vec uzavretá,“ mieni starosta Ruso-
viec Dušan Antoš. Riešenie uľaví nielen
obyvateľom domov, ale aj samospráve,
pretože obyvatelia štyroch ulíc Pri kaštieli
vinili z problémov nielen dodávateľa, ale
aj starostu a miestne zastupiteľstvo. A
práve zastupiteľstvo pristúpilo k definitív-

nemu riešeniu, keď minulý týždeň roz-
hodlo o tom, že vodovod a kanalizáciu v
účtovnej hodnote približne 31 miliónov
korún bezplatne prevedie na Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť s tým, že o ďalšie
náklady a údržbu sa budú starať práve
vodári. S nimi totiž našli obyvatelia rodin-
ných domov ľahšie spoločnú reč. 
Jeden z problémov totiž vychádzal z pro-
jektu a realizácie sídliska, domy dodáva-
teľ vybudoval bez vodovodných šácht a
každý dom má len v kúpeľni pomerný
merač spotreby vody. Legálny vodomer je
iba na hlavnej prípojke pre celé sídlisko.
Vecná náprava by znamenala pre každého
vlastníka investovať desiatky tisíc korún
do regulárnej odbočky so šachtou a ostat-

ným náležitosťami. Dlhé rokovania napo-
kon zavŕšilo rozhodnutie vodární udeliť
obyvateľom nových domov Pri kaštieli
výnimku a v takomto stave bude sieť spra-
vovať. Ani starosta D. Antoš nevylučuje
názor, že samotnú sieť zaplatili vlastníci
domov v cene pozemkov a ďalších sta-
vieb. Rusovce ju dostali od dodávateľa:
„Z čoho vybudovanie siete financovalo
Cresco, neviem,“ povedal starosta.
Pre obyvateľov sídliska je však dôležitej-
šie, že už zakrátko bude definitívne po
problémoch, hoci starosta má informá-
cie, že práve teraz niektorí z nich váhajú
s uzavretím zmluvy s vodárňami. Tie
súbežne preberajú celé dielo po technic-
kej stránke. (gub) 

Máte od 25 do 55 rokov? Máte stredo- alebo
vysokoškolské vzdelanie? Ste pripravený pracovať 
a ďalej sa vzdelávať? Potrebujeme Vašu osobnosť,

vzdelanie a skúsenosti pre pozíciu

Finančný poradca
Manažér

Zúročte to, čo ste v živote dosiahli, 
rozbehnite úspešnú kariéru, budeme stáť pri Vás.

Ing. Ivan Horský, 0905 322 233

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

OZ Dospelí a deti

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

0908 117 529
dospeliadeti@dospeliadeti.sk

www.dospeliadeti.sk

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

PRENÁJOM
kancelárskych priestorov

Bratislava, Bajkalská ulica, 
950 m2, vcelku

5058 5821, 0911 643 683, zszba@zsr.sk

SPOĽAHLIVÉ URČENIE
OTCOVSTVA

WWW.DNATEST.SK
TEL: 02/ 6542 3759

Premostenie Staromestskej ulice by malo prepojiť historické centrum s Hradom. Návrh v takej podobe, ako je vidno na
vizualizácii, sa však pravdepodobne realizovať nebude. VIZUALIZÁCIA - magistrát mesta Bratislavy



V Záhorskej

Bystrici postavia

nové byty
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Možnosti bývania v rodinných a byto-
vých domoch pre vyše 3300 ľudí
vzniknú už o niekoľko rokov v Záhor-
skej Bystrici v zóne Krče, kde má
vzniknúť nový obytný súbor. 
Obytný súbor vbude na území na južnej
strane Záhorskej Bystrice, na východnej
strane cesty 1. triedy I/2 Bratislava -
Malacky. Areál objektu je ohraničený zo
všetkých strán zástavbou rodinných
domov, z južnej strany sa nachádza poľ-
nohospodárska pôda. Mali by tu stáť
jedno- a dvojpodlažné rodinné domy, ale
aj bytové domy s podlažnosťou do šty-
roch podlaží. Rodinné aj bytové domy
majú byť jednak samostatne stojace, jed-
nak radové. Budú tu aj objekty slúžiace
na účely občianskej vybavenosti a admi-
nistratívy. Predpokladá sa, že v bytoch v
207 rodinných domoch a 835 bytoch v
bytových domoch bude bývať 3336 oby-
vateľov. Pre obyvateľov sa vybuduje v
rodinných a obytných domoch a na teré-
ne 1735 parkovacích státí, pre služby,
administratívu, školu a športový areál
315 státí. Spolu bude v objekte vybudo-
vaných 2050 parkovacích státí pre osob-
né autá (z toho 620 na teréne a 1430 v
garážach).
Projekt je v štádiu územného plánu zóny,
ktorý nechal vypracovať Miestny úrad v
Záhorskej Bystrici. Výstavba by sa mala
začať už v septembri tohto roka, ukonče-
ná má byť v roku 2012. (juh)

Oživujú zašlú

slávu skateparku
PETRŽALKA
Skatepark na Markovej ulici bol v
roku 1998, keď vznikol, najväčší a naj-
lepší na Slovensku, navštevovali ho
stovky mladých ľudí, slúžil korčulia-
rom, skatebordistom aj bikrosárom,
posledné roky však len chátral. 
K životu ho opäť priviedlo občianske
združenie Nová nádej Slovensko a do
užívania verejnosti ho slávnostne odo-
vzdali prvého apríla. Združenie reagova-
lo na iniciatívu mladých ľudí nielen z
okolia, ale z celej Petržalky a využilo
ponuku Nadácie Slovenského plynáren-
ského priemyslu, ktorá poskytla potreb-
nú sumu 1,17 milióna korún. Tieto pro-
striedky sa využili najmä na obnovu zni-
čených prekážok, rámp a dráh. Na zá-
chrane skateparku sa podieľala aj Nadá-
cia pre deti Slovenska - Hodina deťom,
Saleziáni Don Bosca a Centrum komu-
nitného rozvoja. Mestská časť sa na
financovaní priamo nepodieľala, jej prí-
spevkom je symbolický prenájom po-
zemku za jedinú korunu. 
Skatepark bude fungovať ako verejné
ihrisko s jasne stanovenými pravidlami.
terénni pracovníci klubu Kaspian občian-
skeho združenia Nová nádej tam budú
chodievať, zabezpečovať opravy, pripra-
vovať programy či súťaže. (gub)

Vyrúbané

stromy nahradí

stavebník 
RUŽINOV
Minulý týždeň sa začali na Tomášiko-
vej ulici prípravné práce na výstavbu
dvoch bytových komplexov výrubom
vyše šesťdesiatich stromov, na čo nás
upozornila naša čitateľka Elena Kura-
cinová. Vo svojom liste uvádza, že sta-
vebník - SBD Kredit - sa zaviazala za
vyrúbané stromy vysadiť zeleň na
Klincovej ulici. Naša čitateľka sa však
pýta, kde na Klincovej, keď táto ulica
je zastavaná obytnými domami.
Oslovili sme v tejto súvislosti ružinovský
miestny úrad, ktorého hovorkyňa Anna
Mihalčínová nám odpovedala, že tento
priestor je v platnom územnom pláne
Bratislavy určený na viacpodlažnú byto-
vú zástavbu s doplnkovou funkciou, teda
vlastne pre polyfunkčné domy. V súlade
so zákonmi a na základe príslušnej doku-
mentácie teda nemal stavebný úrad v
Ružinove inú možnosť ako stavebné
povolenie vydať. Navyše pozemok
investorovi Stav-Trade predal magistrát,
ktorý aj o výstavbe v celom meste rozho-
duje. Pokiaľ ide o zeleň, to už bola zále-
žitosť mestskej časti a tá o výrube roz-
hodla podľa hovorkyne v odvolacom
konaní, v ktorom ho príslušný orgán,
teda obvodný úrad životného prostredia,
potvrdil, ale za finančnú kompenzáciu vo
výške 1,2 milióna korún. Tieto peniaze
sa účelovo využijú na obnovu zelene v
Ružinove. Okrem toho sa stavebník
zaviazal upraviť a zatrávniť plochu na
rohu ulíc Klincová a Zelinárska. (gub)

Vzhľad Gorkého ulice sa výrazne zmení,

stane sa pešou zónou so stromoradím
STARÉ MESTO
Gorkého ulica sa sčasti zmení na pešiu
zónu, pribudnú na nej stromy, v celej
šírke bude na nej osadená nová dlažba,
pribudne moderné osvetlenie a organi-
zácia parkovania bude iná ako dnes.
So všetkými týmito zmenami ráta štúdia
tímu architektov pod vedením Otta
Grossmanna. Ulicu chce zrekonštruovať
mestská časť Bratislava - Staré Mesto,
termín ešte nie je presne známy, malo by
sa tak stať v čo najskoršom možnom
čase. Ako nám povedal O. Grossmann,
Gorkého ulica je pokračovaním Hviez-
doslavovho námestia, preto architekto-
nické riešenie pri jej obnove musí nadvä-
zovať na riešenie, ktoré sa zvolilo na
tomto námestí. Ulica má nadobudnúť
charakter pešej zóny, po ktorej v obme-
dzenej miere budú môcť jazdiť aj autá.
„V súčasnosti pôsobí fádnym dojmom,
cez víkendy priam beznádejne, pretože
existujúci parkovací systém s kolíkmi
zabraňuje rozvoju parteru,“ hovorí O.
Grossmann. „Kolíky znemožňujú parko-
vanie, nie je to tu zariadené tak ako
napríklad vo Viedni, kde je parkovanie
po 19. hodine a počas víkendov bezplat-
né. Štúdia rieši práve tento problém.“
Ako dodal, po celej dĺžke ulice by mali

