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Meštiansky dom

stratil charakter

pamiatky vďaka 

pamiatkarom
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia meštianskeho domu na
Hviezdoslavovom námestí 25, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou, má za
následok takmer úplnú stratu charak-
teru a hodnôt, pre ktoré bol v roku
1963 vyhlásený za chránenú pamiatku. 
Uvádza sa to v informácii Pamiatkovej
inšpekcie Ministerstva kultúry SR, ktorú
nám ministerstvo na naše požiadanie
poskytlo. Pamiatková inšpekcia v roku
2005 uskutočnila previerku zameranú na
zmenu stavu striech a hmotovo-priesto-
rových vzťahov zástavby v územiach
Mestskej pamiatkovej rezervácie Brati-
slava a Pamiatkovej zóny Bratislava -
Centrálna mestská oblasť. Pritom skú-
mala agendu Krajského pamiatkového
úradu Bratislava, ktorý sa vyjadroval aj k
prestavbe a nadstavbe na Hviezdoslavo-
vom námestí 25. Podľa pamiatkovej inš-
pekcie v dôsledku prestavby a nadstavby
tejto pamiatky došlo a dôjde k takmer
úplnej zmene jej pôvodného architekto-
nického, hmotovo-priestorového charak-
teru a urbanistického pôsobenia na svoje
prostredie. Došlo a dôjde aj k úplnej
zmene charakteru a pôvodných vlastnos-
tí chránených historických konštrukcií.
Zmeny, ktorými v dôsledku prestavby a
nadstavby objekt bývalého meštianskeho
domu prechádza, majú (budú mať) za
následok takmer úplnú stratu charakteru
a hodnôt, pre ktoré bol v roku 1963
vyhlásený za chránenú pamiatku. Vlani v
novembri sa preto pamiatková inšpekcia
obrátila na Pamiatkový úrad SR s podne-
tom, aby odborne posúdil nové skutoč-
nosti a mieru zachovania hodnôt, pre
ktoré je meštiansky dom predmetom
individuálnej ochrany. O výsledku posú-
denia tohto podnetu pamiatková inšpek-
cia nemá informácie.
Pri previerke pamiatková inšpekcia zistila,
že nadstavbu pôvodne trojpodlažného
meštianskeho domu Krajský pamiatkový
úrad Bratislava odsúhlasil na dvakrát -
najprv prvému investorovi v decembri
2002 o dve podlažia so zobytnenou stre-
chou, neskôr terajšiemu investorovi, firme
Urbia International, o ďalšie dve podlažia
s plochou strechou. Ide o rozhodnutia
vydané v období od marca 2003 do apríla
2004. „Zo strany pamiatkového orgánu
prvého stupňa bolo teda postupne rozhod-
nuté o nadstavaní pamiatky o 4 nové pod-
lažia s plochou strechou,“ uvádza sa v
informácii. „Podľa všetkého investor však
rozhodnutie o zvýšení pamiatky o ďalšie
dve podlažia nedodržal, pretože mali byť
zasunuté do hĺbky čelného krídla o 1 me-
ter a nie v líci priečelia, tak ako to vidno z
dnešnej hrubej stavby.“ Pamiatková in-
špekcia nemá informácie, či investor
nedodržal aj iné riešenia viazané na sta-
vebné povolenie. Juraj Handzo

Daň za letné

terasy kaviarní 

v centre mesta

nie je prehnaná
STARÉ MESTO
Miestna daň, ktorú vlastníci a pre-
vádzkovatelia kaviarní v centre Bra-
tislavy platia za používanie plochy
exteriérových sedení, je v porovnaní s
metropolami susedných štátov mier-
na. Vyplýva to z porovnania oficiál-
nych údajov o cenách.
Napriek tomu pri poslednom zvýšení
avizovali pohostinskí pracovníci drama-
tické zvýšenie cien, hovorili o likvidač-
nej dani a neraz odôvodňujú porušovanie
pravidiel o rozlohe a umiestnení týchto
záhradok potrebou robiť tržby, ktoré
„umožnia aspoň prežiť“. Pritom vo Vied-
ni musí kaviareň na zaplatenie dennej
dane za štvorcový meter utŕžiť za poldru-
ha kávy melange, v Prahe sú to asi dve
espressá a v centre Bratislavy je daň za
použitie plôch, ktoré patria všetkým oby-
vateľom mesta, porovnateľná s cenou
jedného malého espressa.
Vo Viedni zaplatí podnik okrem správ-
nych poplatkov pri vybavovaní žiadosti
za štvorcový meter ulice a deň 3,63 eura.
Minimálna výmera je však za 12 štvorco-
vých metrov, teda 43,60 eura, aj keď má
záhradka prípadne menšiu plochu. Ďalšie
príplatky sú v špeciálnych prípadoch,
teda za terasy v pešej zóne alebo zóne s
obmedzenou premávkou, kde je denný
príplatok 27,25 eura.
Pražský magistrát nás informoval, že za
tieto plochy vyberá jednotný poplatok 50
korún českých za štvorcový meter a deň,
rovnakú sumu však musia pohostinskí
odvádzať samospráve príslušnej štvrte za
zabratie miesta. Úrad prevádzku a dodr-
žiavanie zmlúv pravidelne fyzicky kon-
troluje a kontrolóri ukladajú citeľné po-
kuty. Zatiaľ nedali žiadnu záhradku zru-
šiť, takýto postup v prípade viacnásobné-
ho porušenia zmluvy však nevylučujú.
V Bratislave sa miestna daň oproti vlaňaj-
šku nezmenila, v pešej zóne zaplatí podni-
kateľ 30 korún za meter štvorcový a deň,
mimo pešej zóny len 20 korún. (gub)

Zrazili sa

tri električky
BRATISLAVA
V pondelok 10. apríla večer sa na
Nábreží armádneho generála L. Svobo-
du zrazili tri električky. Príčiny nehody
neboli v čase našej uzávierky známe,
škody vyčíslili na 2,5 milióna korún. 
Podľa polície do dvoch električiek stoja-
cich na zastávke MHD v smere do Karlo-
vej Vsi narazila ďalšia električka. Pri
zrážke sa zranilo 18 osôb - utrpeli otrasy
mozgu, rôzne zlomeniny a poranenie
chrbtice. U vodičov električiek polícia
nezistila požitie alkoholu. Prípad vyšetru-
je ako všeobecné ohrozenie. (brn)

Nová terasa na Hviezdoslavovom námestí podľa všetkého porušuje schválené pravidlá - od fasády domu totiž musí byť
pre chodcov zachovaný priechod široký minimálne 125 centimetrov, čo v tomto prípade nie je. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Už vlani sme konštatovali, že väčšina
letných terás pred reštauráciami a
kaviarňami nekorešponduje s predpis-
mi. Tohtoročná sezóna sa ešte nezačala,
pozrime sa teda na teóriu a prax.
V centre Bratislavy môžu prevádzkovate-
lia podnikov požiadať o exteriérové sede-
nie v pešej zóne od 1. apríla do 31. októb-
ra okrem komunikácií Strakova, Baštová,
Kapitulská, Na vŕšku, Farská, Františkán-
ska, Klobučnícka, Primaciálne námestie,
Kostolná, Prepoštská, Zámočnícka a Zele-
ná. Povolenia na zriadenie exteriérového
sedenia na komunikáciách vyššej triedy a
priestranstvách celomestského významu
vydáva primátor na základe písomného
súhlasu starostu, pre ostatné ich vydáva
priamo úrad starostu Starého Mesta. Na

týchto plochách je určený aj prevádzkový
čas, aj miesta, kde sa po skončení prevá-
dzky nemôže nechávať nábytok, a ďalšie
podrobnosti, ako napríklad priestor, ktorý
musia prevádzkovatelia ponechať voľný
pre peších. Priestor na sedenie vymedzuje
a značí ten, kto vydal povolenie. Za poru-
šenie pravidiel možno udeliť fyzickej
osobe pokutu do 1000 korún, právnickej
osobe až do 200-tisíc. Ak prevádzkuje
sedenie bez povolenia fyzická osoba,
vtedy ju možno pokutovať až sumou 10-
tisíc, právnickú osobu rovným miliónom.
Najporušovanejším pravidlom podľa
našich poznatkov je piaty bod záväzného
uznesenia, podľa ktorého musia prevádz-
kovatelia ponechať priechod pre peších v
šírke minimálne 125 centimetrov. Tohto-
ročná sezóna sa ešte nezačala a my sme už

zaregistrovali rad porušení tohto pravidla -
na Gorkého, Ventúrskej a na Hviezdosla-
vovom námestí.
Ako nás informoval Stanislav Jurikovič,
hovorca staromestského úradu, v súčas-
nosti už povolili 25 letných záhrad v Sta-
rom Meste s tým, že pracovníci úradu v
prvých mesiacoch sezóny vyznačia fareb-
ne na komunikáciách ich rozlohu. Zdôraz-
nil povinnosť zachovať voľný priechodný
pás. Na našu informáciu, že už sme zaevi-
dovali prípady, keď prevádzkovateľ
nerešpektoval toto pravidlo, uviedol:
„...zatiaľ registrujeme iba prípad na
Hviezdoslavovom námestí. Majiteľovi
sme piateho apríla poslali výzvu na úpra-
vu. Ďalším krokom v prípade neuposlúch-
nutia, bude správne konanie s možnosťou
uloženia pokuty.“ Gustav Bartovic

Letné terasy nie vždy rešpektujú normu

Zdravotníci veria, že štrajk bude úspešný 
Rozrastajúci sa štrajk zdravotných
pracovníkov sa minulý týždeň začal v
Bratislave. Či boli práve v hlavnom
meste zvláštne dôvody na jeho vyhlá-
senie, sme sa spýtali predsedu štrajko-
vého výboru Mariána KOLLÁRA.
- V Bratislave sme zrejme najtvrdšie
vyjednávali o novej vyššej kolektívnej
zmluve. Nenecháva nás ľahostajnými
neudržateľná situácia v zdravotníctve.
Kríza sa len prehlbovala a platové pod-
mienky zdravotníkov sú zúfalé. V praxi -
od začiatku tohto roku ceny rástli a zdra-
votné sestry nevedia vyžiť zo svojich
platov, ale rovnako nám nie je ľahostaj-
né, či sú služby pre pacientov dostupné.
Nie všetky nemocnice sa však k štraj-
ku pridali rovnakou mierou, uvádza
sa, že v ružinovskej nemocnici nemajú
štrajkujúci takú podporu, ako inde...

- Príčina situácie v ružinovskej nemocni-
ci je verejnosti dostatočne známa, ale aj
tam máme rastúcu podporu.
Zo strany pacientov sa však objavili aj
sťažnosti na zdravotníkom pre nepo-
skytnutie zdravotnej starostlivosti.
- Ani zdravotná starostlivosť nie je vždy
úplne bezchybná. Dokonca ani v bežnej
situácii nie. Ani pacient, ani lekár nie sú
stroje, majú svoje nálady a tiež môžu
pochybiť. Počas štrajku je to však vypu-
klejšie. A niektorí pacienti, je ich však
veľmi máličko, využili nabádanie, aby sa
na lekárov sťažovali, pretože teraz vraj
majú väčšiu šancu so sťažnosťou uspieť.
Dokedy potrvá štrajk? Termín „neob-
medzené trvanie“ znie veľmi tvrdo.

- Dovtedy, kým vláda neustúpi. Sme si
istí, že uspejeme, lebo pribúda nemocníc,
ktoré sa pridávajú, máme skoro 95-per-
centnú podporu. To nie je problém pár
nespokojencov, dnes sú spokojní len tí, čo
výhodne privatizovali v zdravotníctve.
Vláda nemôže strčiť hlavu do piesku pred
názorom odbornej verejnosti. Nám nejde
len o mzdy, hoci napríklad za posledné
štyri roky bola inflácia 23,7 percenta,
mzdy rástli o 28,1 percenta, v zdravot-
níctve sa ale tarify nemenili. Nám ide o
kompletnú reformu a ozdravenie zdravot-
níctva a v tom je aj primerané odmeňova-
nie. Rezort nepadne, aj keď sestry budú
mať stále menej ako osemtisíc čistého. So
zdravím sa však nedá obchodovať, našim
cieľom je funkčné zdravotníctvo a čo naj-
kvalitnejšie služby pacientom.

Zhováral sa Gustav Bartovic



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2006

Nepríjemné
varovanie
z Košíc
Povráva sa, vraj kardinál Richelieu raz
povedal svojmu kráľovi: „Sire, to je
horšie ako zločin, to je omyl!“ Hoci nás
delia od mušketierskych čias štyri storo-
čia, v politike nestrácajú jeho slová na
aktuálnosti. Politológ súčasnosti by
azda pridal, že sa to vzťahuje na každé-
ho z nás, lebo každý z nás funguje v
politike. Ako jej tvorca, alebo ako obeť.
Keďže však každý z nás si môže vybrať,
ktorú z týchto rolí chce hrať, obete
nemajú právo sa sťažovať.
Lenže. Keďže sme na Slovensku, kde je
normálnych toľko vecí, koľko majú v skú-
sených demokraciách nenormálnych, u
nás sa sťažujú. Nielen obete, aj víťazi.
Lebo je to na Slovensku. A na Slovensku
je to tak, vravel jeden obchodník so zele-
ninou a zbraňami z istého slovenského
mesta.
Hovorím o Košiciach a hanebnej
neúčasti košických voličov na voľbe pri-
mátora. Z hľadiska demokracie a budúc-
nosti je úplne jedno, či vyhral kandidát
tejto alebo onej aliancie, z hľadiska
demokracie je nebezpečné, že sa na voľ-
bách do orgánu, ktorý bezprostredne
ovplyvňuje život občana, občania nezú-
častnili. Možno je to jednoducho preto,
lebo to nie sú občania (v gréckom poňa-
tí), ale otroci. Otroci spokojní s tým, že
majú kus žvanca, televízny seriál a právo
pozerať sa na hry, ktorým sa hovorí
veľká politika. Veľká politika nemusí
otrokov zaujímať, pretože jednak na ňu
oni nedočiahnu, jednak sa dnes aj slo-
venská veľká politika tak približuje Euró-
pe, že ani naši slovenskí bašovia si nebu-
dú môcť bašovať ako by chceli a prijímať
zákony, ktoré vyhovujú len tým stopäťde-
siatim na bláznovom vŕšku a ešte pár
desiatkam ich kamarátov.
Pre súčasnú demokratickú Európu a aj
pre prípadného cestovateľa v čase z
antického Grécka by Slovensko rozhodne
bolo exotickou krajinou, práve pre
nezáujem o lokálnu politiku. Aj Richelieu
by sa čudoval, ako sa môže na pohľad
slobodný človek dopustiť takého omylu a
nevyužiť právo, ktoré má a prenechať
možnosť rozhodovať, voliť, len niekoľ-
kým stovkám ľudí zaangažovaných do
miestnych straníckych intríg. Veď to je
horšie ako zločin.
Obávam sa, aby to nebol vírus. Aby sa
letargia nerozšírila až sem, do Bratisla-
vy. Tých pár stovák stranícky angažova-
ných nám totiž potom ukáže. Nepomôže
nariekať. Gustav Bartovic

Hlavný mestský architekt sa ujal funkcie
BRATISLAVA
Od pondelka minulého týždňa má Bra-
tislava po takmer jedenástich rokoch
mestského architekta. Túto funkciu ofi-
ciálne prevzal prezident Spolku archi-
tektov Slovenska Štefan Šlachta.
Ako uviedol bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský, Š. Šlachta je osobnosťou,
ktorá je známa nielen v Bratislave, ale na
celom Slovensku. Pripomenul, že vlani sa
uskutočnilo výberové konanie na obsade-
nie funkcie hlavného architekta, v ktorom
neuspel žiadny z uchádzačov. Preto mesto
oslovilo Spolok architektov Slovenska
kvôli odporúčaniu, ako pokračovať. Tak
došlo aj k rokovaniu s profesorom Š. Šla-
chtom, ktorý je uznávaným odborníkom.
Š. Šlachta vyjadril nádej, že sa situáciu v
meste podarí zmeniť k lepšiemu. Investí-
cií je podľa neho veľa, nové objekty rastú
ako huby po daždi, ide o to, aby šlo o kva-

litnú architektúru a aby nové objekty stáli
na správnych miestach. Pri nástupe do
funkcie si určil desať zásadných úloh,
ktoré by mal ako hlavný architekt plniť.
Jeho cieľom je chrániť a zveľaďovať kul-
túrne, historické, architektonické a prírod-
né hodnoty mesta, brániť živelným rieše-
niam a živelnému rastu mesta a dôsledne
vyžadovať rešpektovanie regulatívov a
územného plánu. Potrebné je tiež liečiť
choré funkcie mesta, čo sa týka najmä
oblasti dopravy. Úlohou hlavného archi-
tekta bude ovplyvňovať aj rozvoj mesta v
celku i v detailoch a iniciovať koncepciu
systémovej premeny sídlisk na mesto.
Podľa Š. Šlachtu sa majú významné
investície riešiť verejnými súťažami. Za
dôležité úlohy považuje aj iniciovať a
podporovať progresívne formy bývania a
iniciovať overovacie štúdie na dôležité
lokality v meste. Ďalšou úlohou je vypra-

covať koncepciu riešenia panorámy mesta
a výškových dominánt a vytvoriť koncep-
ciu usporiadania vstupov do mesta.
Popri týchto úlohách pokladá Š. Šlachta
za dôležité aj vytvorenie architektonickej
rady mesta. Zasadzuje sa aj za spoluprácu
s architektmi mestských častí a iných veľ-
kých miest, napríklad Viedne, Györu,
Brna a niektorých ďalších.
Na otázku Bratislavských novín, či na
koncepciu riešenia výškových dominánt
mesta nie je vzhľadom na už existujúce
vežiaky neskoro, Š. Šlachta  uviedol, že
dôležité je, aby výškové dominanty nepre-
nikli do centra mesta, treba určiť lokality,
kde majú výškové dominanty stáť. Aj pri-
mátor A. Ďurkovský zastáva názor, že na
takúto koncepciu nie je neskoro, pretože
tlak investorov bude stále narastať, o to
viac bude potrebné túto sféru ustrážiť a
ochrániť panorámu mesta. (juh)

Mesto začalo

s ošetrovaním

svojej zelene
BRATISLAVA
Magistrát Bratislavy už začal čistiť nie-
len komunikácie, verejné priestranstvá
a zelené plochy, ale začal aj ošetrovať
zeleň, ktorú má v správe, odstraňovať
suché vetvy zo stromov a orezávať stro-
my a kríky. 
V tomto roku magistrát plánuje aj výsad-
bu letničiek v niektorých lokalitách, ako aj
výsadbu nových kríkov. „Letničky budú
vysadené na Hodžovom námestí, Špitál-
skej ulici, Námestí slobody pred Technic-
kou univerzitu a na Predstaničnom
námestí, pretože sa presunul termín
rekonštrukcie,“ uviedla mestská záhrad-
níčka Anna Galčíková. „Kríky budú vysá-
dzané pod Novým mostom na nábreží, na
Spojnej ulici v časti od Štefánikovej, na
Dostojevského rade a okolo parčíka na
Karadžičovej bude vysadený živý plot.“
Vlani oddelenia životného prostredia jed-
notlivých mestských častí vydali rozhod-
nutia na výrub 1049 stromov a 863 štvor-
cových metrov kríkov  na pozemkoch vo
vlastníctve mesta, z toho 174 pri rekon-
štrukcii vojenského cintorína, 309 pri roz-
širovaní ciest (Eisnerova, Rybničná,
Tomášikova), 313 v zóne Pribinova a 253
na podnet občanov. Na pozemkoch v
súkromnom vlastníctve boli vydané roz-
hodnutia na výrub 832 stromov a 7691
štvorcových metrov kríkov, z toho 510
stromov pri realizácii stavieb a 328 z bez-
pečnostných dôvodov. V rozhodnutiach
zamietnutý výrub 641 stromov. 
Podľa A. Galčíkovej medzi drevinami na
výrub prevládajú topole, jasene, brezy,
pajasene a borovice.  Často ide o náletové
dreviny, čo znamená, že neboli umelo
vysádzané, ale narástli samé, neraz na
nevhodných miestach v blízkosti budov či
vedení. V súkromných záhradách ide pre-
važne o ovocné stromy a okrasné dreviny
v predzáhradkách a pri plotoch domov. 
Čas výrubu je určený v rozhodnutí, je to
mimo vegetačného obdobia a pri stavbách
po vydaní právoplatného stavebného
povolenia. Nie všetky stromy musia byť
vyrúbané, ak nie sú splnené podmienky, k
výrubu nedôjde. V rozhodnutí je stanove-
ná aj náhradná výsadba, väčšinou na
pozemkoch, kde dochádza k výrubom, ale
aj na iných pozemkoch so súhlasom vlast-
níka. Pri stavbách sa  predkladá projekt
sadových úprav okolo stavby, ktorý spĺňa
podmienku náhradnej výsadby. Väčšinou
sa musí vysadiť dvojnásobný počet stro-
mov,  ako bolo povolených na výrub.
Vlani sa v rozhodnutiach stanovilo v
rámci náhradnej výsadby vysadiť 1816
stromov a 25 310 štvorcových metrov krí-
kov. V rozhodnutiach je stanovené aj
obdobie výsadby, je určované rôzne, do
jedného až dvoch rokov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, niekedy pred
výrubom a pri stavbách je to pri kolaudá-
cii stavby. V tomto období dochádza
najmä k výrezu stromov, na ktoré bolo
vydané rozhodnutie v roku 2004. Výruby
a náhradné výsadby z rozhodnutí z roku
2005 sa vykonajú v nasledujúcich dvoch
až troch rokoch. „V tomto období to preto
budí dojem, že zelene ubúda, ale v budú-
cich rokoch začne pribúdať nových a
pekne upravených plôch zelene,“ zhrnula
A. Galčíková. (juh)

Štatúty a predajné prospekty sú k dispozícii na všetkých predajných miestach, v pobočkách VÚB a v sídle 
spoločnosti. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od situácie 
na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 

VÚB Asset Management je ãlenom Gruppo Banca Intesa

flexifondy

Má neobyčajnú schopnosť.

Vie si ich uložiť tak, aby sa 
o ne nemusela starať.

S flexifondmi sa vaše investície neustále prispôsobujú aktuálnej
situácii na trhu, aby boli v každom momente práve tam, kde je to 
výhodné. Navyše, ak teraz vložíte minimálne 10 000 Sk, 
istá výhra vás neminie.

www.vubam.sk • KONTAKT 0850 123 000

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekli sa vám dvere?
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Kraj má mestu

pomôcť pri

úpravách ciest
BRATISLAVA
Mesto potrebuje si 40 miliónov korún
na opravu Einsteinovej ulice a rovna-
kú sumu aj na rozšírenie Račianskej
ulice. Je reálne, že na týchto investí-
ciách sa bude podieľať Bratislavský
samosprávny kraj (BSK).
Obe stavby totiž patria do záujmovej
sféry nielen Bratislavčanov, ale aj obyva-
teľov Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorí denne prichádzajú za prácou
do Bratislavy. Bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský rokoval minulý týž-
deň s predsedom Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimírom Bajanom,
ktorý pri nástupe do svojej funkcie sľúbil
pomoc aj hlavnému mestu. V. Bajan pre-
javil ústretovosť k záujmom mesta, pri-
čom deklaroval, že spomínanú požiadav-
ku predloží na rokovanie poslancov kraj-
skej samosprávy v apríli, prípadne v máji
tohto roka. V prípade súhlasu poslancov
predstavitelia samosprávneho kraja a
hlavného mesta podpíšu zmluvu o zdru-
žení prostriedkov na financovanie oboch
dopravných stavieb. Primátor Bratislavy
spolu s námestníkom Karolom Koladom
oslovia aj poslancov vyššieho územného
celku, aby boli ústretoví k požiadavkám
mesta.
Zúžené miesta na Račianskej ulici spôso-
bujú neprimerané zdržania pri príjazde
do Bratislavy. Hlavné mesto vlani za 27
miliónov korún zrekonštruovalo križo-
vatku pri Gaštanovom hájiku, v tomto
roku plánuje odstrániť bodové nedostat-
ky pri zastávkach električiek, opraviť
komunikácie a tak zvýšiť jej priepust-
nosť. Náklady predstavujú asi 85 milió-
nov korún, pričom je záujem, aby sa na
nich v pomere 50 ku 50 percent podieľa-
lo hlavné mesto a samosprávny kraj rov-
nako, ako to bolo vlani pri financovaní
Cesty na Kamzík.
Ďalšia komunikácia, ktorá plní funkciu
spojnice hlavného mesta a kraja, je Ein-
steinova ulica. Je v zlom stave a Národná
diaľničná spoločnosť má rezervovaných
asi 40 miliónov korún na opravu všet-
kých komunikácií, ktoré sa v rámci stav-
by diaľnice poškodili, pričom len na
opravu Einsteinovej je potrebných viac
ako 80 miliónov. Mesto Bratislava oča-
káva, že Bratislavský samosprávny kraj
sa bude podieľať na oprave tejto komuni-
kácie investíciou vo výške asi 40 milió-
nov korún. (juh)

Vybudovanie

parčíka 

sa oddiali
STARÉ MESTO
Zámer magistrátu vybudovať na voľ-
nej a neudržiavanej ploche medzi
Streleckou a Mudroňovou ulicou ne-
ďaleko budovy Národnej rady SR ve-
rejný park sa o nejaký čas oddiali. Dô-
vodom sú majetkovoprávne problémy.
Ako nám povedala mestská záhradníčka
Anna Galčíková, na jednej parcele je v
katastri vedená stavba, ktorá už neexistu-
je. „Kým to nebude vysporiadané, sta-
vebný úrad nevydá stanovisko,“ vysve-
tlila. Na majetkovoprávnom vyrovnaní
parcely pracuje majetkové oddelenie
magistrátu. A. Galčíková vysvetlila, že
stavebný úrad musí vydať záväzné stano-
visko k zámeru z dôvodu, že súčasťou
parku má byť aj zavlažovacie zariadenie.
Jeho vybudovanie je súčasťou zámeru
preto, lebo podložie v lokalite, kde má
parčík stáť, je skalnaté a zasadená zeleň
by tu vyschla, čomu by sa inak dalo
zabrániť len polievaním z cisterien.
„Preto sa realizácia stavby o nejaký čas
oddiali,“ uviedla A. Galčíková. „Nie je
také jednoduché zriadiť park, musia byť
k dispozícii vyjadrenia a stanoviská
zainteresovaných orgánov, všetko sa
musí administratívne vyriešiť, a to si
vyžaduje určitý čas.“
Magistrát chce vybudovať na území Bra-
tislavy niekoľko nových parkov. Súčas-
ťou tohto zámeru je aj revitalizácia plo-
chy medzi Streleckou a Mudroňovou uli-
cou, ktorá by sa mala začať ešte v tomto
roku. O ďalších lokalitách, v ktorých by
mesto chcelo vybudovať park, však A.
Galčíková nechcela informovať, čo zdô-
vodnila tým, že ešte nie sú majetkovo-
právne vyrovnané. (juh) 

BRATISLAVA
Mestská organizácia Paming spustí
do piatku 15. apríla všetky fontány,
ktoré spravuje v Starom Meste.
Výnimkou je Maximiliánová fontána
na Hlavnom námestí, ktorá bude po
rekonštrukcii sprevádzkovaná súčas-
ne s ukončením obnovy dlažby na
Hlavnom námestí. Zvyšné bratislavs-
ké fontány budú oživené najneskôr do
24. apríla. 
Bratislavský Paming má v správe 50 bra-
tislavských fontán, vrátane 9 pitných a

dvoch studní. Bratislavu tohto roku spest-
ria dve fontány, ktoré neboli v prevádzke.
Jedna je na Karadžičovej ulici (fontána
Kúpajúce sa dievča, ktorá je známa aj ako
Zuzana) a druhá v mestskej časti Karlova
Ves. Táto bola zrekonštruovaná a po 15
rokoch bude spríjemňovať okolie obyva-
teľom Novackého ulice.
Pitné fontánky v Bratislave sa nachádza-
jú na Námestí SNP, dve sú na Hviezdo-
slavovom námestí a jedna je na Panskej
ulici. V priebehu tohto roka pribudnú ešte
pitné fontánky - jedna 22. apríla na Hlav-

nom námestí a druhá po rekonštrukcii
čitárne Červený rak na Michalskej ulici.
Ostatné pitné fontány si vyžadujú rekon-
štrukciu.
Prevádzka fontán stojí Bratislavu ročne
približne 3,3 milióna korún.  Z tejto sumy
je 1,5 milióna vyčlenených na vodu  a
elektrickú energiu a zvyšné peniaze sú
určené na údržbu, t.j. na napustenie a
vypustenie fontán a na čistenie. V Brati-
slave je v súčasnosti okolo 120 fontán
vrátane tých, ktoré spravujú mestské časti
alebo súkromní vlastníci. (juh)

V uliciach mesta čoskoro ožijú fontány

STARÉ MESTO
Za nepovolené stavebné práce na
Fazuľovej ulici udelil staromestský
stavebný úrad rakúskemu stavebníko-
vi, spoločnosti SASANKA, s.r.o., dve
pokuty v celkovej výške 3,4 milióna
korún. 
Ako informoval Stanislav Jurikovič zo
staromestského miestneho úradu, 400-
tisícovú pokutu dostal stavebník za
neohlásenie výkopových prác. „Ďalšiu
pokutu tri milióny korún stavebný úrad
udelil, pretože stavebník začal stavať
bez akýchkoľvek stavebných povolení,“
dodal S. Jurikovič. Proti rozhodnutiu
prvostupňového stavebného úradu sa
môže stavebník odvolať. „Krajský sta-

vebný úrad môže naše rozhodnutie
potvrdiť alebo zamietnuť,“ dodal S. Juri-
kovič.
Ako ďalej uviedol, staromestský staveb-
ný úrad minulý týždeň rozhodol o doda-
točnom povolení stavby. Na zlegalizova-
nie stavby však podľa jeho vyjadrenia
nemá vplyv to, či stavebník pokutu
zaplatí alebo nie, pretože ide o dve nezá-
vislé konania. O tom, či v dodatočne
legalizovanom výkope na Fazuľovej
bude možné postaviť trojposchodovú
budovu, rozhodne staromestský stavebný
úrad po tom, ako mu spoločnosť
SASANKA doručí stanoviská od magi-
strátu, hasičov, hygienikov, pamiatkové-
ho úradu a ďalších inštitúcií.