pribudnúť stromy a parkovacie miesta
budú umiestnené medzi ne. S kombináci-
ou parkovania a súvislej zelene sa ráta aj
na priľahlom Komenského námestí. Pre-
pojením s Hviezdoslavovým námestím sa
vytvorí možnosť umiestňovania letných
terás až po prieluku vedľa Poštovej banky,
ktorú v súčasnosti využívajú na parkova-
nie najmä zamestnanci SND. Pohyb vozi-
diel bude možný len po túto prieluku,
ktorú v budúcnosti nahradí polyfunkčný
objekt. Nová organizácia dopravy zabráni

tomu, aby autá prichádzali do tesného
kontaktu s budovou SND. Pokiaľ ide o
nové dlažby na vozovke a chodníkoch,
typovo budú riešené tak, aby splývali s
materiálmi použitými na Hviezdoslavo-
vom námestí.
Tím architektov Grossmann - Šimek vy-
pracoval aj projekt rekonštrukcie samot-
ného Hviezdoslavovho námestia a Hlav-
ného námestia. Čiastočne sa podieľal aj na
rekonštrukcii Mostovej ulice. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Grossmann - Šimek
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letecky na osobu 11.630 Sk

letecky na osobu 15.660 Sk

letecky na osobu 15.490 Sk

na osobu 15.990 Sk

Fantastické

 zľavy
fi rst moment

Bratislava: Laurinská 2, tel.: 02/54 41 84 43; Dunajská16, tel.: 02/52 93 10 
18; Mickiewiczova 16 tel.: 02/52 96 52 24; Vajnorská 78, tel.: 02/44 63 76 38

  str. 610, www.koala.sk, info@koala.sk

* Vo vybraných hoteloch jedna osoba s dvomi a viac platiacimi osobami bez zľavy. 
Osoba úplne zadarmo platí povinné príplatky.

Výhodné rodinné balenia:

Egypt, Rhodos, Kos, Cyprus, Čierna Hora, Taliansko, Grécko, Bulharsko

200 detí, juniorov, dospelých
ÚPLNE ZADARMO*

už len

Egypt
hotel Empire ***+ , polpenzia, bazén, animácie,
11 dní – máj/jún, 2 dospelí + dieťa do 12 rokov

Rhodos
 all inclusive luxusný hotel Oceanis****+, pri pláži
   8 dní – júl/august, 2 dospelí + dieťa do 14 rokov

Kréta
all inclusive hotel Dolphin Bay****+, na pláži, klub,

8 dní – júl/august, 3 dospelí + junior do 21 rokov

Korfu
hotel Palm Beach****+, polpenzia – šv. stoly, klub, 
   12 dní – júl/august, 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov

ŠANCA - pomôž sebe aj iným
� MANAŽÉR predaja III. piliera 

dôchodkového zabezpečenia 
� profesionálny 

FINANČNÝ PORADCA
Tel.: 57 100 111, 0905 426 185, 0911 714 266

e-mail: amslico@zoznam.sk

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
NA DOPLNENIE NAŠEJ REZIDENČNEJ

PONUKY HĽADÁME NA PREDAJ:
� 2-gars., 3-izb., 4-izb., byty v Petržalke
� 1-izb., 2-izb., 3-izb. a 4-izb. byty 

v novostavbách v Bratislave I, II, III
� 2-izb., 3-izb., byty v centre Bratislavy, 

aj v pôvodnom stave
� 2-izb., 3-izb., byty v Ružinove 

a v širšom centre
� 2-izb., 3-izb., 4-izb., byty v Dúbravke
� 3-izb., 4-izb., v Karlovej Vsi
� 2-izb., byty v DNV
� Stavebné pozemky v Bratislave
� Stavebné pozemky v Rači 

na priemyselné účely

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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



Dostihová dráha

oslavuje krásne

jubileum
PETRŽALKA
Pred stoosemdesiatimi rokmi zažila
bratislavská Petržalka (vtedy ešte En-
gerau) nevídaný nával hostí - tisícky
divákov z celej monarchie sa prišli 16.
apríla 1826 pozrieť na prvý dostihový
míting v Uhorsku. 
Bolo to zároveň aj prvé moderné športové
podujatie organizované na Slovensku. Je-
ho usporiadanie bolo výsledkom úsilia
predstaviteľa maďarského liberálneho
národného hnutia, politika a literáta grófa
Istvána Széchényiho. Spoluzakladateľ
Maďarskej akadémie vied a autor mno-
hých hospodársko-politických spisov sa
stal veľkým priaznivcom dostihov najmä
po tom, čo v roku 1821 navštívil kolísku
turfu - Anglicko. Jeho snom bolo zorgani-
zovať v Pešti míting, ale na to potreboval
súhlas od viedenského cisárskeho dvora a
ten ani po niekoľkých rokoch nedostal.
István Széchényi sa však nevzdal a vie-
denský cisársky dvor doslova uštval opa-
kovanými žiadosťami. Trpezlivosť sa mu
napokon vyplatila, aj keď nie tak, ako si to
predstavoval, pretože roku 1826 síce
dostal povolenie zorganizovať dostihový
míting, ale ten sa mohol konať len na
„neutrálnej“ pôde v Bratislave (vtedy
Pozsony alebo Pressburg). 
Na území Slovenska už vtedy boli pod-
mienky na špičkové dostihy, lebo v roku
1814 doviezol na Záhorie správca kop-
čianskeho Kráľovského a cisárskeho
žrebčína knieža Trauttmansdorff z Fran-
cúzska a Anglicka sedemdesiat plnokrv-
ných kobýl a tri žrebce. Stali sa zákla-
dom tamojšieho chovu najrýchlejšieho
plemena koní na svete. 
Na pravom brehu Dunaja v blízkosti
dnešného Sadu Janka Kráľa teda vyrástol
improvizovaný hipodróm s drevenou tri-
búnou, rozhodcovskou vežou a dráhou
dlhou 2 anglické míle (3218 m). Anglické
plnokrvníky do dostihov prihlásili grófi
Michal a Karol Eszterházyovci, Leopold
Kolovrat, Clam Gallas, kniežatá Lívius
Odescalchi a Trauttmansdorff a gróf I.
Széchényi. Jeden match (dostihy dvoch
koní) v bielom drese s červenými rukáv-
mi a s modrou čiapkou na hlave vyhral aj
35-ročný organizátor mítingu. (jg)

Verejné stanice

bezdrôtového

internetu 
BRATISLAVA
Tento zoznam neobsahuje všetky fun-
gujúce miesta bezkáblového pripoje-
nia na internet, uvádzame len niektoré
verejne dostupné miesta podľa zozna-
mu, ktorý má redakcia k dispozícii.
Café Albert, Atrium Einsteinova 9 
Café Schlosberg, Mikulášska 1/B 
L.A. Restaurant, Polus Vajnorská 100/A
L.A. Cafe, AVION Ivánska cesta 16 
Café Istropolis, Polus Vajnorská 100/A
Pomodoro Rosso, Záporožská 9 
Pizza Maestro, Aupark Einsteinova 18
Horáreň Horský Park, Lesná 1 
HotShot, Námestie SNP 2 
Pierrot Restaurant, Palisády 29 
Pierrot Cafe, Apollo Mlynské nivy 45 
Emporio cafe, Aupark Einsteinova 18 
MEGAiNET, Klariská 4
iCYBER Cafe, Aupark Einsteinova 18
Pizzeria Primo Piano, Obchodná 43 
Palace Cinemas, Aupark Einsteinova 18 
Fashion cafe, Námestie SNP 8 
Goldex Club, Májová 21 
Štefánka, Palisády 59 
Pohoda, Majakovského 9 
Parking Club, Pečnianska 9 
Sherz, Justičná 11 
Corrida de Toros, Laurinská 7 
Reštaurácia u Štrngáča, Ružinovská 9 
Cpt. Morgan, Páričkova 27 
Modul, Aupark Einsteinova 18 (b)

Na historickú

pamiatku 

nie sú peniaze
STARÉ MESTO
Čitateľ, ktorý si neželá byť menovaný,
nás upozornil na katastrofálny stav
hrobky na evanjelickom cintoríne, na
ktorej pred niekoľkými rokmi síce
opravili strechu, ale tým sa práce
skončili a historický objekt sa ničí.
Náš čitateľ na základe toho, že pred
rokmi chodili k hrobke delegácie s venca-
mi s maďarskou trikolórou, vyjadril pre-
svedčenie, že ide o maďarskú pamiatku.
Je to len čiastočne pravda. Z približne
desiatich hrobiek v krypte je najdôležitej-
ší hrob baróna Jánosa Jeszenaka, rodáka z
Ventúrskej ulice v Bratislave. Maďari ho
síce  pokladajú za svojho hrdinu, ale cin-
torín patrí evanjelickej cirkvi. 
„Pretože cintorín nepatrí mestu, nemôže-
me do opráv objektov investovať penia-
ze,“ vyjadril sa Miloslav Hrádek, riaditeľ
bratislavského pohrebníctva Marianum.
Podľa jeho slov dáva pohrebníctvo na
prevádzku historických cintorínov 6,5
milióna korún a o to menej zostáva na
cintoríny, kde sa ešte pochováva.
Podarilo sa nám zistiť, že o hrobku sa sta-
rala skupina nadšencov maďarskej národ-
nosti, ktorá iniciovala záchranu pamätní-
ka Sándora Petöfiho a jeho premiestnenie
zo Sadu Janka Kráľa do Medickej záhra-
dy. „Keď sme dokončili záchranu pamät-
níka, pustili sme sa do záchrany hrobky,
máme záujem o jej rekonštrukciu, len
nám došli peniaze,“ uviedol jeden z akti-
vistov Péter Miklósi. Maďarské kultúrne
spoločenstvo pokladá baróna Jeszenaka
za martýra protihabsburskej revolúcie
1848-49. Ako významného predstaviteľa
povstania ho dali popraviť a až po
maďarsko-rakúskom vyrovnaní previezli
jeho ostatky do rodiska. Podľa P. Mikló-
siho bude treba teraz hrobku zakonzervo-
vať a získať peniaze na rekonštrukciu
celej budovy, pretože zateká do všetkých
hrobov v nej. (gub)