Staromestský stavebný úrad ešte nezve-
rejnil výšku pokuty, ktorú udelil v inom
prípade čiernej stavby - nelegálnej nad-
stavby domu na Hviezdoslavovom
námestí 25, ktorú stavia spoločnosť
Urbia International. Tá v rozpore s pro-
jektom rekonštrukcie domu, na základe
ktorého bolo vydané platné stavebné
povolenie, postavila na dome koncom
minulého a začiatkom tohto roka dve
podlažia navyše. Podľa S. Jurikoviča sta-
romestský stavebný úrad uložil stavební-
kovi v tomto prípade len jednu pokutu.
Keďže si stavebník podľa S. Jurikoviča
zatiaľ neprevzal rozhodnutie o udelení
pokuty, nebude stavebný úrad zatiaľ jej
výšku zverejňovať. (juh, sita)

Stavebný úrad udelil za čiernu stavbu 

na Fazuľovej ulici pokutu 3,4 milióna Sk

rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel

2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo
Infolinka: 02/49 29 49 49  

platí pre
všetky

modely
vozidiel

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

MercedesCard - systém výhod a zliav.

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

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

Budúcnosť automobilu.

Jazdite s výhodami 
Mercedes-Benz!

3roky
ZÁRUKA
Od 15.6. 2005 
platí pre triedu E

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

Mesto by malo byť vyšším územným

celkom a obcou s jednotným majetkom
BRATISLAVA
Príprava návrhu nového zákona o
Bratislave pokračuje ďalej, aj keď
primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský nepredpokladá, že by sa týmto
citlivým návrhom chceli zaoberať
poslanci Národnej rady SR ešte v
tomto volebnom období. 
Za najdôležitejší moment primátor pova-
žuje postavenie Bratislavy ako vyššieho
územného celku. Bratislava by sa tak
dostala do postavenia okolitých hlavných
miest, akými sú Viedeň či Praha. Čo sa
týka financovania funkcií hlavného
mesta zo strany štátu, primátor nepokla-
dá za najvýhodnejšie, aby malo hlavné
mesto samostatnú kapitolu v štátnom
rozpočte. Skôr preferuje presné stanove-
nie percenta zo štátneho rozpočtu, čím by
bola zabezpečená primeraná valorizácia
úmerná rastu štátneho rozpočtu, do kto-
rého Bratislava prispieva najvýraznejšou
čiastkou. Kapitola v štátnom rozpočte by
nezaručovala, že peniaze zo štátneho roz-
počtu by sa nepoužili v prípade potreby
na iné účely. 
Za hlavné riziko primátor považuje fakt,

že každoročne by bola v parlamente
diskusia prevažne nebratislavčanov o tom,
koľko finančných prostriedkov by mala
dosať Bratislava. Prioritou je, aby finanč-
né prostriedky, ktoré sa v hlavnom meste
vyprodukujú, v Bratislave aj zostali (napr.
daň z motorových vozidiel a pod.)
Po fiškálnej decentralizácii vznikla úplne
nová situácia z hľadiska financovania
obcí aj z hľadiska kompetencií. Najmä z
toho dôvodu vidí primátor ako absolútnu
prioritu vo svojom návrhu uzákonenie
Bratislavy ako obce s jednotným majet-
kom a je zásadne proti návrhu starostov,
aby sa majetok rozdelil 17 mestským
častiam a Bratislava by sa tak stala
akýmsi „súmestím“  mestských častí.
Toto je podľa Andreja Ďurkovského
požiadavka, na ktorej bude trvať. Ak by
sa totiž majetok delil, oslabilo by sa
postavenie nielen obce Bratislava, ale aj
postavenie hlavného mesta. „Jednotný
majetok je predpokladom na efektívnej-
šie hospodárenie Bratislavy. Pokiaľ v
súčasnosti v Bratislave je jednotný maje-
tok a mestské časti majú „len“ zverený
majetok, s ktorým hospodária, nadobud-

nutý majetok mestskou časťou zostáva
majetkom mestskej časti. Takýto spôsob
nakladania s majetkom mám záujem
ponechať aj v novom zákone, nechcem
presadzovať napríklad pražský model,
keď aj majetok nadobudnutý mestskou
časťou, sa stáva majetkom celej Prahy,“
konštatuje primátor Andrej Ďurkovský.
Primátor opakovane vyslovuje názor,
ktorý povedal aj pred starostami, že
neuvažuje o zrušení mestských častí, ani
o znížení ich počtu, ale preferuje zníženie
počtu poslancov v mestskom zastupiteľ-
stve, ale aj v jednotlivých mestských čas-
tiach. Rozhodovanie v menšom zbore je
operatívnejšie a celkové zníženie počtu
poslancov v Bratislave je efektívnejšie.
Čo sa týka mestského zastupiteľstva, pri-
mátor navrhuje, aby na 10-tisíc obyvate-
ľov bol volený jeden poslanec, pričom
každá z menších mestských častí by mala
zastúpenie v mestskom zastupiteľstve
cez  jedného poslanca. Počet poslancov
mestského zastupiteľstva by sa tak pohy-
boval okolo 42-43, čo je zníženie takmer
o polovicu. V tomto bode sa primátor
zhoduje so starostami. (juh)
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Za takzvaný

parčík bojujú

psíčkari
LIST ČITATEĽA
Sledujem, ako, žiaľ, píšete o proble-
matike, ktorú neovládate - o parčíku
na Belopotockého ulici. Píšete, ako by
to bol ľuďmi či dôchodcami a nebodaj
deťmi využívaný parčík. Nuž, keďže
bývam v bezprostrednej blízkosti,
tvrdím, že park užívajú len drzí maji-
telia psov v okolí! 
Ich nevychovaní miláčikovia tu bohapus-
to špinia na už zničenú trávu, močia na
stromy - bezcenné náletové javory,
močia na steny našich domov, jednodu-
cho špinia a močia, kde len môžu, predo-
všetkým v parčíku, o ktorý tak bojujete.
Žiadne deti sa už 20 rokov v parčíku
nehrávajú, možno si kreslia po betóne
chodníka rozhlasu, ale je zavádzajúce
tvrdenie „bojovníkov za zeleň“, čo sa
tvária, že broja za trávu a stromy a pritom
im ide len o to, aby mali kam chodiť
„fekáliť“ ich roztopašné psy! 
Choďte niekedy na bývalé Gottwaldovo
námestie. Aj túto plochu psy objavili a
chodia spolu s majiteľmi tam. Ďalšia tráv-
natá plocha rozhlasu, pri električke, je tiež
okupovaná psami každej rasy! No pove-
dzte, kam máme ísť my ľudia? Prečo sa
nezastávate dôchodcov? Prečo sa stále
nechávate vodiť za nos tzv. ochrancami
zelene? Tým ide len o to, aby mali, opa-
kujem, kam chodiť so svojimi „čoklami“
a zištne o to, aby nik nestaval dom pod
ich nosom! Prečo vás neinformujú, že
plot, ktorý robotníci pár dní stavali okolo
parčíka, „humánni“ psíčkari v priebehu
večera totálne zničili a tak surovo zne-
hodnotili ľudskú prácu? O akej morálke
hovoria „ochrancovia zelene“, čo sa sprá-
vajú sami ako vandali?
Samozrejme, môj hlas neuverejníte,
čomu sa ani diviť nemôžem! Ja však som
za to, aby majiteľ parčíka (ZIPP) si na
ňom mohol robiť to, čo chce, aby vybu-
doval konečne byty, v ktorých budú
môcť bývať naše deti a vnúčatá.

A. Gottlieb, obyvateľ okolia 
parčíka a majiteľ domácich zvierat

Vráťte parčík

za divadlom!
LIST ČITATEĽA
Kedysi bol za budovou SND pekný kus
zelene a stromový porast, kde sa dalo v
takom komornom parčíku pekne
posedieť. Tento priestor je na mape
označený ako Komenského námestie.
Na tomto mieste je teraz platené parko-
visko pre autá, priestor je oplotený otras-
ným oplotením, ale čo je najhoršie, v
tomto kedysi intímnom prostredí je plno
dusivých plynov od parkujúcich áut. 
Bývame v tomto prostredí, a preto sme sa
rozhodli, že vám napíšeme, aby sa veci
pohli k dobrému a zároveň sa pýtame,
prečo sa o to dosiaľ nikto nestaral.

Obyvatelia Starého Mesta

Vydaril sa

maratón naozaj

nad očakávanie?
LIST ČITATEĽA
Prvý pohľad čitateľa posledného čísla
Bratislavských novín upúta fotografia
zo štartu premiérového mestského
maratónu, ktorý sa uskutočnil 2. aprí-
la. Autor článku už v názve príspevku
„Maratón sa vydaril nad očakávanie
dobre“ vyjadril nielen svoju radosť a
spokojnosť, ale citoval aj slová brati-
slavské primátora, ktorý bol nadšený
množstvom pretekárov a skvelou
atmosférou, atď.
Obidvaja sa asi na behu nezúčastnili,
lebo po absolvovaní behu by ich nadše-
nie na takej vysokej úrovni určite nebolo. 
Z môjho pohľadu, bežca iba štvrťmarató-
nu, vôbec nebola zvládnutá organizácia
pred behom. (šatne, WC) Uvedomujem
si, že nájsť vhodný priestor v centre mesta
nie je jednoduché, hoci možno peniaze
vydané na reklamu a sprievodný program
mohli byť vynaložené napríklad na zaob-
staranie mobilných WC a spŕch.
Bežcov nepotešili ani chýbajúce kilome-
trovníky na kontrolu času, zvoleného
tempa, čo hlavne v prípade bežcov bežia-
cich hlavnú kategóriu je skoro nevyhnut-
nou podmienkou dobrého výkonu. 
Občerstvovacie stanice vraj „nezvládli“
situáciu. Ja som svojich 10 kilometrov
dokázal bežať aj bez vody a špongie, ale
pamätám si, že pri behoch napr. Bratisla-
va - Hainburg, dostatok vody, iontových
nápojov, ale aj špongií bolo aj na piatom
kilometri. 
Nie je mojím cieľom zhodiť, znevážiť
prácu usporiadateľov, dobrovoľníkov či
policajtov. Nie, som úprimne rád, že sa
takýto beh do ulíc mesta vrátil. No buďme
kritický, potešme sa tým, čo je hodné
radosti, buďme hrdí na to, čo sa podarilo,
ale popíšme aj negatíva, ktorých podľa
mojich informácií bolo viac než dosť. 
Organizáciu zastrešovala rakúska
reklamná agentúra, prečo?  Môj dojem
bol, akoby väčšina síl sa vyčerpala na
prípravu pred štartom, na sprievodné
akcie (možno zbytočne nákladné). Bežci
akoby boli až  na druhom mieste. 
Ak má maratón ambíciu byť aj naďalej
maratónom s medzinárodnou účasťou a s
ambíciou postupného nárastu účastníkov,
je potrebné „vybehnúť“ do Košíc, Viedne
či Prahy a pozrieť sa, ako sa to robí vo
veľkom. Je pravdou, že bežci vydržia
skoro všetko. Hlavne tí, ktorí si chcú
zabehnúť svoju dĺžku a vychutnať tú
neopakovateľnú predštartovnú atmosfé-
ru, ktorú organizátor výrazne ovplyvniť
nemôže, ale vzhľadom na vysoké „vstup-
né“ (pomerne vysoké štartovné) si možno
pôjdu hľadať taký beh, kde je poskytnutý
servis na profesionálnej úrovni. Bolo by
škodou, keby maratón v Bratislave opäť z
nejakých dôvodov neprežil.  
Nekritický obdiv či radosť môže skôr
uškodiť - zlý chýr sa šíri rýchlo, rýchlej-
šie ako bežia maratónski bežci.

Peter Gábriš, Bratislava

Na Jakubovom sa dá jesť, ale nie hodovať
Caffé Restaurant JAKUB na Jakubo-
vom námestí patrí k novším podnikom
v centre, v časti týchto priestorov dlho
fungoval populárny bufet s rybími
výrobkami.
Renováciou sa posunul do vyššej triedy,
objekt je rozšírený, ale nie priveľmi, hoci
pribudlo jedno vnútorné podlažie. Dnes
je z neho kaviareň a reštaurácia zrejme s
nárokmi podať v primeranom čase jedlo
za ceny primerané úradníkom a umel-
com z inštitúcií v okolí. Tí to aj v značnej
miere využívajú, vyhovuje im zrejme
relatívne veľký počet stoličiek, v tejto
lokalite je podobných príležitostí ako šaf-
ranu, a zrejme im nechýba súkromie. Pri-
náša to značnú nevýhodu, podnik je
stiesnený v malom priestore, pri jedení
nemáte viac miesta ako v samoobslužnej
reštaurácii, krátko po trinástej sme len
ťažko našli voľný celý stôl.  Kvôli obe-
dovým hosťom a zrejme čiastočne aj
zákonu je zakázané fajčiť do jednej
popoludní, potom už lokál nemá nefaj-
čiarsky priestor. Čo je veľkomestské na
tomto podniku, je, že v pracovné dni
majú otvorené už od pol ôsmej - keď
bola Bratislava oveľa menšia, mala nie-
koľko veľkých kvalitných caffé-restau-
rantov, kde sa dalo ísť zavčasu na kávu či
na teplé raňajky (Metropol, Luxor,
Savoy....) a prečítať si k tomu noviny.
Inak má však Caffe Restaurant Jakub k
veľkomestským manierom čo dobiehať.
Nepáčilo sa nám, že personál posedával
pri jednotlivých stoloch a čašníčka medzi
obsluhovaním zjedla svoju polievku, pri-
čom pre hosťa pri susedom stole už

polievku z menu nemali. Zdalo sa nám,
že klimatizácia funguje len nedostatočne,
nepomohlo jej ani veľké otvorené okno
nad portálom. Bolo horúco, čo je však
možno aj dôsledok veľkého množstva
ľudí v lokáli a tepla z kuchyne. Potlesk si
nezaslúži ani to, že hosťom k jednému
stolu donesú polievku na trikrát, pričom
tie skoršie podané sú menej teplé ako
posledné. Ani to, že čerstvo umytý pohár
na minerálku je na dotyk horúci.
Jedálny lístok je aj na internete, môžete
posúdiť. Nie je príliš nápaditý - hoci
ponúkajú viacero omáčok k mäsám a
jedlám, medzi hlavnými jedlami príliš
dominuje omáčka z Nivy. K dvom hlav-
ným jedlám, zmiešanému tanieru a
sviečkovým rezom, sme mali navlas rov-
nakú omáčku, pre zmenu poľovnícku.
Predjedlá z lístka nás príliš silno neoslo-
vili, tak sme prešli rovno k polievkam.
Prehrala to Zeleninová z denného menu
(30 Sk), kolega ju ani nedojedol, Vývar s
mäsom a rezancami (40 Sk) bol len štan-
dardný, vyhrala chuťovo i vzhľadom
Cesnaková krémová (45 Sk).
Z hlavných jedál sme si objednali v kate-
górii miestnych špecialít dve dvestogra-
mové porcie Plnený rezeň Jakub v
zemiakovom cestíčku s klobásou, slani-
nou, feferónkou, šampiňónmi - (205 Sk)
a  Miešaný tanier Poľovník obsahujúci
bravčové, hovädzie a hydinové mäso
podávané s poľovníckou omáčkou - (215
Sk). Miešaný tanier bol len na nasýtenie,

jedlo pôsobilo chuťovo fádne a pri
pohľade na rovnakú omáčku, ako bola k
sviečkovým rezom, sa tento pocit zosil-
nil. Plnka z plneného rezňa sa vysýpala,
nebola v nej žiadna vložka, čo by náplň
spájala. Opekané zemiaky (35 Sk) situá-
ciu tiež nezachránili, neboli totiž ani zlé,
ani výnimočné. Ani Sviečkové rezy na
poľovnícky spôsob (205 Sk) neprekonali
hranicu všednosti. Za ňu dočahovali len
Kalamáre vyprážané (120 Sk), varené
zemiaky (30 Sk) k tomuto jedlu však boli
príliš suché, chceli sme to zachrániť
robenou tatárskou omáčkou, bola chutná,
potlačila však rybiu chuť sépie. Všetky
jedlá sprevádzala rovnaká obloha - na
kúsku kapustného lista nastrúhaná
kapusta, trochu mrkvy, plátok papriky a
uhorky.
Z ponuky dezertov sme vyskúšali dva
druhy štrúdle - jablkovú a višňovo-
makovú (obe po 30 Sk). Neprekročili
tieň podniku, ale boli aspoň teplé a čer-
stvo pocukrované. 
Sumárne - ak nie ste labužník, máte hlad
a nechcete viac, ako odohnať ho, zobe-
riete tento podnik ako realitu. Ak by však
podnik sám mal vyššie ambície a chcel
by byť vychýrený kvalitou kuchyne,
musí napraviť nielen to, čo sme naznači-
li. Inak treba zopakovať, že v kategórii
otváracích hodín by Jakub caffé - restau-
rant mohli nasledovať aj ďalšie podniky.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Múdre je nakupovať len to, čo potrebujete
Pred Veľkou nocou som zvykla písať o
možnostiach, ako pred sviatkami z
peňazí na domácnosť usporiť nejaký
ten groš pri nákupoch. Tentoraz sa mi
to pre chrípku nepodarilo včas - veď
tento článok dostanú čitatelia do rúk
najskôr na Zelený štvrtok. 
Ato už veru nemajú možnosť hľadať, kde
sa dajú kúpiť vajíčka výhodnejšie, či kde
je lacnejšie údené. Ak teda majú čosi
ušetriť, neostáva iná možnosť, ako nakú-
piť iba to, čo naozaj potrebujú a spotrebu-
jú. Niekedy je to však naozaj ťažké. Odo-
lať širokej ponuke lákavého tovaru od
výmyslu sveta dokážu iba veľmi discipli-
novaní spotrebitelia. Priznám sa, aj mne
skončí v nákupnom koši napríklad vábivá
kvetinka, ktorá svoju krásu (na potvoru)
predvádzajú blízko pokladne v predajni
potravín. Veď nekúp takú krásu za veľmi
výhodnú cenu!....
A sme zasa pri cenách, ako obvykle.
Prečo? Poviem príklad. Na jednej ulici sú
oproti sebe predajňa potravín a predajňa
kvetov. Prekrásne primulky aj kalanchoe
rôznych farieb ponúka supermarket za

19,90 Sk prípadne za 59,00, kým na opač-
nej strane ulice stojí ten istý tovar 40,00,
prípadne 109 Sk. Rada sa presviedčam o
pravde na vlastnej koži, nuž kúpila som si
v oboch týchto obchodoch po jednej prvo-
sienke. Výsledok? Obe rovnako pekné,
zdravé a radosť mi robia aj po takmer
dvoch mesiacoch. Okrem dôvodu skryté-
ho v synovej poznámke, že blbnem,
naozaj nevidím žiaden iný rozdiel pre tak-
mer dvojnásobne vyššiu cenu toho istého
tovaru v dvoch obchodoch vzdialených od
seba len pár metrov.
A teraz iný pohľad na tvorbu cien. Veľké
množstvo tovaru (aj kvety) sa dováža z
cudziny. Či už je to oblasť, kde sa platí
dolármi či eurami. Kto trochu sleduje eko-
nomiku, vie, že naša koruna od začiatku
roku zosilnela. To znamená, že za menej
korún sa dalo v zahraničí nakúpiť viac
tovaru. Neviem ako vy, ale ja som veru
nezaznamenala znižovanie cien výrobkov
z dovozu ani o korunu. Dovozcovia i pre-

dajcovia sa vyhovárajú na všeličo a jed-
ným dychom ubezpečujú spotrebiteľov,
že môžu byť radi, že ešte nemuseli zvýšiť
ceny. Pritom nešlo o halierové kurzové
zmeny, ale o korunové. Čuduj sa svete!
Len čo sa objaví prvá zmienka o slabnutí
koruny o pár halierov, už podnikateľská
sféra dáva počuť, že bude musieť upravo-
vať ceny. Samozrejme, smerom hore.
Nuž, hovorí sa, že každý robí to, čo môže.
Na Slovensku máme armádu rôznych
kontrolných inštitúcií, ktoré sú platené z
našich daní - a preto by nás mali chrániť.
Žiaľ, väčšina z nich zareaguje až na kol-
kovanú žiadosť a vyhovára sa na to, že je
voľná tvorba cien. Napokon aj minister-
stvu financií trvalo roky, kým konečne
naštartovali na Slovnaft, ktorý z vreciek
nás všetkých vyťahoval peniaze na svoje
obrovské zisky. Zdôrazňujem „všetkých“,
pretože tovar sa rozváža motorovými
vozidlami a do ceny každého tovaru a
služby sa započítajú aj náklady na dopra-
vu. Spotrebiteľ je aj voličom. Voľby sa
blížia, nezabudnite na vlastné peňaženky.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

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

� 0905 646 511

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

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

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

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

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

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
02/5464 3232   0903 263 639   0905 576 888
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Obavy ľudí

z jarnej povodne

sa nenaplnili
BRATISLAVA
Napriek dlhotrvajúcej povodňovej
situácii v Bratislave a jej bezprostred-
nom okolí nie sú následky extrémne
vysokých hladín riek a potokov ani
rozsiahle, ani dramatické.
K najohrozenejším častiam mesta patrili
Vajnory. Inokedy takmer zanedbateľný
Šúrsky potok sa premenil na riavu, ktorá
hrozila pretrhnutím hrádze a zaplavením
obce. Tok kulminoval v medznom bode a
v tom čase starostka Anna Zemanová
varovala pred podzemnými vodami.
„Nezaznamenali sme však žiadnu škodu
na verejnom majetku,“ komentuje situá-
ciu starostka. „Zaplavilo síce priestory
pivnice v materskej škole, ale nebola to
poistná udalosť.“ Podľa jej slov sú
podobne na tom aj občania, ktorí boli pri-
pravení a včas odsávali vodu z pivníc.
Dnes je podľa jej odhadu Šúrsky potok
schopný pohltiť avizované výdatné
dažde. Vajnory zažili podobnú situáciu aj
pred piatimi rokmi. „Sme najnižšie polo-
ženou mestskou časťou, do nášho chotá-
ra steká všetka voda z kopcov a z Rače,“
vysvetľuje starostka.
V Devíne voda zaplavila priestor pod
hradom a parkovisko pred hostincom U
Srnčíka. Podľa devínskej samosprávy ta-
kisto nedošlo k väčším škodám, rozsah
poškodení však ešte nemonitorovali, le-
bo očakávajú opätovné zvýšenie hladiny
Moravy i Dunaja. Aj v Devínskej Novej
Vsi pretiekla Morava v treťom povodňo-
vom stupni, no bez škôd. (gub)

Na Komenského

námestí majú

byť aj garáže
STARÉ MESTO
Pripravovaná revitalizácia Gorkého
ulice a jej premena na mäkkú pešiu
zónu (s možnosťou vjazdu a parkova-
nia áut), o ktorej sme informovali v
poslednom vydaní Bratislavských
novín, nepovedie k zníženiu počtu par-
kovacích miest.
Ako nám povedal jeden z autorov pro-
jektu revitalizácie Gorkého ulice archi-
tekt Otto Grossmann, na požiadanie
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,
ktorá je investorom obnovy, bola spraco-
vaná štúdia rekonštrukcie vo variante, v
ktorom sa ráta s vybudovaním podzem-
nej parkovacej garáže na Komenského
námestí za prístavbou Slovenského
národného divadla. Garáže by mali byť v
troch podzemných podlažiach a malo by
v nich byť asi 70 parkovacích miest.
Vjazd do garáží a výjazd z nich má byť
riešený jednopruhovou rampou a regulo-
vaný svetelnou signalizáciou riadenou
impulzmi zo slučiek vo vozovke. „Par-
kovacie garáže budú iba asi na jednej tre-
tine pôdorysu Komenského námestia,
pretože SND má v podzemí pod námes-
tím sklady a skúšobne,“ povedal nám O.
Grossmann, podľa ktorého sa napriek
tejto skutočnosti podzemné garáže na
námestie zmestia. S podzemnými prie-
stormi SND však nebudú nijako prepoje-
né. Ako dodal, výjazd z garáží bude na
prieniku Gorkého ulice a Komenského
námestia a v tých istých miestach bude aj
schodisko a výťah. 
Ako sme už informovali, štúdia obnovy
Gorkého ulice a Komenského námestia
ráta s tým, že z nej budú odstránené
nevhodné parkovacie stĺpiky, ktoré sú na
nej v súčasnosti, celá ulica bude „od
steny k stene“ vydláždená a pribudne tu
aj zeleň vrátane stromov. Pravdepodobne
pôjde o javory, ktoré sú zaujímavé aj
farebne, ale o tejto otázke sa zatiaľ defi-
nitívne nerozhodlo. Zámer ráta aj s čias-
točnou redukciou vyústení vzduchotech-
niky na Komenského námestí zo zadnej
strany SND, ktoré sú v súčasnosti v
objektoch pripomínajúcich kvetináče,
čím sa služobný vchod pre zamestnan-
cov SND a hercov stane dôstojnejším. 
Pokiaľ ide o samotný priebeh rekonštruk-
cie, podľa O. Grossmanna by mala byť
Gorkého ulica i jej spojnica s Jesenského
ulicou po celý čas prejazdná a obmedze-
ná nebude ani prevádzka dvoch divadiel -
SND a DPOH. Juraj Handzo

NOVÉ MESTO
Rozvodnený potok Vydrica spôsobil
rozsiahle škody v bratislavskom leso-
parku. Stalo sa tak 29. marca, keď jeho
hladina kulminovala. Voda poškodila
mosty, asfaltovú cestu a upchaté boli
priepusty. 
Ako nám povedal Peter Pivko z organizá-
cie Mestské lesy v Bratislave, najväčšie
škody vznikli na vozovke a na moste
medzi druhým a tretím lomom, kde voda
podmyla základy mosta a asfaltová cesta,
ktoré cez neho prechádza, sa prepadla.
„Na ďalšom moste, ktorý je situovaný
nižšie, pod druhým lomom, došlo k pod-
mytiu základov a sčasti aj k poškodeniu

vozovky,“ uviedol. „Okraje asfaltovej
cesty boli podmyté a narušené aj na viace-
rých ďalších miestach, okrem toho sa zní-
žila svetlosť mostov, pretože sa pod nimi
nahromadili naplaveniny.“ 
Pod Železnou studienkou naplavené
drevo upchalo tok potoka a v dôsledku
toho vyliata voda odplavila časť turistic-
kého chodníka. Škody, ktoré rozvodnená
Vydrica na území lesoparku spôsobila,
zatiaľ neboli presne vyčíslené, ale určite
sa budú pohybovať rádovo v stovkách
tisíc korún, pretože spomenutý zdevasto-
vaný most medzi druhým a tretím lomom
bude potrebné kompletne zrekonštruovať. 
Podľa slov P. Pivka je poškodená asfalto-

vá cesta jedným z hlavných ťahov v brati-
slavskom lesoparku, využívajú ju peší
návštevníci, cyklisti, pomocou nej sa
zabezpečuje aj lesná prevádzka. Odstráne-
nie škôd na tejto komunikácii je potrebné
vykonať v čo najkratšom čase, aby mohla
opäť slúžiť svojmu účelu, ale napríklad aj
z dôvodu, aby v prípade nutnosti bola táto
lokalita prístupná pre vozidlá rýchlej zdra-
votnej pomoci. Rozpočet organizácie
Mestské lesy v Bratislave, ktorá má úze-
mie bratislavského lesoparku v správe, s
takouto situáciou nepočítal. Mestské lesy
by preto uvítali, keby jej pri odstraňovaní
škôd pomohli aj iné subjekty. (juh)