Verejný internet bez kábla sa stal v meste

dostupnejší, Wi-Fi hotspoty pribúdajú 
BRATISLAVA
V Bratislave minulý týždeň uviedli do
prevádzky verejnú Wi-Fi sieť. Zatiaľ
dáva verejnosti k dispozícii 26 hotspo-
tov, miest, kde sa dá bez kábla pripojiť
na internet, v najbližších dňoch pri-
budne ďalších tridsať.
Predseda predstavenstva spoločnosti
iHotspotzone, ktorá sieť prevádzkuje,
Jozef Dobiáš, však uvádza, že do konca
roka by malo pribudnúť na Slovensku
ďalších 200 miest. Hotspoty sú umiest-
nené v reštauráciách, kaviarňach a
obchodoch. Každý z nich ponúka účast-
níkom rýchlosť 2560 kbit/s. Na Slovens-
ko tak vstúpila najrozšírenejšia sieť bez-
drôtového priopojenia na internet. K jej
vstupu sa kladne stavia aj Telekomuni-

kačný úrad, pretože spoločnosť ponúka
aj cenovo dostupný produkt. Najnižšia
cena za použitie spojenia je 120 korún
(vrátane DPH) za 60 minút od prvého
spojenia, cez 360 korún za jeden deň až
po mesačné pripojenie s maximálnym
množstvom prenesených dát 4 GB za
1440 korún. Za skratkou Wi-Fi sa ukrýva
termín wireless fidelity (bezdrôtová ver-
nosť) a je to vlastne iný názov pre štan-
dard IEEE 802.11.
Ako nás informoval technický manažér
firmy Michal Sedlák, vo všeobecnosti
majú hotspoty garantovaný dosah iba v
rámci prevádzok, kde sú inštalované, ale
v niektorých prípadoch môžu byť radiač-
né presahy značné, podľa normy 300
metrov viditeľnej vzdialenosti a 150

metrov v rámci budovy. Všetky sú
umiestnené na verejných miestach, a
preto sú zapnuté 24 hodín denne. Na
požiadanie partnera sú však pripravení
hotspoty automaticky vypínať, napríklad
v reštauráciách v čase obeda, aby ľudia s
notebookom nezaberali miesta tým, ktorí
chcú obedovať. Táto možnosť sa však v
súčasnosti nepožíva.
„Ďalšie hotpsoty budeme osadzovať
podľa záujmov partnerov,“ uvádza M.
Sedlák, „a, samozrejme, aj podľa požia-
daviek verejnosti. Ich sieťou chceme
pokryť všetky mestské časti a po nasýte-
ní potrieb Bratislavského a Banskoby-
strického kraja plánujeme naše aktivity
rozšíriť na ďalšie regióny.“

Gustav Bartovic
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UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

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

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

Kúpim 1 - 2 izbový byt
(okrem prízemia) aj v pôvodnom stave v
Bratislave 1 - prostredníctvom hypotéky,
seriózne jednanie, zabezpečím právne
náležitosti ohľadom kúpy, nie RK.

Zavolám Vám, stačí nechať odkaz 
s Vaším kontaktom (telefón, e-mail) 
na telefónnom čísle 048/413 89 40

ZÁHRADNÍCTVO

JUMONT
Návrhy, projekty, 

realizácia okrasných záhrad

� 0903 700 480

DARČEKOVÉ PREDMETY, OBRAZY
DEKORÁCIE PRE POTEŠENIE

teraz nájdete v predajni nábytku
SD STYLE Račianske mýto 1/B, BA

0903 151 369, 0902 137 535
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RAČA
NAČERNOCKÉHO ULICI došlo pred
pubom k incidentu. Slovná potýčka
medzi dvoma skupinami ľudí prerástla do
fyzického napádania. Dvaja muži utŕžili
údery a kopance, jeden z nich ,28-ročný,
na následky zranení na mieste podľahol,
druhý, 34-ročný, sa bude zo zranení liečiť
asi dva mesiace. Vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie vo veci zločinu zabitia v súbe-
hu so zločinom ublíženia na zdraví spolu-
páchateľstvom a jedného z útočníkov, 32-
ročného muža, obvinil zo zločinu zabitia.

KARLOVA VES
V SLÁVIČOM ÚDOLÍ našli na chodní-
ku pri ceste polonahého muža s popáleni-
nami na nohách. Muž bol v šoku a neve-
del povedať, ako sa mu to stalo. Privola-
ná záchranka muža ošetrila a ihneď ho
previezli do ružinovskej nemocnice na
oddelenie popálenín. Išlo zrejme o bezdo-
movca, polícia teraz preveruje, či si zra-
nenia spôsobil sám alebo má na tom
podiel niekto iný.

NOVÉ MESTO
NA KLENOVEJ ULICI v objekte
nefunkčnej kotolne našli muža, ktorý bol
prikrytý paplónom a nejavil známky
života. Privolaný lekár konštatoval smrť,
jej presnú príčinu smrti ukáže až súdna
pitva. Muž bol pravdepodobne bezdomo-
vec vo veku asi 50 rokov. Polícia preve-
ruje okolnosti prípadu a zisťuje totožnosť
tohto muža.

VRAKUŇA
NA UZBECKEJ ULICI horeli tri osob-
né motorové vozidlá Škoda Octavia,
Škoda 105 a Renault Clio, ďalšie auto
Škoda Felicia požiar poškodil. Požiar bol
pravdepodobne založený úmyselne. Až
expertízne skúmanie ukáže, čo bolo jeho
príčinou. Predbežne škodu na vozidlách
vyčíslili na viac ako milión korún. 
NA UZBECKEJ ULICI zasahovala
polícia v predajni potravín po ohlásení
bomby v predajni na linku 158. Polícia
vykonala potrebné opatrenia, bola vyko-
naná evakuácia, predajňu zatvorili. Prie-
story predajne prehľadali policajti so
psom vycvičeným na vyhľadávanie
výbušnín.

RUŽINOV
NA STANIČNEJ ULICI zasahovali
policajti, ktorých sem vyslali na základe
volania na linku 158. Podozrivé osoby sa
snažili pred policajtmi ujsť, ďaleko však
neušli. Počas prenasledovania zahodili i
ukradnuté veci. Vyšetrovateľ obvinil 33-
ročného Aladára a 35-ročného Antona z
krádeže a poškodzovania cudzej veci a
umiestnil ich v cele.
NA BAJKALSKEJ ULCI sa v predajni
potravín pokúsil odcudziť salámy 33-
ročný Milan. Policajti muža zadržali a
predviedli na oddelenie. Nebolo to po
prvýkrát, čo chcel z obchodu odísť bez
zaplatenia. Čelí obvineniu z  krádeže, za
čo mu hrozí trest odňatia slobody až na
dva roky. Stíhajú ho na slobode. (ver)