FOTO - PP

BRATISLAVA
Na komplexnú obnovu panelákových
sídlisk budú môcť slovenské mestá v
blízkej budúcnosti čerpať peniaze aj
zo štrukturálnych fondov Európskej
únie, Bratislavy sa však táto možnosť
netýka, hoci práve v hlavnom meste
stojí najviac panelákov, ktoré potrebu-
jú obnovu a zateplenie.
Výnimkou z podpory eurofondov však

bude nielen hlavné mesto, ale celý Brati-
slavský kraj. Ako pre Bratislavské noviny
spresnila riaditeľka odboru bytovej politi-
ky na ministerstve výstavby Elena Szol-
gayová  mestá, ktoré požiadajú o túto
podporu, doplňujúcu komunálne a
súkromné zdroje vlastníkov bytov, musia
totiž spĺňať aj isté sociálne kritériá. A
práve to je smola Bratislavy. Má totiž
vyššie ekonomické výkony, než pravidlá

na prideľovanie štrukturálnych fondov
dovoľujú. E. Szolgayová však nevyluču-
je možnosť, že sa do realizácie projektu v
období od roku 2007 do 2013 pravidlá
zmenia.
Približne 4,5 miliardy korún, ktoré by Slo-
vensko takto mohlo získať, umožní obno-
viť domy s viac ako 50-tisíc bytmi. Na
Slovensku sa v súčasnosti ročne obnovuje
okolo 8000 bytov. (gub)

Vydrica narobila v lesoparku veľké škody,

odplavila turistický chodník a zničila most

Svet Hypoték - centrum hypotekárnych úverov moderného typu
               od 10.4. už aj v Bratislave!

www. Svet-Hypotek.sk

Vzhľadom na veľmi pozitívny ohlas zo strany širokej verejnosti na
naše služby po otvorení pobočky v Žiline, od apríla prichádzame so
zámerom aktívne napomáhať pri získavaní najvýhodnejších podmi-
enok pre hypotekárne úvery aj občanom mesta Bratislavy a jej oko-
lia. Sme moderná, klientsky orientovaná spoločnosť, zaoberajúca sa
profesionálnym poradenstvom v oblasti hypotekárneho bankovníctva, 
pod svojou hlavičkou združujeme všetky hypotekárne banky s právo-
platnou licenciou. Na klientov u nás čaká kompletná ponuka úvero-
vých produktov a ich kombinácií, spolu s nezávislým, objektívnym
poradenstvom a administratívnym servisom, čo zákazníkom zaru-
čuje komfortný výber ideálnych úverových pomienok pre ich špeci-
fickú situáciu za veľmi krátky čas. Následná kompletizácia dokladov 
nevyhnutných k čerpaniu finančných prostriedkov je opäť prioritne
zameraná na rýchlosť a jednoduchosť riešenia, na klientoch zvyčajne
zostáva iba podpis úverovej zmluvy v banke. 
O našich službách a o ideálnych podmienkach pre Váš konkrétny zá-
mer sa môžete presvedčiť v našich obchodných priestoroch od pon-
delka do piatku v čase od: 8:30 do: 17:00

Prečo práve Svet Hypoték?

• Poznáme riešenie Vašej
situácie: je vysoko pravde-
podobné, že sme v nedávnej
dobe zaistili financovanie 
pre klienta vo Vašej situácii.

• Rešpektujeme Vaše prio-
rity: výška úveru, rýchlosť 
čerpania, výška mesačných 
splátok, apod.

• Klientov zámer prezen-
tujeme banke anonymne, 
znižujeme tak riziko zamiet-
nutia na minimum

• Naši klienti zvyčajne zís-
kavajú lepšie podmienky 
financovania!!!

• Naše služby sú bez poplatkuSvet Hypoték, Krížna 52 (oproti tržnici), t.č. 02/ 555 71 333
www. svet-hypotek.sk
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OROSTOURS
17. sezóna

www.orostours.sk

BULHARSKO
LETECKY, KOMBI

12, 11, 10, 9 - dňové zájazdy
Letecky z Bratislavy od
v cene: letenka, ubytovanie, transfer

KOMBI 10 DNÍ
v cene: letenka, autobus, ubytovanie...

EGYPT
OSOBA SAMA

BEZ PRÍPLATKU...

Dieťa do 15 r.
POBYT
ÚPLNE 
ZDARMA

BRATISLAVA, Floriánske nám. 1
02/555 631 66, 0908 982 663 

KOŠICE: 055/62 268 38, 62 268 96
0918 492 115, 0910 564 254

BB: 048/41 55 175, 0907 990 968
PP: 052/77 25 405, 0907 990 967
PO: 051/77 33 023, 0907 911 875
MI: 056/644 20 20, 0907 906 382

AAKK
CCIIAA VVAAJJÍÍČČKKOO´KUPÓN...

Bulharsko
Egypt

Autobusový
zájazd

-500Letecký
zájazd
-1000

4440
7550

URČITE NAJLEPŠIE
CENY NA SLOVENSKU

+ výlet zdarma
+ 50 libier na ruku

Bratislavské paneláky z fondov nedostanú



BRATISLAVA
Bratislavské materské centrá (MC)
zamerané na poskytovanie možností
trávenia voľného času najmä pre
mamičky na materskej dovolenke a ich
deti okrem pravidelného programu aj
na apríl pripravili viacero podujatí.

~     ~     ~
RUSOVCE
V MC Kukulienka v MŠ na Kováčskej
ulici je otvorená v utorok od 15.00 do
17.00 a štvrtok od 9.00 do 11.00 h herňa.
Centrum ponúka v utorok od 15.00 do
17.00 masáže, vo štvrtok od 9.15 do
10.00 je cvičenie pre deti s hudobnou
školou Yamaha. Dňa 20. apríla o 10.00  je
na programe beseda o výchove detí.
LAMAČ
V MC Obláčik na Malokarpatskom ná-
mestí 1 bude 19. apríla o 17.00 kúzelnícke
predstavenie, 25. apríla bude burza detské-
ho oblečenia a potrieb pre deti. Denne
okrem stredy je v čase od 10. do 11.30
herňa (v stredu od 16.30 do 18.00).
DEVÍNSKA NOVÁ VES
MC Bublinka funguje v priestoroch MŠ J.

Smreka 8 v pondelok až stredu od 9.00 do
12.00 a od 15.00 do 18.00, vo štvrtok od
9.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00, v piatok
od 9.00 do 12.00 h. Stálymi aktivitami sú
Klub tehuliek a mamičiek s deťmi do 9 me-
siacov, Kalanetika, Angličtina pre detičky,
Aerobik, Výtvarné dielničky, Kolo, kolo
mlynské. Špeciálnym programom je Bab-
ská jazda (21. apríla o 21.00) či Tatodetská
jazda (22. apríla od 10.00 do 12.00). Od 13.
do 18. apríla má Bublinka prázdniny.
KARLOVA VES
MC Klbko na Lackovej ulici 4 je otvore-
né denne od 9.00 do 12.00 h, v utorok a vo
štvrtok aj od 16.00 do 18.00, každý piatok
od 9.00 do 11.00 h je jedna miestnosť
vyhradená pre mamy s bábätkami. V pon-
delok a stredu o 9.00 čaká na mamy cvi-
čenie na fitloptách, vo štvrtok od 8.00 do
9.30 masáže, o 10.00 h prednášky.
DÚBRAVKA
MC Macko sídliace v Kultúrnom centre
Fontána na Ožvoldíkovej ulici 12 ponúka
program v pondelok a vo štvrtok od 9.30 do
11.30. Organizuje vzdelávacie kurzy pre
mamičky - nemčinu v utorok od 9.30 do 11.

hodiny, angličtinu v stredu a v piatok od
9.30 do 11. hodiny, na objednávku sú aj
masáže, manikúra a pedikúra. V rámci špe-
ciálneho programu sa 20. apríla mamičky
stretnú s ombudsmanom, 24. apríla bude
prednáška na tému Mýty o výžive, 27. aprí-
la burza detského ošatenia a hračiek.
RAČA
MC Ráčik na Peknej ceste 9 má otváracie
hodiny v utorok, stredu a vo štvrtok od
9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 h. V
utorok o 16.00 sú na programe Spievan-
ky, v stredu o 10.30 Veselé riekanky a o
16.30 Angličtina pre detičky.
STARÉ MESTO
Rodinné centrum Prešporkovo na Gröss-
lingovej ulici 48 okrem pravidelného pro-
gramu (v pondelok, stredu a piatok od
9.00 do 12.00 h, v utorok a vo štvrtok od
15.00 do 18.00 h) ponúka špeciálny pro-
gram - 18. a 27. apríla o 16.30 je to Hu-
dobná škôlka Yamaha, 19. apríla o 10.30
prezentačná prednáška o bezpečnej pre-
prave detí, 21. apríla o 10.30 diskusia s
logopedičkou, 24. apríla o 10.30 prednáš-
ka o výžive detí do troch rokov. (brn)

8BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2006

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

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

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

e-mail: domestica@ba.telecom.sk

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%

Čo ponúkajú materské centrá v apríli Zaspávaš 
za volantom? 

Klikni na 

www.chrapanie.sk 

Vlani navštívilo jednotlivé akcie a podujatia v rámci Dňa
otvorených dverí samosprávy hlavného mesta „Bratislava
pre všetkých“ takmer 50 tisíc ľudí. Primátor sa preto roz-
hodol tento úspešný projekt rozšíriť v tomto roku na celý
víkend. Tretí ročník tohto obľúbeného podujatia sa usku-
toční počas víkendu 22. a 23. apríla. Jeho cieľom je sprí-
stupniť obyvateľom Bratislavy bezplatne čo možno najviac
služieb a atrakcií, ktoré im počas celého roka poskytujú
mesto a mestské organizácie.

PIATOK 21. apríla 2006
14.00 120 rokov Mestskej vodárne - nádvorie Starej radnice, kultúrno-
spoločenský program o kvapke vody
16.00 Život v galérii (čo ho vytvára) - Pálffyho palác, Štipendium pre
mladých kurátorov, Cena riaditeľa GMB. Výstavný projekt predstavuje
galériu netradičným spôsobom - prostredníctvom fotografií a životopisov
ľudí, ktorí tu pracujú
19.00 Cena primátora Bratislavy na rok 2006 - Zrkadlová sieň Prima-
ciálneho paláca (vstup len na pozvánky)

SOBOTA 22. apríla 2006
9.00 - 17.00 Deň otvorených dverí primátora Bratislavy v Primaciál-
nom paláci
9.00 - 18.00 Prehliadky Bratislavy so sprievodcom BKIS (každú hodi-
nu, odchod z Klobučníckej), Prehliadky historickou električkou (každých
90 minút) 
10.00 - 22.00 Bratislavský jarmok, Nádvorie Starej radnice - predaj
tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek. Výrob-
ky budú predávať remeselníci zo Slovenska
10.00 Odpečatenie mestských brán - symbolické prestrihnutie pásky na
Michalskej bráne a pozvánka do mesta pre všetkých
10.00 - 16.30 Účinkovanie detí bratislavských základných umelec-
kých škôl v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, v Mirbachovom paláci
a Pálffyho paláci
10.00 - 17.00 Umelecká scéna - „A“ od po „Z“ - prvý ročník pro-
jektu - prezentácia najmladších umelcov Bratislavy - žiakov ZUŠ - na
tému Mestské múzeum v Bratislave - nádvorie Starej radnice
15.00 - 22.00 Program pod Devínskym hradom (20,30 - 22,00
Skupina historického šermu Argyl- ukážky bojov zo stredoveku, fakírska
show, ohňová show, hudobná skupina Gailard, šermiarsky tábor, historic-
ká strelnica, jazda na koňoch, večerné vystúpenie Martina Babjaka)
15.00 Hodina otázok a odpovedí s primátorom A. Ďurkovským, Zrkad-
lová sieň Primaciálneho paláca
16.00 Bratislavský umelecký spolok 1885 - 1945, vernisáž výstavy -
Mirbachov palác, samotná výstava v Mirbachovom paláci a v Starej
radnici
17.00 Dobrí ľudia na lavičkách - Hlavné námestie, Odovzdanie zrekon-
štruovaného námestia obyvateľom Bratislavy, odhalenie a uvedenie do
prevádzky strážnej búdky s pitnou fontánkou - dar BVS mestu a jeho
obyvateľom, koncert Metropolitného orchestra Bratislava, kaukliari, maľo-
vanie pre deti. Program v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava (v
prípade nepriaznivého počasia o 17.00 v Zrkadlovej sieni)
18.00 - 22.00 Kaplnka sv. Jakuba - nočný vstup do podzemia v
sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave
19.00 Fanfárový koncert z veže Starej radnice - Bratislavská dychová
harmónia

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu
10.00 - 20.00 bezplatný vstup do expozícií
Dejiny mesta a feudálnej justície, Stará radnica, Primaciálne nám. 3
Bratislavský umelecký spolok 1885 - 1945, výstava
Nový vizuálny štýl MMB: prezentácia návrhov nového logotypu Múzea
mesta Bratislavy
Expozícia Zbraní a mestského opevnenia - Michalská veža, Michalská 24
Múzeum Arthura Fleishmanna, Biela 6
Rodný dom J. N. Hummela - hudobná expozícia, Klobučnícka 2
Expozícia Historických hodín - Dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín, Muránska ulica (do 22.00 h)
Antická Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69 
Farmaceutická expozícia - Lekáreň u Červeného raka, Michalská ulica

Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy
10.00 - 20.00 Bezplatný vstup do expozícií
Pálffyho palác, Panská 19
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici 
10.00 - 20.00 Bratislava - mesto, ktoré číta
- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
- úsek odbornej literatúry, Klariská 16
- úsek literatúry pre mládež, Kapucínska 3
- úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
- výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov,
- preberanie oneskorene vrátených výpožičiek bez pokuty 
- kultúrny program na Klariskej 16 a Kapucínskej 1 od 14,00 h a
- vyhodnotenie čitateľskej súťaže

Sprievodné podujatia
14.00 Ukážka výcviku vodiacich psov, výstavka s tematikou pre nevi-
diacich Klariská 16 (nádvorie Mestskej knižnice), P. Prok: Svetlá mesta -
výstava fotografií zo života vodiaceho psa , Klariská 16 (nádvorie Mest-
skej knižnice, v prípade nepriaznivého počasia spoločenská miestnosť)
15.00 Rozprávkové divadelné popoludnie pre deti - Klariská 16 - spo-
ločenská miestnosť
16.00 Bratislava - mesto, ktoré číta - vyhodnotenie súťaže, Klariská 16
18.00 Pocta Albínovi Brunovskému - vernisáž výstavy plagátov - Artoté-
ka, Kapucínska 1
19.00 Bratislavský maratón poézie - literárno- hudobný večer- Klariská
16 (moderuje Dado Nagy, hudobný hosť: S. Horňáková, recitujú: Ľ. Fel-
dek, T. Janovic, I. Štrpka, I. Baláž, J. Litvák, E. Ondrejička, M. Mališ, J.
Cíger, V. Dianišková, M. Thomka, P. Urban, P. Garan, V. Janoušková, A.
Kanásová, J. Pácalová, M. Ferenčuhová, M. Kadlečíková, O. Dufeková, A.
Tešovičová, R. Pekarik)

Sprievodné výstavky v Mestskej knižnici
Najkrajšie miesto v Bratislave - výstavka výtvarných prác detí, Klariská 16
Čo (ne)vieme o Bratislave- výstavky z knižničných fondov, Laurinská 5

Deň otvorených dverí na športoviskách STaRZ
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9

9.00 - 17.00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť
18.00 - 22.00 Hokejové skupiny (objednávanie hodinových blokov -
tel. 4437 2828)

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3
9.00 - 17.00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť 
18.00 - 22.00 Hokejové skupiny (objednávanie hodinových blokov -
tel. 6436 6171, 6428 8963)

Plaváreň Pasienky
10.00 - 22.00 Bezplatné plávanie pre verejnosť

Areál STARZ, Drieňová ulica 11
Posilňovňa, asfaltové ihriská

6.00 - 22.00 Bezplatný vstup do posilňovne - odborné poradenstvo
odborného inštruktora

Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade
9.30 - 11.00 Ukážky kŕmenia zvierat - surikaty, medvede, hrošíky
10.00 - 10.45 Slávnostné otvorenie nového pavilónu šeliem
10.00 - 12.00 Info stánok ku kampani EAZA „Zachráňme nosorož-
ce“ pri hrošíkoch
12.00 - 13.00 Beseda s chovateľmi o kontaktných zvieratách na tri-
búnke v detskom kútiku
14.00 - 16.00 kultúrny program
15.00 - 17.00 Vozenie na poníkoch a ťave (poníky - pri žirafinci, v
kruhu v lese, ťava - lúka pod nosorožcami)
10.00 - 18.00 Ukážky ľudových remesiel pri plameniakoch

Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade UK
9.00 - 18.00 informácie o pestovaní rastlín a predaj nadproduktov -
kaktusy , sukulenty, skalničky, ihličnany

NEDEĽA 23. apríla 2006
9.00 - 18.00 Prehliadky Bratislavy so sprievodcom BKIS (každú hodi-
nu, odchod z Klobučníckej ulice), Prehliadky historickou električkou (kaž-
dých 90 minút) 
10.00 - 18.00 Bratislavský jarmok, Nádvorie Starej radnice - predaj
tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla výšiviek
11.00 Slávnostná sv. omša za Bratislavu a Bratislavčanov v Dóme sv.
Martina
12.00 Slávnostné zvonenie zvonu Wederin v Dóme sv. Martina 
11.00 - 18.00 Primaciálny palác - obrazáreň - voľný vstup
11.00 - 15.00 Účinkovanie detí základných umeleckých škôl, Zrkad-
lová sieň Primaciálneho paláca
14.00 - 18.00 Hlavné námestie, Zábavné popoludnie pre rodiny s
deťmi 
11.00 - 18.00 Nonstop Kino ČAS - premietanie blokov dokumentár-
nych filmov z minulosti Bratislavy
15.00 Vedeli ste, že prednáška na tému z histórie Bratislavy - Zrkadlo-
vá sieň Primaciálneho paláca
18.00 Koncert pre Bratislavu, SF Reduta, účinkujú Spevácky zbor mesta
Bratislavy a Mestský komorný orchester Cappella Istropolitana 

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu
11.00 - 18.00 bezplatný vstup do expozícií
Expozícia Dejín mesta a feudálnej justície, Stará radnica, Primaciálne
nám. 3, účinkovanie detí základných umeleckých škôl
Výstavy Bratislavský umelecký spolok 1885 - 1945 a Nový vizuálny štýl
MMB (prezentácia návrhov, logotypov Múzea mesta Bratislavy)
15.00 a 17.00 prehliadky výstavy Bratislavský umelecký spolok
1885 - 1945 s kurátormi výstavy
Expozícia Zbraní a mestského opevnenia - Michalská veža, Michalská 24
Múzeum Arthura Fleishmanna, Biela 6
Rodný dom J. N. Hummela - hudobná expozíácia, Klobučnícka 2
Expozícia Historických hodín - Dom U dobrého pastiera, Židovská 1
Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín, Muránska ulica (do 19.00 h)
14.00 Dávno nájdené - otvorenie výstavy 

15.30 Slávnosť devínska - spomienková literárno-hudobná kompozícia
venovaná 170. výročiu národného krstu Štúrovej družiny na Devíne. Antic-
ká Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69 
Farmaceuticá expozícia - Lekáreň u Červeného raka, Michalská ulica

Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy
11.00 - 18.00 Bezplatný vstup do expozícií
Pálffyho palác, Panská 19
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
15.00 a 17.00 prehliadky výstavy Bratislavský umelecký spolok
1885 - 1945 s kurátormi výstavy

Deň otvorených dverí na športoviskách STaRZ
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9

9.00 - 17.00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť
18.00 - 22.00 Hokejové skupiny - objednávanie hodinových blokov
- tel. 4437 2828

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3
9.00 - 17.00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť 
18.00 - 22.00 Hokejové skupiny (objednávanie hodinových blokov -
tel. 6436 6171, 6428 8963)

Plaváreň Pasienky
10.00 - 20.00 Bezplatné plávanie pre verejnosť

Areál STARZ, Drieňová ulica 11
Posilňovňa, asfaltové ihriská

6.00 - 22.00 Bezplatný vstup do posilňovne - odborné poradenstvo
odborného inštruktora

Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade
9.30 - 11.00 Ukážky kŕmenia zvierat - surikaty, medvede, hrošíky
10.00 - 12.00 Info stánok ku kampani EAZA „Zachráňme nosorož-
ce“ pri hrošíkoch
12.00 - 13.00 Beseda s chovateľmi o kontaktných zvieratách na tri-
búnke v detskom kútiku
14.00 - 16.00 Kultúrny program na tribúnke v detskom kútiku
(agentúra)
16.00 - 18.00 Vozenie na poníkoch a ťave (poníky - pri žirafinci, v
kruhu v lese, ťava - lúka pod nosorožcami)
10.00 - 18.00 Ukážky ľudových remesiel pri plameniakoch

Kamzík - Verejná cyklistická zjazdová trať Rohatka
10.30 - 15.00 Mestské lesy v Bratislave a Občianske zduženie Slo-
bodný Bajker pozýva Bratislavčanov na Deň otvorených dverí, informač-
ný stánok o horskej cyklistike , exhibičné jazdy na trati Rohatka (v záuj-
me bezpečnosti prosíme peších návštevníkov rešpektovať zákaz vstupu
na trať Rohatka)

Sedačková lanová dráha Železná studnička - Kamzík
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, EKO-VPS Bratislava - Nové Mesto a
Mestské lesy v Bratislave pozývajú:
10.00 - 16.00 bezplatná prevádzka lanovej dráhy

Bobová dráha - Kamzík
Mestské lesy v Bratislave, B.O.F. a.s. a Consulting BK, a.s. pozývajú:
11.00 - 18.00 bezplatná prevádzka bobovej dráhy

Závodisko, š.p., Bratislava, Starohájska 22
14.00 Dostihový program v rámci víkendu Bratislava pre všetkých

www.bratislava.sk

Program podujatia BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH
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STARÉ MESTO
NA HOLLÉHO ULICI neznámy
páchateľ prepadol občan Dánska. Dva-
krát ho udrel do oblasti ľavého oka, na čo
mu z vrecka nohavíc odcudzil 8000
korún. Poškodenému vzniklo drobné
poranenie tváre v oblasti oka. Prípad
vyšetruje polícia.

DÚBRAVKA
NA ULICI KPT. J. RAŠU pred vcho-
dom 17-ročný Mário fyzicky napadol 18-
ročného muža. Prikázal mu, aby mu dal
sto korún, čo muž odmietol. Na to mu
Mário násilím odcudzil bankomatovú
kartu, občiansky preukaz a čipovú kartu
od internátu. Prepadnutý zranenia neutr-
pel. Vyšetrovateľ obvinil Mária zo zloči-
nu lúpeže, stíha ho na slobode. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol zbraň so zásobníkom a s
nábojmi z odkladacej skrinky v aute
BMW, ktoré jeho 43-ročný majiteľ zapar-
koval na parkovisku obchodného centra.
Zbraň mal v legálnej držbe. Neznámy
páchateľ sa dopustil krádeže a nedovole-
ného ozbrojovania. Podľa zákona, kto
ponechá zbraň a strelivo v motorovom
vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na
motorové vozidlo, dopustí sa priestupku.
Držiteľovi zbrojného preukazu hrozí
sankcia do 50-tisíc korún. 

RUŽINOV
NA KONOPNEJ ULICI sa v byte 33-
ročný Jiří, český štátny príslušník, ktorý
sa zdržiava na Slovensku, vyhrážal fyzic-
kou likvidáciou 22-ročnej žene a jej rodi-
ne. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu
nebezpečného vyhrážania a umiestnil ho
do cely s návrhom na vzatie do väzby.
NA VRAKUNSKEJ ULICI sa v pre-
dajni potravín 25-ročný Martin pokúsil
odcudziť dve čokolády za 38 korún, pri-
čom ho zadržala strážna služba. Nebolo
to po prvýkrát, čo Martina prichytili pri
krádeži. Nevyhol sa obvineniu, za krá-
dež mu hrozí až dvojročné väzenie.
Skončil v cele.

PETRŽALKA
NA NOBELOVOM NÁMESTÍ v areá-
li detského ihriska pri tamojšej základnej
škole sa našla pravdepodobne ortuť, ktorá
bola roztrúsená na ploche asi 10 x 6
metrov. Oznámenie prijali hasiči, ktorí ju
zasypali sírou a špeciálnou technikou
odstránili. Na mieste bol i policajný
výjazd a zdravotníci. Do kontaktu s ortu-
ťou prišlo asi osem žiakov, riziko zdra-
votných problémov je však malé, lebo
škodlivé sú najmä výpary ortute a deti s
ňou prišli do kontaktu na otvorenom prie-
stranstve. Až vyšetrovanie ukáže, akým
spôsobom sa ortuť na miesto dostala,
odkiaľ pochádza a o aké množstvo išlo.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo
veci pre trestný čin všeobecného ohroze-
nia. V prípade odhalenia páchateľa mu
hrozí trest odňatia slobody na štyri až
desať rokov. (ver)