Bratislavské

víno a

František Jozef I.
Štyridsaťtriročné obdobie panovania uhorské-
ho kráľa a rakúskeho cisára Františka Jozefa
I., prvého panovníka dualistickej Rakúsko-
uhorskej monarchie (panoval v r. 1848-1916)
bolo bohaté na politické, hospodárske a spolo-
čenské udalosti, z ktorých uvádzame tie, ktoré
sa dotýkali bratislavských vinohradníkov a
nimi dorobeného vína. 
Panovník, ktorý bol korunovaný v Budíne, navští-
vil viackrát Bratislavu. Bolo to už v rokoch 1848
a 1849, pričom si obľúbil bratislavské vína, ktoré
objednával prostredníctvom bratislavského naku-
povača na panovnícky dvor vo Viedni. 13. 8. 1852
podával slávnostný obed pre 114 hostí v Prima-
ciálnom paláci, na ktorom sa podávalo bratislav-
ské víno. Mesto navštívil ešte 30. 12. 1890, 1. 6.
1909 a 16. 7. 1918.
Za jeho panovania nastal rozvoj školstva v Uhor-
sku, ale len s vyučovacím jazykom maďarským.
V roku 1880 bola založená Maďarská štátna šte-
párska škola v Bratislave, ktorá bola v roku 1884
nahradená bratislavskou Maďarskou vinohrad-
níckou a záhradníckou školou. Tá bola v r. 1900
premenovaná na Uhorskú kráľovskú vinohrad-
nícku školu (v roku 1923 bola premiestnená do
Modry). 
Kráľ udelil v r. 1871 titul „Cisársko-kráľovský,
rakúsko-uhorský dvorný dodávateľ vín“ firme
Palugyay Bratislava. Zásluhou panovníka firma
dodávala víno aj na dvor mexického cisára.
V roku 1893 zakázal kráľ zákonom výrobu falšo-
vaných vín a zákonom z roku 1899 zvýhodnil
vinohradníkov, ktorí čapovali vlastné víno po celý
rok, tým, že platili len 1/5 bežného výčapného
poplatku. Ak vinohradník predával vlastné víno
len v časti roka, znížil sa mu poplatok na 1/10. V
tom istom roku zrušil povolenie čapovať víno
vinohradníkom vo viechach vo vlastnom dome
bez licencie. Licencie poskytoval vinohradníkom
Vinohradnícky spolok v Bratislave (vznikol roku
1861), ktorému kráľ poskytol licencie pre 30
viech. V roku 1908 vydal kráľ podľa francúzske-
ho vzoru vinársky zákon, ktorý upravoval výrobu,
označenie a predaj vína. V roku 1897 bol pozem-
kový kataster prevedený zo siahovej na metrickú
sústavu (štvorcová siaha sa rovnala 3,6 m2).
V roku 1882 sa objavila vo vinohrade na Dunaj-
skej ulici nebezpečná choroba viniča fyloxéra.
Spolu s peronospórou, múčnatkou a mrazmi zni-
čila takmer štvrtinu vinohradov. V roku 1900 sa
vyrobilo v Bratislave (bez okolitých obcí) v 1350
vinohradoch 21 689 hl bieleho a  4341 hl červené-
ho vína ( v Rači 2700 hl, prevažne červeného), z
čoho sa približne 1/5 vyvážala do zahraničia.
Po Františkovi Jozefovi, ktorý zatiahol monarchiu
do prvej svetovej vojny nastúpil na uhorský trón
kráľ Karol IV. Habsburský, ktorý vládol v rokoch
1916-1918. Porážkou vo vojne ukončil éru habs-
burskej dynastie a Rakúsko-uhorská monarchia sa
rozpadla. Slovensko sa stalo súčasťou ČSR.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Pôvodný názov Bratislavy bol Preslava
Uhorské kráľovstvo rozpadom mo-
narchie v októbri 1918 neprestalo
jestvovať. Územie slobodného kráľov-
ského mesta Prešporka či Požoňu sa
nestalo automaticky 28. októbra 1918
územím novovzniknutej Českoloven-
skej republiky. 
Pražská vláda zriadila v Prahe minister-
stvo s plnou mocou pre správu Slovenska
a na jeho čelo ustanovila ministra MUDr.
Vavra Šrobára. Vláde aj Šrobárovi, ktorý
spočiatku sídlil v Žiline (výhodné vlako-
vé spojenie s Prahou!), veľmi záležalo na
tom, aby aj Prešporok, najmä pre jeho
priemysel a prístav na Dunaji, patril
Československu. Preto 1. januára 1919
českí a talianski legionári obsadili mesto
a v paláci arcikniežaťa Friedricha zriadi-
li vojenské veliteľstvo. Štvrtého februára
do okupovaného mesta (stále ešte Pre-
šporka) vtiahol Vavro Šrobár so svojou
vládou. Viac ako 80 percent občanov
mesta bolo vtedy neslovanskej národnos-
ti. Českí legionári postavili vedľa Frie-
drichovho (voľakedy Grassalkovichov-
ho) paláca naprieč Stefániinou (neskôr
Štefánikovou) ulicou ako symbol víťaz-
stva obrovskú slávobránu. Bola to kulisa
nápadne pripomínajúca neorománsku
architektúru Rybárskej bašty (Halászbás-
tya) v Budíne. Vtedy ešte Česi mesto ofi-
ciálne volali Prešpurk, neoficiálne aj
Wilson. V správe Vavrovi Šrobárovi sa
píše, že legionári už 31. decembra 1918
obsadili o 18.00 stanicu Wilsonov. Českí
legionári používali v januári 1919 bežne
názov Wilson či Vilsonovo město. To sa
pozdávalo aj časti pôvodného obyvateľ-
stva mesta, najmä nemeckej národnosti,
ktorá by najradšej žila v slobodnom
nezávislom meste na Dunaji ako v samo-
statnom štáte, nie v Československej
republike, ani v Uhorskom kráľovstve.
Ich sny sa nesplnili. 
Pražská vláda v Šrobárovej prítomnosti v
polovici februára rozhodla o premenovaní
mesta. Mesto bolo pritom stále v Uhorsku,
hoci okupované českou vojenskou posád-
kou. Dali mu meno Bratislav, ktoré koreš-
pondovalo s menami Vratislav, Břeclav,
Zbraslav, hoci vedeli, že Šafárik v prvej
polovici 19. storočia dospel k (romanticky
mylnému) názoru, že pôvodný názov bol
Bratislava či Břetislava. Po intervencii

Vavra Šrobára (13. 3. 1919) Presidium
ministerské rady z Prahy oznámilo (16. 3.
1919), že namiesto mena Prešpurk sa má
používať názov Bratislava. Tej istej minis-
terskej rade ani vláde vôbec neprekážali
počeštené nemecké mená lokalít ako Jen-
štejn, Nymburk, Frýdek, Šumperk, Štram-
berk, Pernštejn, Šternberk, Karlštejn,
Frýdlant, Hostýn, Krumlov, Brandýs,
Kašperk, Rožmitál, Lanžhot ani iné v
Čechách, ani Ružomberok (Rosenberg),
Rožňava (Rosenau) či Grinava (Grünau)
na Slovensku. Mohli by sme menovať
ďalšie. Pritom Slovania už najneskôr v 18.
storočí podľa svedectva J. M. Korabinské-
ho (Lexikon 1786) používali spolu s
inými názvami aj názov Prešporek. 
Nie všetci boli ochotní Prahou nariadený
názov Bratislava akceptovať. Chceli,
aby si mesto ponechalo svoj historický
názov: Prešporok, Prešpurk alebo Po-
žoň. Oba sú slovanského pôvodu. Arab-
ský obchodník Al Idrisi precestoval v

polovici 12. storočia bohatým trhovým
strediskom, ktorého meno zapísal v
arabskej abecede, bez samohlások, pís-
menami b-z-n respektíve v-z-n či p-z-n.
Okrem čítania „vazana“ či „buzana“ je
možné prečítať ich aj ako „božan“ či
„požon“. Chorváti doteraz používajú
formu Požun, v maďarčine sa slovo
zachovalo zakonzervované ako (fonetic-
ky) Požoň. Vďaka maďarčine sa zacho-
vali aj iné slovanské miestne názvy
(Galanta, Guta) vo forme podobnej ori-
ginálom z 9. a 10. storočia.
Slovania (Česi) teda vo februári 1919 z
pochybných politických dôvodov odvrh-
li pôvodné historické pomenovania mes-
ta, ktoré sa až medzinárodnou dohodou
vo Versailles v júni 1919 dostalo do prá-
vomoci Československej republiky, a na-
hradili ich romantickým nezmyslom.
Podľa svedectva mince, ktorú vtedy ešte
nepoznali, niesol hrad nad trhovou osa-
dou na začiatku 11. storočia jasný názov
Preslava, z ktorého sa vytvorilo nemecké
Pressburg, a z toho zasa slovanské Pre-
šporok. Štefan Holčík 

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

od 562 000 Sk*
tuning & motorsport

POZOR !!! Jarná servisná akcia!  
Pri výmene motorového oleja CASTROL v mesiaci Apríl Vám dáme 1 liter oleja za 1,- Sk. 

Čakajú Vás aj atraktívne ceny akčných modelov nových vozidiel Citroën. 

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

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

športové a pretekárske úpravy vozidiel.

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

PETRŽALKA
Niekoľko stoviek bratislavských veria-
cich si v nedeľu 2. apríla popoludní
prišlo pripomenúť prvé výročie úmrtia
pápeža Jána Pavla II. pred Kostol Svä-
tej rodiny v bratislavskej mestskej
časti Petržalka.
Na mieste, kde pápež Ján Pavol II. pred
poldruha rokom celebroval svätú omšu,
bola súčasne odhalená a posvätená jeho
socha. Bronzovú sochu Jána Pavla II.,
vysokú dva metre, v hodnote necelých

1,3 milióna korún, financovala farnosť
Svätej rodiny zo sponzorských darov. Jej
autorom je akademický sochár Bohuš
Vilím.
Nedeľná spomienková slávnosť sa začala
slávnostnou akadémiou, počas ktorej si
prítomní vypočuli okrem iného aj časť
príhovoru zosnulého pápeža počas jeho
návštevy Petržalky, či najdôležitejšie
fragmenty z jeho života. 
Popoludňajšia spomienková slávnosť
potom pokračovala svätou omšou za

účasti katolíckych biskupov a kňazov z
celého Slovenska.
Pápež Ján Pavol II. navštívil Bratislavu
spolu trikrát - v apríli 1990, keď slúžil
svätú omšu na letisku vo Vajnoroch, v
roku 1995 a naposledy v septembri 2003,
keď v Petržalke pre Kostolom Svätej ro-
diny slúžil svätú omšu pod holým nebom.
V októbri 2005 mestské zastupiteľstvo
pomenovala tento priestor na pamiatku
zosnulého pápeža ako Námestie Jána
Pavla II. (brn)

Odhalili sochu pápeža Jána Pavla II.
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ATLETIKA
Rozhodnuté! V historických zápisoch
Bratislavského maratónu zostane
navždy zapísané, že jeho prvým víťa-
zom sa stal poľský bežec Bogdan Dziu-
ba. Ten vyhral 1. ročník Tatra Banka
City Marathon za 2:33:08,1 h s veľkým
náskokom pred Evinom zo Slovenska a
Talianom Muggianom.
Dziuba získal za 1. miesto prémiu 80 tisíc
Sk a v cieli netajil spokojnosť: „Bežalo sa
dobre, akurát smerom na Devín mi trošku
prekážal vietor. Čakal som aj viac divá-
kov, chýbalo ich povzbudzovanie. Budú-
ci rok sa sem určite vrátim,“ tvrdil poľský
vytrvalec. Medzi ženami bola najrýchlej-
šia Bratislavčanka Bérešová, ktorá zinka-
sovala za prvé miesto 50 tisíc Sk. „Pekné
preteky. Mali síce zopár chybičiek krásy,
ako chýbajúce iontové nápoje na občer-
stvovacích staniciach, ale inak to bolo
dobré,“ prezradila Bérešová. Celkove sa
vo všetkých pretekoch, ktoré rámcovali 1.
ročník Tatra Banka City Marathonu pred-
stavilo 650 bežcov z 19 krajín (174 v
maratóne 174, 211 v polmaratóne, 142 v
štvrťmaratóne a 23 in-line korčuliarov).
Aj druhá aprílová nedeľa bude v Brati-
slave patriť bežcom. V nedeľu 9. apríla
vybehnú na svoju trať vyznávači jedného
z najtradičnejších podujatí na Slovensku,
Národného behu Devín - Bratislava.
Aprílová klasika je už tradične oslavou
príchodu jari a túto nedeľu to bude jej 59.
ročník (úvodný sa konal v roku 1921).
Trať meria presne 12 330 metrov a

okrem trate pre dospelých je pripravený
aj Malý Devín, ktorý sa pobeží na trase
Most Lafrancovi - Hviezdoslavovo
námestie s dĺžkou 2600 metrov.
Štart je už tradične pod Hradom Devín,
prví bežci vybehnú na trať presne o 10.
hodine (v rovnaký čas odštartuje aj Malý
Devín). Trať z Devína pobežia štyri
mužské a dve ženské kategórie, spod
Mosta Lafranconi zase vybehnú chlapci
a dievčatá od 11 do 15 rokov. Prihlásiť sa
dá ešte osobne v dňoch 6. a 7. apríla, od
14. do 18. hodiny na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu, kto to nestihne, má čas
aj v deň behu, teda 9. apríla od 7. do 8.30
h na Kúpeľnej ulici pri Grösslingu. 

Kto sa chce odviezť do Devína, môže to
urobiť autobusom z Vajanského nábre-
žia. Odchody sú medzi 8. a 9. hodinou,
podmienkou je mať štartovné číslo.
Nakladanie vecí na prevoz vecí z Devína
do Bratislavy je od 9.15 do 9.45 h.
V každej kategórii sú pripravené odmeny
pre troch najlepších, vyhodnotenie prete-
kov bude o 11.30 h na Hviezdoslavovom
námestí. Organizátori pretekov, ktorými
sú Hlavné mesto SR Bratislava a Správa
telovýchovných a rekreačných zariadení
sú na nedeľu pripravení. Najlepšia sprá-
va pre nich prišla od meteorológov - v
nedeľu má byť pekne! (mm)

FOTO - Filip Malý

Jarná časť 1. futbalovej ligy sa hrá mesiac

a trénerov už vymenili Artmedia aj Inter

Tréner Říha

sa do Slovana

asi nevráti!
HOKEJ
Hokejisti Slovana síce sledujú play-off
iba na televíznych obrazovkách, no
okolo minuloročného majstra je stále
rušno. Trošku v ústraní však naprí-
klad zostala informácia, že spoločnosť
HC Slovan je jedným z investorov
športovo-spoločenského komplexu,
ktorý vyrastie za kúpaliskom Tehelné
pole a zimným štadiónom.
O niečo viac sa zato medzi fanúšikmi
hovorí o novom kormidelníkovi. Najskôr
bolo takmer isté, že by sa ním mal stať
Antonín Stavjaňa, ktorého pre zásnuby
so Slovanom vyrazili z Nitry, neskôr sa
znovu začalo nahlas hovoriť o Milošovi
Říhovi. Záver je však úplne iný. Stavjaňa
ide do Trenčína, pretože keby vraj išiel
do Slovana, dal by tým za pravdu ľudom,
ktorí ho z Nitry vyhodili. No a Miloš
Říha má zase pokračovať v Rusku, preto-
že aj keď jeho Chimik Moskovská oblasť
vypadol v play-off už vo štvrťfinále,
gubernátor oblasti vyhlásil, že budúcu
sezónu chce pokračovať s rovnakým
kádrom i realizačným tímom... (mm)

Volejbalisti VKP

blízko k postupu
VOLEJBAL
Muži VKP sú len kúsok od postupu do
finále play-off najvyššej súťaže volej-
balistov. Po dvoch zápasoch vedú nad
Prešovom 2:0 a v piatok môžu urobiť
rozhodujúci krok.
Pravda, stretnutie sa hrá v Šariši, no sú-
časná forma oboch družstiev dáva poli-
cajtom veľkú nádej, že sa rozhodne už
po treťom stretnutí. Prvé dva vyhrali
domáci 3:1 a 3:0, ale hoci výsledok
našepkáva, že išlo o jednoznačné priebe-
hy, nie je to celkom pravda. „Pred prvým
duelom a spočiatku aj počas neho sme
boli ešte trošku nervózni, postupne to
však z nás spadlo a boli sme lepší,“
tvrdil tréner VKP Ivan Husár. Jedným
dychom však dodal, že o postupujúcom
sa definitívne nerozhodlo. „Prešovčania
stále majú svoju silu, v domácom pro-
stredí a s podporou vlastných fanúšikov
budú určite nepríjemným súperom.“ V
druhej dvojici sa viac darí Humennému.
To vyhralo obe stretnutia v Novom
Meste a o účasť vo finále by ich už pri-
pravil len zázrak! (mm)

Začína sa nová

dostihová

sezóna
JAZDECTVO
Posledný sneh sa roztopil, je čas na
koníčky! Bratislavské Závodisko už
túto nedeľu privíta prvých nedočkav-
cov, ktorí celú zimu snívali o jazdeckej
premiére.
Na programe úvodného dostihového dňa
je deväť pretekov na čele s Jarnou cenou
Petržalky, steeplechase na 3800 metrov
(pre päťročné a staršie kone). Okrem
toho sa v nedeľu 9. apríla pôjde aj ďal-
ších osem dostihov, medzi nimi naprí-
klad Memoriál Josefa Břečku, Memoriál
Jozefa Mandelíka a memoriál Jindřicha
Němčanského. (mm)

Hádzanárov

čakajú 

Nové Zámky
HÁDZANÁ
Hádzanári ŠKP už vedia, kto ich čaká
vo štvrťfinále play-off najvyššej súťa-
že. Už túto stredu nastúpili na palu-
bovke Nových Zámkov, s ktorými bu-
dú bojovať o postup do semifinále.
Štvrťfinále sa hrá na dve víťazné stretnu-
tia, druhý duel je na programe v Bratisla-
ve v sobotu 8. apríla. Prípadný tretí roz-
hodujúci duel bude o deň neskôr a poli-
cajti si vďaka lepšiemu tabuľkovému
postaveniu vybojovali, že sa bude hrať
tiež v Bratislave. (mm)

O prvý titul

v squashovej

štvorhre
SQUASH
Sobota 1. apríla patrila v bratislav-
skom Imete najlepším squashovým
párom. Štrnásť dvojíc z celého Slo-
venska sa stretlo na prvom oficiálnom
turnaji štvorhier, ktorým sa tak začala
písať ďalšia kapitola tohto čoraz
populárnejšieho športu.
Medzi najväčších favoritov patrili bratia
Dobaiovci (IMET), ktorí však doplatili na
zranený členok staršieho Attilu a nepostú-
pili z 1. kola. Nepresadil sa ani druhý
favorizovaný pár - Manik/Tomko, ktorý
síce postúpili do 2. kola, no tam ich zasta-
vili budúci semifinalisti Kubíček/Zvon-
ček. Viac sa darilo páru vytvorenému z
reprezentačného trénera juniorov a jeho
šestnásťročného hráča Masarčin/Tóth. Tí
sa prebojovali až do finále, kde zdolali
pár Kubíček/Zvonček. Zápas trval takmer
hodinu a Masarčin s Tóthom zvíťazili
3:2, čím získali prvú historickú trofej
majstrov Slovenska v štvorhre. (mm)

Po mestskom maratóne sa v Bratislave

pobeží Národný beh Devín - Bratislava

FUTBAL
To tu ešte nebolo. Futbalová jar sa iba
začala a obidva bratislavské prvoligové
kluby už menili trénera. Kým v Artme-
dii bol dôvod jasný - odchod Vladimíra
Weissa do Ruska, v Interi to prišlo ako
blesk z jarného neba.
Po dobrých výkonoch v úvodných kolách
a štyroch získaných bodoch sa nič podob-
né nečakalo. „Karol Brezík dostal úlohu,
získať v prvých štyroch jarných kolách
päť bodov. Úlohu nesplnil, preto sme sa
rozhodli pre zmenu,“ vysvetľoval stano-
visko funkcionárov z Pasienkov prezident
Milan Lônčík. „Karol Brezík urobil pre
Inter veľa, jeho prácu si vysoko ceníme.
Pôvodne sme chceli počkať do duelu s
Púchovom, ale nakoniec sme sa rozhodli
skôr,“ prezradil Milan Lônčík a na margo
presunu Ladislava Jurkemika z postu
športového riaditeľa na trénerskú lavičku
ďalej pokračoval: „Jurkemik je interistom
telom a dušou. Jeho metódy sú odlišné od
Brezíkových, veríme, že oživí šatňu.“

Nový kormidelník tímu z Pasienkov pod-
písal zmluvu do konca sezóny, jeho asis-
tentmi sú bývalí hráči Stanislav Moravec
a Marián Šuchančok. A čo si o tom mys-
lia fanúšikovia? Tu je niekoľko ohlasov z
internetu:
„Prečo pindáte na výmenu trénerov? Viete
mi vysvetliť, ako je to možné, že v Nitre
boli domáci futbalisti, bojujúci o stred ta-
buľky, bojovnejší ako interisti hrajúci o
záchranu? Buď to nezvládol kouč, alebo
samotní hráči odpálili trénera...“
„Karol vďaka za všetko. Laco do toho!“
„Vážení, všetci obhajujete Brezíka. Jedno
ste si nevšimli. On bol vždy spokojný s
výkonom mužstva, aj keď hralo pod psa.
Spokojný bol aj po prehre v Nitre, kde
hráči predviedli slabý odvar. Vlani na jar
mužstvo zachránil, ale terajšia jar ho
uspokojila napriek zbytočnej prehre v
Dubnici a slabučkému výkonu v Nitre.
Inter sa musí zachrániť, vari sa to jeho
nástupcovi podarí!“
„Je to škoda, že vedenie neverí trénerovi,

ktorý Inter minulý rok zachránil. Dúfam,
že pán Jurkemik zopakuje to, čo pán Bre-
zík dokázal minulú sezónu. Hlavne nech
je to dobré pre Inter.“
„Nechápem, prečo odvolali Brezíka. Jur-
kemik ako tréner nič nedokázal. Má len
veľkohubé vyhlásenia. Všetka česť Brezí-
kovi.“
„Karol, naozaj Ti patrí veľká a úprimná
vďaka za všetko, čo si pre Inter urobil.
Klub je postavený na takých interistoch,
ako je Karol Brezík. Takých si musíme
ctiť a vážiť. P.S.: Nová metla dobre metie
a na Pasienkoch cítiť zápach spálenej
gumy matadorských trenírok.“
„Zmena je dobrý krok. Jurkemik je skúse-
nejší, akčnejší a tvrdší tréner.“
„Treba si uvedomiť, čo bolo aj na jeseň.
Pre mňa je Jurkemik vítanou zmenou.“
„Karol, verím, že zostaneš naďalej inte-
ristom a že sa do Interu vrátiš. Patríš k
nám rovnako ako Jurkemik. Ak táto zme-
na pomôže Interu k záchrane, tak ju
schvaľujem!“ (mm)

RADIO-TAXI - najlepšia

cena na tel. obj. 16 303
10,80 Sk/km

mobil: 0915 987 303, 0911 987 303
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„Múdra huba“ Pythium oligandrum je „upír“. Vytvára

vlákna, ktoré penetrujú do patogénnych plesní a vysá-

va z nich pre svoju reprodukciu živiny. Keď ich zahubí

„ hladom“ (nie je schopná brať živiny z ničoho iného

ako z plesní), ustáva jej aktivita a odrastá s kožou

alebo nechtom. Potvrdzuje lekársky mikrobiológ

MUDr. Karel Mencl.