Bratislavské

víno a kráľovské

korunovácie
Po obsadení Budína Turkami sa v rokoch
1563-1835 stala Bratislava korunovačným
mestom uhorských kráľov. Pri korunová-
ciách v Dóme sv. Martina sa konali v meste
a v palácoch veľkolepé oslavy, na ktorých
nechýbalo bratislavské víno. Priebeh
korunovačných slávností je zdokumento-
vaný v mestskom archíve a opísali ho i via-
cerí historici a literáti. Z nich vyberáme
state, v ktorých sa píše o pití vína pri
týchto oslavách.
Na korunovácii Maximiliána II. a jeho manžel-
ky Márie 8. 9. l563 bola korunovačná slávnosť
v arcibiskupskom paláci, na ktorej sa podávalo
víno z mestských pivníc. Pred Michalskou brá-
nou sa podávalo účastníkom slávnosti mäso z
volov opekané na ražňoch a z ozdobenej fontá-
ny tieklo víno. Na slávnostnom sprievode sa
zúčastnili i bratislavskí vinohradníci ako unifor-
movaný zbor pod vlastnou cechovou zástavou.
Aj pri korunováciách Rudolfa II. (1572), Mate-
ja II.(1612) a Márie Terézie (1740) sa podávalo
zdarma víno, ktoré tieklo z fontán. Taktiež pri
korunovácii Ferdinanda II. (1618) sa podávalo
víno, ale vojaci mali zákaz piť alkoholické
nápoje, a preto víno dostali až na druhý deň po
korunovácii. V roku 1711 počas korunovácie
Karola VI. sa konala slávnostná hostina v arci-
biskupskej rezidencii, na ktorej sa podávalo
víno z bratislavských mestských pivníc. Podľa
španielskej etikety ( Karol bol vtedy  aj španiel-
skym kráľom) obedoval kráľ najprv sám a až po
jeho obede mohli stolovať prítomní hostia, ktorí
sa dovtedy len prizerali, ako kráľ obeduje.    
Pred korunováciou Leopolda II. v roku 1790 sa
konal slávnostný ples na hrade. V deň koruno-
vácie bola slávnostná večera v arcibiskupskom
paláci. Pre ľud sa na nádvorí konala zábava a v
stánkoch postavených pri Rybárskej bráne sa
podávalo víno pod dozorom vinohradníckej
mestskej gardy. Bratislavskí vinohradníci daro-
vali pri tom kráľovi okrem iných darov aj 20
vedier (asi 800 litrov) kvalitného vína.
Aj pri korunovácii Karolíny Augusty, štvrtej
manželky kráľa Františka I. v roku 1825 boli na
veľkolepej slávnosti pohostení účastníci vínom
na Rudnayovom námestí.
Ferdinand V. bol posledným uhorským kráľom
korunovaným v Bratislave (1835). Pri prí-
ležitosti jeho korunovácie sa podávalo zdarma
víno na Korunovačnom námestí (asi 22 hl).
Študent bratislavského evanjelického lýcea
popísal priebeh slávnosti takto: „ Bylo dvoje
reštuvania, na jedném bylo 40 okov dvojakého
vína, na druhém bylo 15 korcí žemlí. Víno tjek-
lo svobodne a každý ked chtel napiti sa mohl.
Jestli negdo nádobu hned nenastavil, tjeklo na
zem. Potom sa ich moc vydrápalo k tomu vínu
na reštuvania a tam sa oslopali, až dvaja z
nich v opilství svém spadli a za víno smrti svou
zaplatili…“ Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Zo stromovej aleje zostalo len torzo
Územie pred hradbami každého stre-
dovekého mesta muselo byť prázdne,
nezastavané, aby prípadné stavby
nebránili obrane v prípade nepriateľ-
ského útoku. Aj zeleň z predpolí opev-
není starostlivo odstraňovali. Bolo to
tak aj v stredovekom Prešporku.
Pred južným úsekom hradieb tiekol Du-
naj, ktorý sa každoročne rozlieval až k
mestskému múru a napĺňal vodou mest-
skú priekopu na mieste terajšej Gorkého
ulice a jej predĺženia až po Nový most.
Nábrežie Dunaja sa však postupne od hra-
dieb odďaľovalo. Medzi opevnením a
tokom Dunaja vzniklo územie, na ktorom
sa stavali provizórne stavby. Vedenie mes-
ta požiadalo Máriu Teréziu o súhlas už
nepotrebné mestské opevnenie zbúrať. Po
jej súhlase sa v roku 1775 začalo s demo-
láciou kamenných hradieb. Ich miesto
postupne zastavali šľachtickými a meš-
tianskymi domami, ale voľný priestor
pred nimi zmenili na park. Na mieste
terajšieho Hviezdoslavovho námestia
vysadili na prelome 18. a 19. storočia nie-
koľko radov stromových alejí od Rybného
námestia až k mestskému divadlu, ktoré
stálo na mieste dnešného od roku 1776. 
V zbierke Dr. V. T. v Bratislave sa nachá-
dza pohľadnica zo začiatku 20. storočia,
vydaná v Budapešti firmou W. L. Je to
kolorovaná fotografia, záber do hustej

stromovej aleje s lavičkami, na ktorých
odpočívajú prevažne dámy. Text Pozsony
- Sétatér - Promenade presne lokalizuje
záber do priestoru dnešného Hviezdosla-
vovho námestia. Husté koruny stromov
ako tunel sťažujú orientáciu, ale prízemné
budovy s radom nízkych okien naľavo za
stromami možno identifikovať ako zadné
trakty palácov na Panskej ulici 15 a 17.
Na ich mieste stoja dnes moderné objek-
ty s adresami Hviezdoslavovo nám. 19 a
20. Na pravej strane záberu budovy
nevidno, lebo tam sa námestie (vtedy
Kossuth Lajos tér) rozširovalo k budove
hotela Carlton (pôvodne Zelený strom).
V priehľade aleje v jej strede vidno nezre-
teľný objekt, pravdepodobne pomník
básnika Petöfiho zo začiatku 20. storočia 
Z aleje ostalo po sto rokoch len trápne
torzo. Rozširovanie vozoviek po oboch
stranách, zriadenie miest na parkovanie,
postavenie pomníka Hviezdoslavovi v
30. rokoch, rozšírenie voľného priestran-
stva pred divadlom a Carltonom v 50.
rokoch a s tým súvisiace presunutie
Hviezdoslavovho pomníku až na jeho
terajšie stanovisko, ako aj nedávna
nezmyselná úprava s postavením „hudob-
ného pavilónu“, ktorý hudobným paviló-

nom bez ďalších stavebných úprav nemô-
že byť, a nepotrebnej málo atraktívnej
„fontány“, ktorej údržba a prevádzka stojí
neuveriteľné peniaze, to všetko z pôvod-
ného zeleného parku stále uberalo. A
chystá sa ďalšia rana, tentoraz v nasledu-
júcich sto rokoch asi ťažko zahojiteľná.
Podzemné záchody sú iste potrebné, ale
stavať kvôli nim „sektbar“ ako pevnú
nadzemnú stavbu v štýle čínskej pagody
zo skla za chrbtom Hviezdoslava, takého
barbarstva by sa skutočne nikde na svete
okrem Bratislavy nikto nedopustil. Výho-
vorka, že v suteréne majú byť okrem
záchodov aj sklady záhradníckeho náči-
nia a šachových figúr, je veľmi priehľad-
ná. Aj to by sa dalo vyriešiť bez nadzem-
ného „sektbaru“. Je ešte na Hviezdosla-
vovom námestí málo - pardon - krčiem?
Odporúčam park na Hviezdoslavovom
námestí úplne zrušiť a na jeho mieste
rovno postaviť administratívnu budovu
podobnú tej, ktorá onedlho vyrastie na
Kollárovom námestí. V nej by sa určite
našlo miesto aj na verejné záchody, aj na
šachové figúry a záhradnícke náčinie
(vtedy už nepotrebné). Spratal by sa tam
aj Sektbar a mnohé iné verejnosti prepo-
trebné zariadenia. A hneď by sa tam
mohol presťahovať aj Miestny úrad Bra-
tislava - Staré Mesto. Štefan Holčík 

FOTO - archív V.T.

STARÉ MESTO
Niekoľko sto originálov náčrtov a skíc
Leonarda da Vinciho a množstvo rep-
lík ním skonštruovaných modelov lie-
tajúcich, pozemných aj bojových stro-
jov budú vystavovať na bratislavskom
Hrade od konca apríla do jesene.
Bratislavský hrad je jediným hradom na
Slovensku, ktorý má nedostatočnú

vzdušnú vlhkosť. Prílišné sucho však
škodí exponátom -  Leonardove modely
sú však z dreva, ktoré je na sucho mimo-
riadne citlivé, preto budú musieť v lete
priestory zvlhčovať a kontrolovať. 
Výstava diela Leonarda da Vinciho,
ktoré má okolo šesťsto rokov, ilustruje
genialitu a predvídavosť umelca a techni-
ka - vyprojektoval vrtuľník, lietadlo,

motocykel a zhotovil funkčné modely
týchto strojov. Jeho zbierku, ktorú už
videl Innsbruck, Rím či Budapešť, skom-
pletizovala milánska firma Pantelios,
ktorá v bohatej miere využila exponáty z
múzea v Leonardovom rodisku, meste
Vinci. Mnohé z nich budú zobrazené v
predajnom katalógu so slovenským tex-
tom. (gub)

Originály Leonarda da Vinciho na Hrade

UUnniikkááttnnyy  oobbjjaavv  vveeddccoovv..  CChhoorríí  ss  lluuppiieennkkoouu,,  aattooppiicc--

kkýýmm  eekkzzéémmoomm,,  pplleessňňoovvýýmm  oocchhoorreenníímm  kkoožžee  aa  nneecchhttoovv

aalleebboo  bbéérrccoovvýýmmii  vvrreeddmmii  mmaajjúú  ššaannccuu  nnaa  uuzzddrraavveenniiee..

PPoommôôžžee  iimm  zzáázzrraaččnnýý  oobbjjaavv  ččeesskkýýcchh  vveeddccoovv  „„MMúúddrraa

hhuubbaa““  PPyytthhiiuumm  oolliiggaannddrruumm..  AA  aakkoo  úúččiinnkkuujjee??  JJeeddnnoo--

dduucchhoo..  JJee  ttoo  ppaarraazziitt,,  kkttoorrýý  ppôôvvooddccuu  kkoožžnnýýcchh  ťžaažžkkooss--

ttíí  jjeeddnnoodduucchhoo  zzoožžeerriiee..

Kožu si často začíname všímať až vtedy, keď sa objavia
problémy, napr. kožné a nechtové mykózy, psoriáza,
ekzémy a v spojení s inými chorobami bércové vredy,
preležaniny a podobne.
„Sledovaním účinkov kozmetických prípravkov s

„múdrou hubou“ sa zaoberáme už dlhú dobu. Táto
mikroskopická huba odoberá svojím protivníkom
(patogénnym plesniam a kvasinkám; na lupienky a
ekzémy pôsobia svojou enzymatickou formou) živiny
priamo z tela, až ich zahubia nedostatkom živín.
Je to upír medzi plesňami, ktorý nie je schopný brať
živiny z ničoho iného než z iných plesní. „Keď nemá
potravu, prestane byť aktívny a odumiera.“, hovorí Dr.
Mencl, mikrobiológ Krajskej nemocnice v Pardubi-
ciach.
„Už niekoľko rokov pozorujeme veľmi dobré výsledky
porovnateľné s lokálne pôsobiacimi liekmi pri mykó-

zach kože i nechtov. Prichádza k nám niekoľko pacien-
tov, ktorí si aplikujú prípravok s „múdrou hubou“ na
bércové vredy. Sledujeme výrazné zlepšenie nielen
samotnej rany, ale aj sprievodných príznakov“,
potvrdzuje MUDr. David Stehlík, primár dermatologic-
kého oddelenia Krajskej nemocnice v Pardubiciach.
BBiiooddeellttaa a BBiiooggaammaa pomáhajú pri lupienke a atopickom
ekzéme. BBiiooddeeuurr eliminuje mykózy a plesňové ochorenia
nechtov na nohách. BBiiooBBlloocckk je pre nechty na rukách s
plesňovým ochorením a BBiioommyyccoossiinn pri preležaninách
bércových vredoch, FFeeeell  FFrreesshh pri vulvovaginálnych
mykózach. Proti zápalom úst a paradentóze sa používa

BBiiooPPlluuss. „Už pri prvom a druhom výplachu úst pomo-
cou roztoku s parazitujúcou hubou cítila väčšina pacien-
tov úľavu,“ hovorí stomatológ MUDr. Ivan Pelikán. „Po
predpísaných piatich výplachoch bolo približne 90%
pacientov bez ťažkostí.“ Po tridsaťročnom výskume a tes-
tovaní dostanete dnes kúpiť prípravky s Pythium oligan-
drum, triedy Chromista- Stramenopila vo Vašich lekár-
ňach. Ak máte otázky, radi Vám odpovieme na našej info-
linke 00990055  443377  110077, e-mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk, Pozri aj
wwwwww..mmuuddrraahhuubbaa..sskk, wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz a wwwwww..bbiioopprree--

ppaarrááttyy..cczz alebo wwwwww..ttvv--jjoojj..sskk archív, Črepiny 2.1.06
Múdra huba.

Bratislava bez bercových vredov, lupienky, plesní
a atopických ekzémov. Zožerie ich „Upír“!

Lekári prinášajú zázračné účinky mikroskopickej huby Bratislavčanom do lekární.
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Finále bude

napokon

na Pasienkoch
FUTBAL
V slovenskom futbale veľmi zriedkavý
jav. Ružomberskí funkcionári prizna-
li, že ako semifinalisti Slovenského
pohára by nemali mať právo usporia-
dať finále. 
Funkcionári SFZ tak minulý týždeň roz-
hodli, že finále bude predsa len na
Pasienkoch. Zápas sa odohrá v pondelok
8. mája a do Bratislavy majú najbližšie
Trnava s Ružomberkom, ktorí vyhrali v
úvodných dueloch nad Nitrou a Artmedi-
ou (odvety sa skončili po uzávierke tohto
vydania). (mm)

Sálovkári

oddychujú
FUTSAL
Keďže sálovkári rešpektujú Veľkú
noc, najbližší víkend si dali milovníci
tohto športu krátku prestávku. Už
minulý týždeň sa však rozhodlo, ktoré
dvojice sa pobijú o postup do tohtoroč-
ného finále play-off 1. ligy.
Štvrťfinálové súboje sa skončili víťazstva-
mi tímov Slov-matic FOFO Bratislava,
Dubnica, Malacky. O štvrtom postupujú-
com sa muselo rozhodnúť až v treťom
dueli, keďže po prvých dvoch bol stav
medzi Semic a MIMA Trnava 1:1 (skon-
čil sa po našej uzávierke). V semifinále sa
stretnú Slov-matic FOFO - Malacky a
Dubnica - Semic /Trnava. (mm)

Najlepší

boli Slováci
KARATE
Slušná účasť, takmer 200 karatistov
zo siedmich krajín, ozdobila Veľkú
cenu Slovenska v karate. 
Tento rok sa znovu vytiahli aj slovenskí
karatisti. Vyhrali päť kategórií, štyrikrát
sa to podarilo Chorvátom, raz Maďarovi
a Slovincovi. Výnimočne sa súťažilo len
v kategóriách jednotlivcov, súťaž druž-
stiev sa tentoraz vynechala. (mm)