„S plesňovým ochorením nôh a tiež nechtov sa stretá-

vame pri svojej práci veľmi často,“ prízvukujú derma-

tológovia. Preto niet divu, že Biodeur, ktorý odstraňu-

je zápach, potenie nôh, dokáže eliminovať mykózy na

pokožke a pod nechtami nôh, medziprstné plesne aj

stvrdnuté päty a môže sa používať aj u detí, diabetikov,

ale aj počas tehotenstva alebo u ľudí s obmedzenou

imunitou, lekári vítajú.

A ako sa „múdra huba“ pod choré nechty dostane bez

pilovania a strhávania? No predsa po vláknach

(hyfách) patogénov prerastie pod necht a tu pôsobí

dokiaľ pôvodcu ochorenia nevysilí a úplne nevysaje.

Tak nevznikajú odolnejšie druhy ani rezistencie. 

„Biodeur by som nikomu nedal, radšej ho použijem

pre seba!“ priznal primár jednej významnej pražskej

nemocnice. „Viete, po jeho použití, sa mi nohy tak

krásne vylúpu, že si nemusím pilovať päty, nehambím

sa na návšteve, kvôli zápachu vyzuť topánky a nechty

mám už zasa v poriadku.“

Prípravky s „múdrou hubou“ sú: Biodeur eliminuje

vláknité mykózy na nohách a pod nechtami na nohách,

Bio Block proti mykózam nechtov na rukách, Biomyco-

sin pre potlačenie nepriaznivého mikrobiologického

osídlenia rán kože pri preležaninách a bércových vre-

doch a pre stimuláciu ich hojenia. kúpele a Biogama

krém proti Dermatitis atopica a Psoriasis vulgaris, Bio

Plus proti paradentóze a zápalom úst, Feel Fresh pri

vulvovaginálnych mykózach.

Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista–

Stramenopila dostanete v lekárňach . Ak máte otázky,

radi Vám odpovieme na našej infolinke 0905437107,

e–mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk, Pozri aj wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz,

wwwwww..bbiioopprreeppaarrááttyy..cczz, lebo wwwwww..ttvv--jjoojj..sskk  aarrcchhíívv, Čre-

piny 2.1.06 Múdra huba.

OOddssmmrraaďďoovvaačč  nnôôhh  uužž  aajj  vv  BBrraattiissllaavvee
AAnnii  nneecchhttyy  ssaa  nneemmuussiiaa  ssttrrhháávvaaťž!!
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Bratislavské potulky Karola Kállaya
LITERATÚRA
Fotograf Karol Kállay oslávi 26. apríla
osemdesiat rokov. Na jeho tvorivej
potencii to nič nemení, je to však dôvod
na to, aby sa obzrel späť. Urobil tak v
knihe Potulky životom.
Karol Kállay je náruživý čitateľ a obdi-
vovateľ Márquezovej brilantnej rozprá-
vačskej schopnosti a tak si napísaním
knihy okamžite neosvojil titul spisova-
teľ. Naopak. Sám hovorí, že mal záujem
v prvom rade čo najpresnejšie chronolo-
gicky vyrozprávať svoje doterajšie život-
né skúsenosti, pracovné i súkromné.
Karol Kállay je v prvom rade fotograf.
Ak očakávate knihu plnú fotografických
dokumentov, zostanete sklamaní. Potul-
ky životom je čosi ako životopisná litera-
túra a texty sú ilustrované fotografiami z
domáceho archívu, ktoré čitateľovi pove-
dia o živote autora omnoho viac ako
fotografove diela. Bratislava sa stala Kál-

layovým druhým domovom v čase jeho
štúdií, neskôr sa sem presťahoval aj s
rodinou. 
Zaujímalo nás ako fotograf, ktorý sa živí
vizuálnym vnímaním okolitého sveta,
vidí naše mesto: „Keď žijete v jednom
meste päťdesiat rokov, stanete sa voči
nemu v určitom zmysle „slepým“. Ako
keď majster robí v jednej fabrike pol sto-
ročie, stále chodí cez tú istú halu, a
nevšimne si, ak mu pod nohy dajú vedro s
vodou. Je omnoho lepšie pozorovať
mesto, ktoré nepoznáte. Aj keď - Bratisla-
vu považujem za mesto s dobrou klímou a
príjemným okolím. Keby som mal hovoriť
o niektorých častiach Bratislavy, určite
by som spomenul Staré Mesto. Moderné
časti sú všade rovnaké. O veľkých mes-
tách som robil knižky, takže som sa stal v
dobrom slova zmysle voči krásam veľko-
miest „otrlý“. Dôležitý je prvý obdivný
pohľad a na ten si už voči Bratislave

neviem spomenúť. Chodil som sem na
vysokú školu a moje prvé stretnutie s mes-
tom bolo kruté, pretože bolo tesne po
vojne. Na štúdiá som si musel zarábať a
prostredie tiež nepôsobilo v tých časoch
vľúdne. Na Bratislavu sa dnes pozerám aj
z hľadiska jej histórie. Prešlo ňou mnoho
zaujímavých ľudí, aj to je dôvod na to,
aby si slovenská metropola zdvihla seba-
vedomie. Žije tu už málo pôvodného oby-
vateľstva, mnoho ľudí sa sem prisťahova-
lo a niektorí nepoznajú pojem, na ktorí sú
Pražania či Viedeňčania takí hrdí. Neve-
dia so vztýčenou hlavou povedať: „Som
Bratislavčan.“ Dnešná Bratislava sa k
svojmu dobru snaží oživiť tradície. Nedá
sa zabudnúť ani na množstvo vrážd, ktoré
sa urobili na tomto meste. Jedna z najhor-
ších je devastácia Podhradia, miesta,
ktoré dávalo mestu atmosféru. Staré
Mesto sa už skrášľuje, verím, že v tom
bude pokračovať.“ Dáša Šebanová

Majster absurdnosti na scéne Divadla a.ha
DIVADLO
Neviem, prečo mi pri počúvaní divadel-
ného textu Samuela Becketta Šťastné
dni, zišli na um články niektorých žen-
ských časopisov. I keď v podstatne pri-
mitívnejšej podobe, aj ony svojimi
„radami do života“ odrážajú absurd-
nosť doby, v ktorej žijeme. 
Týka sa to predovšetkým medziľudských
vzťahov. O čo menej absurdné sú rady
svetaznalých autorov na tému nevery (ako
najlepšie podviesť manžela a ešte si to
zariadiť tak, aby neveru financoval), vizu-
álnych podvodov, páchaných na opačnom
pohlaví a iných overených praktík, ako sa
čo najbezbolestnejšie pretĺcť životom, ako
text jedného z najlepších svetových dra-
matikov? V apríli uplynie sto rokov od
chvíle, ako prišiel Samuel Beckett na svet.
Podľa napísaných textov jeho púť životom
nebola veľmi radostná. Čo z toho, že v
roku 1969 dostal Nobelovu cenu. Veľký
zmysel v našom pozemskom putovaní
nevidel. Smútok sa vekom prehlboval a ku
koncu života ovládla majstra len skepsa.
Divadelná hra Šťastné dni bola jeho
poslednou celovečernou hrou, po nej písal
už len jednoaktovky a kratšie kusy. 
V Divadle a.ha hru režijne pripravil Mar-
tin Hvišč s absolventkou bábkoherectva
Miroslavou Dudkovou a Petrom Brezňa-
nom. Ženská postava vlastne vedie na
javisku monológ, preto režisér považuje
hru za monodrámu a voľbu hlavnej pred-
staviteľky Winnie dlho zvažoval. Nezmý-
lil sa. I keď Miroslava Dudková je zvyk-
nutá skôr na detského diváka, s dospelým
publikom sa vyrovnala honosne a vo
svoje ulite bez prestania dokázala viesť
jedenapol hodinový monológ, v ktorom
sústavne bezúspešne vyzývala partnera na
komunikáciu. Svoje dni označovala za
šťastné, aj keď v hĺbke duše veľmi dobre
vedela, ako na tom je. Málokto je totiž ta-

ký blbec, aby považoval sústavné umýva-
nie zubov, naháňanie myši, česanie a
ochranu pred slnkom, za šťastnú životnú
náplň. A ešte aj po tom milovaní, ktoré
jediné - zdá sa - robia spolu, nastáva v duši
smútok. Takže tak. Ak máte chuť na staré-
ho dobrého Becketta a dokážete sa na ne-
zmyselnosti nášho pozemského putovania

schuti zasmiať, choďte do Divadla a.ha na
Šťastné dni. Ak však máte náladu pod psa,
život pre vás stráca zmysel a ďalší dôvod
na ranné prebudenie nevidíte, choďte si
radšej zabehať. Inak by sa mohlo stať, že
po zhliadnutí majstra absurdnej drámy,
vás pred divadlom budú čakať muži v bie-
lych plášťoch. Dáša Šebanová

Hlavnu úlohu Winnie stvárnila Miroslava Dudková. FOTO - Divadlo a.ha

Reč tela očami 

fotografa

Rasťa Čambála
VÝSTAVA
Rasťo Čambál je expresívny fotograf s
filozoficko-významovým a figurálnym
vyjadrením života cez silu človeka.
Práve cez figúru, cez človeka robí foto-
grafie atraktívnymi. Výber z jeho
tvorby si môžete pozrieť v Komornej
galérii BCPB na Vysokej ulici 17.
Čambalov človek je v jeho fotografiách
často ponímaný ako on sám. Je zložený z
množstva pocitov, zo zážitkov, ktoré pre-
náša divákovi. Fascinuje, zaujme, odhalí.
Autor vo fotografii stále zdokonaľuje
technologické postupy. V naratívnom
prejave, v kompozícii a myšlienke samot-
nej rozvíja jej výpovednú hodnotu. Za
farebnú fotografiu získal v celoštátnej
súťaži AMFO v roku 2005 prvú cenu.
Výstavu Rasťa Čambala Reč tela v
Komornej galérii BCPB si môžete
pozrieť do 8. mája. (ľm)

Dni Liptovského

Mikuláša 

v Bratislave
HUDBA
Pri príležitosti 720. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Liptovský
Mikuláš, sa od 4. do 30. apríla konajú
Dni Liptovského Mikuláša v Bratisla-
ve, počas ktorých sa v hlavnom meste
uskutoční množstvo kultúrnych a spo-
ločenských podujatí. 
V stredu 12. 4. o 16.30 bude v Pálffyho
paláci na Zámockej ulici beseda s Brati-
slavčanmi,  liptovskomikulášskymi ro-
dákmi. Povedie ju publicista Karel Ilja
Dvořák a besedovať budú PhDr. Anna
Prociková, Encyklopedický ústav SAV,
vedúca projektu Beliana, Dušan Tarageľ
- herec, člen DPOH, Eugen Gindl -
novinár a Ing. Jaroslav Smiešny - kon-
zultant v oblasti medzikultúrnej komu-
nikácie. 
V stredu, 12. 4. o 19.00 bude v Koncert-
nej sieni Slovenskej filharmónie koncert,
na ktorom zaznie dielo mikulášskeho
rodáka Jána Levoslava Bellu Rekviem c
mol. Skladateľ dožil svoj život v Bratisla-
ve, kde je aj pochovaný. Na programe
koncertu bude aj Concerto grosso F dur
op. 6 č. 9 od Georga Friedricha Händela,
Koncert pre dvoje huslí, violončelo a slá-
čikový orchester d mol od Antonia Vival-
diho, Mariánsky triptych pre sláčikový
orchester od Romualda Twardowského a
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa
na kríži od Josepha Haydna. Účinkujú
Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala; Miešaný zbor Konzervatória v
Bratislave, Ewald Danel - dirigent; Dušan
Bill - zbormajster. (dš)

Tradičný

Country bál

v PKO
HUDBA, TANEC
Country bály na Dunaji patria k naj-
populárnejším tanečno-zábavným po-
dujatiam. Svoju históriu začali písať v
roku 1983. Tohtoročný jarný country
bál, ktorý bude v PKO 8. apríla, ponú-
ka skvelú zábavu a pestrý program až
do skorých ranných hodín.
Moderátorom bálu bude stálica country
neba Imro Dugovič, spevák z kapely Bu-
kasový masív. Do tanca zahrá trnavská
kapela Country Team, zaraďujúca sa k
špičke slovenského country. Návštevní-
kov poteší tiež ostrieľaná skupina Nový
Rownák. Na parket priláka aj pezinská
formácia Arion či folková skupina Lou-
ziana z Prievidze. Zástupcom moderného
country-rockového rytmu bude nováčik
na country scéne, skupina Condor, ktorá
je zložená zo skúsených hudobníkov.
V tanečnom programe nebude chýbať
súbor Petronella, známy choreografiami
v írskom štýle, a skupina Country Clog-
gers, ktorá má blízko ku country a ame-
rickému stepu - clogging. Diváci sa môžu
tešiť aj na šteklivé rytmy salsy v podaní
majstrov Európy v salse - Mária Kovácsa
a Laury Vargovej. Pre všetkých tancuchti-
vých budú pripravené pútavé lekcie
tanečných country variácií pod vedením
tancujúceho dua Line a vzácneho hosťa z
Česka - Jeffa Vašáka. Hudba, tradičné
country tance, rodeo show, originálna
country zábava a dobré jedlo, to všetko je
pripravené pre tých, ktorí prídu 8. apríla
do PKO. Vstupné v predpredaji je 99 a na
mieste 150 korún. (re)

Spomienka

na Traditional

Club Bratislava
HUDBA
Prešlo 45 rokov od chvíle, keď bola v
roku 1961 založená legendárna džezo-
vá kapela Traditional Club Bratislava.
Tento, svojho času až kultový orches-
ter, zanikol v roku 1971 vo Švajčiarsku
vzhľadom na emigráciu polovice
orchestra a zároveň sa po dohode všet-
kých členov prestal používať názov
Traditional Club Bratislava. 
Spomienkou na minulé časy bude nefor-
málne stretnutie všetkých priateľov a
priaznivcov Traditional Clubu, ale aj
tých, ktorí si tieto časy nemôžu pamätať.
Všetci milovníci dobrej hudby sa stretnú
18.4. o 19.30 vo Vinárni Veľkí Františká-
ni. Na podujatí bude hrať aj orchester s
bývalými členmi: Igor Čelko (CH), Peter
(Citrón) Móric (CH), Vlado Vizár (SK),
Karol Sucháň (SK), Tóno Rakický (SK),
Ján Jankeje (D). (dš)

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700−02
e−mail: predaj@bnp.sk, servis@bnp.sk

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok − Piatok 
8.00 − 18.00 hod

Prichádzajú vynovené modely Ibiza a Cordoba.
Doterajšia cena vozidiel sa pritom nemení. Štandardnou výbavou 

sú ABS, 15" kolesá *klimatizácia. Avšak teraz vám na kúpu auta stačí polovica 
jeho ceny a stanete sa jeho majiteľom. Počas nasledujúcich 12 mesiacov 

sa rozhodnete, ako splatíte zostatok kúpnej ceny vozidla. 

Tú môžete zaplatiť:� jednou hotovostnou splátkou, bez úrokou a navýšenia 
� cez SEAT Leasing s rozložením splátok na 2 až 5 rokov
� použitím SEAT kreditu s rozložením splátok na 2 až 5 rokov

U nás kúpite auto za polovicu. Splátka druhej polovice rok počká. 
Vy však čakať nemusíte, nový SEAT Ibiza alebo Cordoba môžete mať hneď.

*Okrem modelov Ibiza a Cordoba 1,2.

Zaplať 50% a jazdi! 
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ATLETIKA
�Národný beh Devín - Bratislava
Nedeľa 9. apríla, Devín (10.00)

FUTBAL
�1. LIGA
Nedeľa 9. apríla, Petržalka
Artmedia - Trenčín (10.30)
�3. LIGA
Sobota 8. apríla
Dúbravka - Jablonec (10.30), Ružinov - Jur
(10.30)
Nedeľa 9. apríla
Slovan B - Senec (10.30), Pezinok - Láb
(15.30), Inter - Petržalka (15.30), Stupava -
Rapid (15.30), Čunovo - Rača (15.30), D.
Lužná - Lamač (15.30)
�4. LIGA
Sobota 8. apríla
PVFA - Vrakuňa (10.00), BCT - Trnávka
(10.00), Danubia - Tomášov (10.30)
Nedeľa 9. apríla
Dev. Nová Ves - Jarovce (15.30), Vajnory -
Rovinka (15.30), Bernolákovo - Malinovo
(15.30), Kráľová - Senec (15.30), Blatné -
Štart (15.30)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA, play-off žien, 3. zápasy
Streda 5. apríla, ŠH Mladosť
Slávia UK - Pezinok (17.00)

HÁDZANÁ
�EXTRALIGA mužov, 
štvrťfinále play-off, Hala BCT
ŠKP - Nové Zámky (18.00)

DOSTIHY
�JARNÁ CENA PETRŽALKY
Nedeľa 9. apríla, Závodisko Starý háj
Hlavné dostihy: 5r+, steeplechase, 3800 m
(14.00)

KARATE
�VEĽKÁ CENA SLOVENSKA
Sobota 8. apríla, ŠH Pasienky (9.00)

HOKEJBAL
�EXTRALIGA
Sobota 8. apríla, ZŠ Železničná, Vrakuňa
Vrakuňa - LG Franklin (10.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga, štvrťfinále play-off
Sobota 8. apríla, ŠH Mladosť
Semic - MIMA Trnava (18.00)
�2. Slovenská liga
Piatok 7. apríla, ŠH Mladosť
Semic B - Relax (18.10)
Sobota 8. apríla, ŠH BCT
Baraberi - Jozef Tiso (8.00), Danubit - Mini-
max (9.30), Pohotovosť - Maxima (10.50)
Sobota 8. apríla, ŠH Mladosť

Across Pinerola B - 4FSC Insta (16.00),
Terno - L.M.H. Team (19.30
Nedeľa 9. apríla, ŠH Mladosť
Slovmatic FOFO B - Jost 04 (19.00), Zemáci
- Likra Slovakia (20.30)
�1. Bratislavská liga, A-skupina
Sobota 8. apríla, ŠH PKO
TVCOM Hurricanes - Čekan Mekenroff
(10.20), Bells - Palma (11.10), Tre Kronor - Elza
Lions (15.40), Semic Atletico C - Wild Boys
(16.40), Microcom Team - Budweiser (17.30)
Sobota 8. apríla, ŠH BCT
Ružinov - Akademik (12.10), Hujeri - Gur-
máni (13.10)
Nedeľa 9. apríla, ŠH BCT
Torpedo - Hostinského (9.00), SATC - Emtrik-
ve (9.50), Dopravoprojekt - Karlovka (12.40)
�1. Bratislavská liga, B-skupina
Sobota 8. apríla, ŠH PKO
Krátky Proces - VÚB (12.10), Cataluna -
Admiral GFW (13.00), Minimax B - 4FSC
Insta B (13.50), Festglas - KPSF 92 (14.50),
Attack Šamorín - Slov-matic FOFO C (18.30)
Sobota 8. apríla, ŠH Mladosť
Pitón Šamorín - Alžbetka (20.50)
Nedeľa 9. apríla, ŠH BCT
Leo Stars - Rendez (8.00), Danubit B - Posam
(10.50), Karpatia Juniors B - AK 47 (11.40)
�2. Bratislavská liga, A-skupina
Sobota 8. apríla, ŠH Prokofievova
Sokol - Bôrik (9.00), Zberba PDA Úderu B -
Everton (9.50), Klinger - Flamengo (10.40),
Celtic - Dynamo Energia (11.30), Tornádo -
King Kongs (12.30), Silver - Severka (13.20),
Franco - Bells B (15.00), Ex Rapid - MFP
(16.00)
�2. Bratislavská liga, B-skupina
Nedeľa 9. apríla, ŠH Prokofievova
Slovan Tehelné pole - Rusovce (8.00), Red
Devils - Senátor Palace (9.00), JVP - Corer
(9.50), MO Slovakia - Cuba Libre (10.40),
Staré Mesto - Hyeny (11.30), Šport - Surprise
(12.30), Komáre - Salamander Pitralon (13.20),
Surprise - Krátky Proces (14.10 - dohrávka),
Cataluna B - Krátky Proces B (16.00)
�2. Bratislavská liga, C-skupina
Sobota 8. apríla, ŠH Prokofievova
Respo - Vinohrady (8.00), Baducci Hemrhoi-
di - Indepediente (14.10), Jokerit - Slov-matic
FOFO Juniors (16.50), Kozmos - Inter
(17.40), Horstrans - Vinerum Plumbum
(18.30), Rosenheim - Engerau (19.20)
Nedeľa 9. apríla, ŠH Prokofievova
PDA Úderu B - Kofola Ž (15.00), Kappa -
Nepočujúci (16.50)
�LIGA 40
Nedeľa 9. apríla, ŠH PKO
Santos Karlovka - Pošeň (8.00), Karlovka -
Račiansky Výber (9.00), Tonic 40 - Juve
(9.50), Admiral Old - Metropol (10.40), Slov-
matic FOFO Old - Záhradnícka (11.30),
Funus Terno 40 - Salámi (12.30), Karpatia
1986 - Tufo (13.20), Ajax - Zsl. Tlačiarne
(14.10), Dopravoprojekt - Tonic 40 (15.00),
Karpatská - Semic Old Boys (16.00)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�8.4. - Hypermarket
�9.4. - Čertice
�11.4. - Tak sa na mňa prilepila
�12.4. - Trojkráľový večer
�13.4. - Chrobák v hlave

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�8.4. - Manon Lescaut, premiéra
�9.4. - Manon Lescaut
�11.4. - Posledná cigara
�12.4. - Ale, ale, pani plukovníková
�13.4. - Chvála bláznovstva

OPERAA BALET SND - 19.00
�8.4. - Labutie jazero
� 9.4. - o 10.30 - Don Juan, predpremiérové
matiné
�9.4. o 17.00 - Veľkonočný koncert Opery SND
�11.4. - Falstaff
�12.4. - Rigoletto
�13.4. - Turandot
�15.4. - Nabucco

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�8.4., 9.4., 10.4. - Na skle maľované
�11.4. - Donaha!, derniéra
�12.4., 13.4. - Hello Dolly

Štúdio L+S - 19.00
� 7.4. - Chvála bláznovství, predstavenie
Divadla Kalich z Prahy
�8.4. - Barmanky
�11.4. - Hurikán
�12.4. - Frankie a Johnny
�13.4. - Nech sa páči

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�10.4. - Rodinná slávnosť
�12.4., 13.4. - Rocky Horror Show

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�7.4. - Rómeo a Júlia, verejná generálka
�10.4. o 11.00 - Rómeo a Júlia
�11.4. o 11.00 - Rómeo a Júlia
�12.4. - Rómeo a Júlia, premiéra
�13.4. - Rómeo a Júlia

DIVADLO WEST - 19.00
�8.4. - Traja na hojdačke

TEÁTRO WÜSTENROT - 19.00
�9.4. o 10.30 - Zvedavý sloník, kaviareň Par-
lamentka
�11.4. - Basisti

DIVADLO a.ha - Školská 14 - 19.00
�9.4. - Mafiánske historky I.
�10.4. - Barokové oblaky

DIVADLO KAPLNKA, 
Ventúrska 3 - 19.00

�10.4. o 10.00 - Ivanov, verejná generálka
�10.4. o 17.00 - Ivanov, predpremiéra
�11.4. - Ivanov, premiéra
�13.4. - Ivanov

DIVADLO SKRAT, 
Námestie SNP 12 - 20.00

�8.4. - Stredná Európa ťa miluje
�11.4. - Umri, skap a zdochni
�13.4. - Paranoja

ŠTÚDIO 12, Jakubovo námestie 12 
� 12. 4. o 19.00 - Godot tu stále bol alebo
odpusťte pán Beckett 

PREDSTAVENIA PRE DETI
� 9.4. o 15.00 - Jarné tradície, Programové
popoludnie detí Materských škôl, Istra cen-
trum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

BIBIANA - Medzinárodný dom
umenia pre deti

�9.4. o 16.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc,
premiéra, prvá z nového cyklu rozprávok -
Európske rozprávky
�11.4. o 14.00 - O škaredom káčatku, program
na motívy rozprávky H.Ch. Andersena
�12.4. o 10.00 a 14.00 - O škaredom káčatku

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�8.4. o 14.30 - O Palčekovi
�9.4. o 10.00 a 14.30 - O Palčekovi
�15.4. o 14.30 - Zvonček a Bambuľka
�16.4. o 10.00 a 14.30 - Zvonček a Bambuľka

VÝSTAVY
�Z. Bohuslav Kuľhavý: Čo je postmoderný
svet III., Galéria Ardan, Dobrovičova 7
�A. Augustín, M. Augustín: 66 zím, Galéria
Slovenskej sporiteľne, Zelená 2
�V. Havrilla: Medzi sci-fi, slasťou a zenom,
SNG (Esterházyho palác), Nám. Ľ. Štúra 4
�V. Lucena, Galéria Komart, Zámočnícka 8
�Klenoty českého a slovenského maliarstva
1907 - 1945: GMB, Pálffyho palác, Panská 19,
výstava predĺžená do 16.4., počas veľkonoč-
ných sviatkov 15. a 16.4. predĺžené otváracie
hodiny od 11.00 do 20.00
�V. Balko: Maľba a grafika, OC Bottova 7
�Nové archeologické nálezy v SNM, Počiatky
mečov na Slovensku, Staroveká plastika v
zbierkach SNM, Dejiny tehliarstva na Slovens-
ku, Archeologické múzeum SNM, Žižkova 12 
�Kalvárie a krížové cesty na Slovensku, His-
torické múzeum SNM, Bratislavský hrad 
�Rasťo Čambál: Reč tela, Komorná galéria
BCPB, Vysoká 17
�Pavol Hlôška: Sklené objekty, Galéria Nova,
Baštová 2
� Medzinárodný klub žien: Konvergencie,
Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
�P. Fichta Čierna: Bird´s - eye view, Gandy
Gallery, Panenská 30
�Oľga Paštéková: Nočný chodec - baliačáky,
T-Gallery, Panská 24

KONCERTY
�7.4. o 20.00 - Onyx, koncert, PKO
�9.4. o 10.30 - Nedeľné matiné: Juraj Hatrík -
výber z tvorby, GMB, Mirbachov palác, Fran-
tiškánske nám. 11
�9.4. o 20.00 - Folkfórum Live: Miloš Želez-
ňák a hostia, Komorné štúdio Slovenského
rozhlasu
�10.4. o 18.00 - Pôstny koncert, Františkánsky
kostol Zvestovania Panny Márie
�12.4. o 20.00 - Peha, koncert, Babylon Club

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 13. 4.

Príjem objednávok 
na letnú tenisovú sezónu 
od 6.4. do 15.10.2006 

v TCM na Dudovej ul. 2-4 
v Bratislave - Petržalke 

(krásne lesné prostredie) 
8 dvorcov

AKCIA�AKCIA�AKCIA
�� Noví celosezónni klienti 
prvé dve hodiny „grátis“

�� Ceny od 79,- Sk/hod.
�� 5000,- Sk na celú sezónu

(4 hodiny do týždňa)

�� Zľavy pre registrovaných hráčov
tenisu a množstevné zľavy

AKCIA�AKCIA�AKCIA
Objednávanie termínov: 0902 355 812

Zaradenie nových hráčov ročníkov 98, 99
a mladších do tenisovej školy od 04/2006

Informácie:
šéftréner Mgr. Ľ. Kurek, 0903 859 361   

e-mail: kratochvila@centrum.sk,
www.tenispravnik.sk

Firma zaoberajúca sa službami 
v stavebníctve hľadá pre svoju 

rozširujúcu sa pobočku 
v Bratislave ambiciózneho

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
� Požiadavky: technický typ, skú-

senosti s predajom, priemerná
nemčina, vysoké pracovné
nasadenie, flexibilnosť.

� Náplň: vyhľadávanie nových
zákazníkov, starostlivosť 
o jestvujúcich.

� Ponúkame: zaškolenie, zaují-
mavé finančné ohodnotenie,
firemné auto aj na súkromné
účely.

V prípade záujmu 
zašlite životopis na adresu:

TVG Klima Slovakia s.r.o., 
Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

drystar@tvg-klima.sk
Tel.: 4463 0924, 0903 458 955

Soňa Wilhelm