DOSTIHY
Premiéra vyšla, všetci sa už tešia na
ďalšie dostihové dni. Minulá nedeľa
patrila prvý raz v tomto roku koníčka-
rom, a tí, ktorí zamierili do Starého
hája, si určite prišli na svoje. Brati-
slavské Závodisko teraz čaká príjem-
ných sedem mesiacov naplnených via-
cerými dostihovými sviatkami.
Riaditeľ Závodiska Marián Šurda prezra-
dil aj konkrétne čísla a ťaháky: „V 27.
sezóne sa uskutoční spolu 217 dostihov,
z toho 130 rovinových. Vrcholy sezóny
sa nemenia, patria medzi ne Jarná cena
kobýl (14. mája), Turf-gala (4. júna), Slo-
venské klusácke derby (2. júla), Sloven-
ské derby (16. júla), na jeseň budú naj-
viac sledovanými Listed Oaks (10. sep-
tembra) a Saint Leger (24. septembra).“
Dohromady sa na Slovensku uskutoční
25 dostihových dní, z toho 17 v Bratisla-
ve, 4 v Topoľčiankach, 2 v Novom Teko-
ve a po jednom v Senici a Šuranoch.
Tajomstvom nie sú ani peniaze: „Na pré-
miach by sa malo vyplatiť takmer 20
miliónov korún, ďalej sa k tomu musí
prirátať 1,7 milióna na majiteľských pré-
miach a takmer milión na chovateľských
prémiách,“ upresnil Marián Šurda.
Kedže dlhá a nepríjemná zima neobišla
ani bratislavskú dráhu, úvodný dostihový
deň sa uskutočnil len na vnútornom
ovále dlhom 1540 metrov. Ďalšie termí-
ny by však mali byť už v klasickej podo-
be, čo platí už aj pre druhý dostihový deň
(16. apríla), keď sa v Bratislave bude
oslavovať. Šestnásteho apríla si totiž

naše hlavné mesto pripomenie 180 výro-
čie zorganizovania prvých dostihov.
Návštevníci Starého hája sa aj v tomto
roku môžu tešiť na rôzne spievodné
akcie, ktoré doplnia športový program. A
keď budú mať šťastie, možno sa im
podarí vyhrať stávku na koníka Žigmun-
da Pálffyho. Ten si nedávno dokonca pre-
najal v Starom háji lóžu, odkiaľ bude sle-
dovať, ako sa darí jeho zverencovi.
Minulý týždeň si najväčšej slávy užil
český ryšavý valach Arcoty, ktorého sed-

lal Jan Faltejsk. Bol najrýchlejší v hlav-
ných dostihoch prvého dostihového dňa,
33. ročníka Veľkej ceny Petržalky, stee-
plechase, 5+, 3800 metrov s dotáciou 85
tisíc Sk. Samotný víťaz si z prémii ukro-
jil presne polovicu a zožal zaslúžený
potlesk divákov. Celkove sa počas pre-
miéry uskutočnilo deväť dostihov, je
raritou, že ani raz nezvíťazil kôň trénujú-
ci na slovenských dráhach... Možno
nabudúce! (mm)

FOTO - TASR

Jar zatiaľ prvoligistom žičí, Artmedia

je znovu prvá, Inter zbiera cenné body

Bratislavských milovníkov dostihov čaká

v tejto sezóne v Starom háji 217 pretekov

FUTBAL
Aj posledný víkend potvrdil, že brati-
slavské mužstvá si dobre načasovali
formu na jarnú časť najvyššej futbalo-
vej súťaže. Keďže sa darí aj Slovanu v
2. lige, fanúšik v hlavnom meste môže
mať znovu radosť z futbalu. Jar zatiaľ
naznačuje, že zimné prípravy boli kva-
litné!
Na pravom brehu Dunaja definitívne
zažehnali obavy zo zimného výpredaja
mužstva a z odchodu trénerskej dvojice
Weiss - Hipp. Nový kormidelník Ladi-
slav Molnár okamžite naštartoval svoj
motor a jeho jarná bilancia je úctyhodná:
6 zápasov, páť víťazstiev, jeden neroz-
hodný výsledok. „Som rád, že sa nám
darí, aj keď práve z posledného duelu
proti Trenčínu som mal určité obavy. Bál
som sa, či hráči súpera podvedome
nepodcenia. Našťastie sa tak nestalo a
okrem víťazstvá sme svojím výkonom
diváka určite pobavili,“ tvrdil spokojný

petržalský kormidelník. Artmediu teraz
čaká náročná séria. Už v stredu nastúpila
na odvetný zápas semifinále Slovenské-
ho pohára s Ružomberkom, prvé stretnu-
tie pod Čebraťom prehrala 0:2 (odveta sa
skončila po našej uzávierke), v sobotu ju
privíta prebudený Inter a potom už príde
na rad ďalší z duelov jari: Trnava -
Artmedia!
Spokojnosť vládne aj na Pasienkoch. Po
trénerskej výmene Brezík - Jurkemik sa
mužstvu darí. Doma vyhralo nad Púcho-
vom a o ešte väčší šok sa postaralo v Žili-
ne, kde získalo drahocenný bod za remí-
zu 1:1. „Do prestávky sme hrali zle,
akoby sme sa báli a pokojne sme mohli
inkasovať aj ďalšie góly. V druhom pol-
čase sme sa zlepšili. Pomohli striedania,
vypracovali sme si niekoľko sľubných
príležitostí a v závere sme vyrovnali.
Musím však priznať, že nás podržal skve-
lý Bernady,“ prizvukoval tréner Ladislav
Jurkemik. Žlto-čiernych čaká podobné

ťažký program ako Artmediu. Okrem
derby, ktoré je na programe v sobotu,
cestujú interisti budúci týždeň do Ružom-
berka, kde ju privíta ďalší adept na ligový
titul.
Slovanisti stratili v druhej lige vedenie,
ale ich náskok pred štvrtou Šaľou je stále
dostatočný na to, aby mužstvo v pohode
plnilo svoj cieľ - návrat do najvyššej
súťaže. Posledný víkend zaplnili belasí
štadión v Michalovciach, odtiaľ si zve-
renci Jozefa Jankecha priviezli bod za
remízu 1:1. „Prvý polčas bol v poriadku.
Hrali sme podľa našich predstáv a výsle-
dok sme mohli ešte prikrášliť. Po prestáv-
ke sa však hra zmenila. Domáci zvýšili
nasadenie, my sme sa zase stiahli a naša
bojovnosť už nebola taká, ako pred pre-
stávkou. Remíza je preto spravodlivá,“
priznal Jozef Jankech. Slovanisti hrajú
najbližšie doma a v spomienke na veľké
prvoligové derby privítajú o záchranu
bojujúcu Dunajskú Stredu. (mm)

Dostihy 

od apríla

do októbra
DOSTIHY
Program bratislavských dostihových
dní v tohtoročnej sezóne je takýto:
16. apríla: Veľká aprílová cena (4r+,
rovina I. kat., 1800 m, 14.00 h)
23. apríla: Cena trojročných kobýl (3rk,
rovina I. kat., 1700 m, 14.00 h)
30. apríla: Cena trojročných žrebcov
(3rž, rovina I. kat., 1700 m, 14.00 h) +
ME amatérskych jazdkýň
14. mája: Jarná cena kobýl (3rk, rovina
Listed, 1700 m, 14.00 h)
21. mája: Veľká jarná cena (3rkž, rovina
Listed, 1700 m, 14.00 h)
4. júna: XXVIII. ročník Turf-gala (14.00 h)
18. júna: Dostihy (14.00 h)
25. júna: Derby-Trial (3r, rovina I. kat.,
2200 m), Veľká cena Petržalky (5r+,
steeplechase, 5500 m, 14.00 h)
2. júla: 14. Slovenské klusácke derby
(14.00 h)
16. júla: 14. Slovenské cvalové derby
(3rkž, rovina Gd-3, 2400 m, 14.00 h)
27. augusta: Cena turfu (3r+, rovina I.
kat., 2400 m, 14.00 h)
3. septembra: Veľká starohájska steeple-
chase (5r+, steeplechase, 5000 m, 14.00 h)
10. septembra: Oaks (3rk, rovina Listed,
2000 m, 14.00 h)
24. septembra: Saint Leger (3rkž, rovina
Listed, 2800 m), Karpatská cena (2r, rovi-
na Listed, 1600 m), Cena zimnej kráľov-
nej (2r, rovina I. kat., 1600 m, 14.00 h)
15. októbra: Tatranská cena (3+, rovina
I. kat., 1000 m, 13.00 h)
29. októbra: Jesenná míľa (3r+, rovina I.
kat., 1600 m), Odvetná cena (2r, rovina I.
kat., 1800 m), Veľká jesenná steeplecha-
se (5r+, steeplechase, 5000 m, 13.00 h).

Národný beh

Devín-Bratislava

vyhral Blasinski 
ATLETIKA
Akoby si aj Dunaj s Moravou poveda-
li, že Národný beh Devín - Bratislava si
nezaslúži, aby ho naťahovali do
poslednej minúty. 
Čierne scenáre o presunutí štartu 59. roč-
níka tradičného bežeckého podujatia
kvôli stúpajúcej vode sa tak nenaplnili a
stovky nadšencov preto vybehlo z klasic-
kého miesta pod Devínskym bralom. 
Medzi mužmi bol na trati dlhej 12 330
metrov najrýchlejší Poliak Artur Blasin-
ski (35:54 min), medzi ženami Košičanka
Katarína Bérešová (42:47 min). Mimo-
chom, ak vám je meno Poliaka známe,
tak je to ten istý, ktorý pred týždňom
vyhral polmaratón v rámci Tatra Banka
City Marathon... Vo všetkých kategóriách
bežalo dovedna 982 pretekárov. (mm)

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.
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Sklené objekty P. Hlôšku v Galérii Nova
VÝSTAVA
Pavol Hlôška patrí ku generácii sklárov,
ktorí vyšli z Ciglerovej školy a na slo-
venskej umeleckej scéne etablovali nové
kvality a možnosti práce so sklom. Mali
väčšie ambície, než boli dovtedy preva-
žujúca úžitkovosť alebo v lepšom prípa-
de dekorativizmus. 
Sklo je pre Hlôšku a jeho generáciu predo-
všetkým sochárskym materiálom so špeci-
fickými vlastnosťami, ktoré si vyžadovali
v mnohom odlišné technologické procesy
vzniku umeleckého diela. 
Umelca upútala a očarila práca s optickým
sklom. Podnety získané školením u V. Cig-
lera zužitkoval po svojom. Jeho koncepcia
smerovala k čistému až puritánskemu
tvaru. Najčastejšie pracuje s rôznymi  pre-
menami a variantmi trojuholníka, ihlana a

ich premietaním do priestoru. Vnútorný
priestor plastiky otvára prizmatickými
brusmi, alebo lepením viacerých segmen-
tov a vákuovou metalízou kovov, najmä
zlata a striebra. Vrstvy jednotlivých seg-
mentov menia podľa zorného uhla diváka
vizuálnu štruktúru použitých prvkov z pra-
videlnej geometrie  na chaotizujúcu kom-
pozíciu, ktorá vykazuje vlastnosti Kocho-
vej krivky. Docieľuje tým vznik nekoneč-
ného radu vizuálnych štruktúr v ohraniče-
nom priestore. Kompaktnosť prísneho tva-
ru Hlôškových sklenených objektov vizu-
álne analyzuje - dekomponuje na pôsobivé
čriepkovité spektrum.  Tento princíp veľmi
efektívne využil v monumentálnej deliacej
sklenej stene pre Tatra Banku, vo forme
dvojitej priestorovej špirály. Precízne for-
mulovaný tvar s priamymi hranami

postupne ohýba do mäkšej sférickej podo-
by. Objavujú sa aj objekty diskovitého
tvaru a práca s vnútorným priestorom
objektu smeruje  viac k farebným svetel-
ným transformáciám. Využíva na to proces
metalízy vo vákuu. 
Pavol Hlôška sa okrem práce na komor-
ných objektov venuje i realizáciám vo väč-
ších priestoroch. Ide hlavne o práce pre
konkrétny architektonický priestor. Ume-
lec spolupracuje s významnými sklársky-
mi galériami v zahraničí, svoju tvorbu pra-
videlne prezentuje na medzinárodných
umeleckých prehliadkach (Kanazawa
Japonsko, KunstRai Amsterdam, Coburg
Nemecko, Strassburg Francúzsko a i).
Sklené objekty Pavla Hlôšku si môžete
pozrieť v Galérii Nova na Baštovej ulici 2
do 12. mája. Eva Trojanová

Na Malej scéne SND hreší krásna Manon
DIVADLO
Čo má robiť pôvabná šestnásťročná
dievčina v rozpuku životodarnej sily,
keď kam otočí oči, tam stojí muž pri-
pravený zložiť jej poklonu, v tých lep-
ších prípadoch s briliantmi v ruke? Čo
má robiť, keď život, ach taký krátky,
jej ponúka toľko možností a ona je tak
roztomilo rozmarná? Je iná možnosť,
ako oddať sa?
Aj z tohto pohľadu sa dá nazerať na diva-
delnú hru Manon Lescaut, príbeh hriešnej
svätice, ktorú premiérovo uviedla Malá
scéna Slovenského národného divadla.
Táňa Pauhofová, predstaviteľka Manon,
na túto otázku nevie nájsť odpoveď. Sprá-
vanie Manon je podľa nej nevyspytateľné,
jej postoje premenlivé a činy nepochopi-
teľné. Napriek tomuto pohľadu, sladšiu
hriešnicu si pre svoju Manon režisér Juraj
Nvota vybrať nemohol. Keby Nezvalove

prebásnenie rovnomenného Prévostovho
románu, nebolo také dokonalé, že sa stalo
básnickým klenotom českej literatúry,
mohla by Manon Lescaut v hereckej intre-
pretácii Táni Pauhofovej  stáť len na javis-
ku a usmievať sa úsmevom takým typic-
kým pre ženy, ktoré mužov dostávajú preč
od kazateľníc až do útrob transoceán-
skych lodí, len preto, aby mohli aspoň na
chvíľku vidieť kúsok šiat svojej milova-
nej. „Ženy nie sú stvorené na to, aby hre-
šili. Ich počiny nie sú hriechom. Na hriech
sme stvorení my muži,“ hovorí preklada-
teľ Ľubomír Feldek, ktorý sa s Manon
Lescaut stretol na divadelnom predstavení
v Prahe ako pätnásťročný a ani on neuni-
kol. Myslel na ňu celé desaťročia, aby sa
dnes s noblesou zhostil Nezvalovho textu
a priniesol nám slovenskú Manon, hru o
veľkej láske, pokore i odpúšťaní, na javis-
ko Malej scény. Označenie lyrická komé-

dia by som odmietla, najmä druhá časť
tohto slovného spojenia ma vyrušuje. Čo
by na to povedal nešťastný rytier des
Grieux (Ľuboš Kostelný), zatvorený v
podpalubí, medzi zlodejkami a prostitút-
kami, z lásky k rozmarnej Manon, v neis-
tote a tápaní, vediac, že táto žena mu
nebude nikdy oddanou a vernou milenkou
po akej túžil. Pre Ľuboša Kostelného je
vzhľadom na jeho mladý vek hra príliš
poetická a možno aj statická, podľa jeho
slov uprednostňuje akčnejšie kusy.
Napriek tomu sa snažil dať svojmu rytie-
rovi nehu, lásku, oddanosť, pochopenie a
vernosť, pretože vedel, že bez týchto atri-
bútov jeho postava nemôže žiť. V ďalších
postavách na Malej scéne uvidíte Maroša
Kramára v alternácii s Jánom Gallovičom,
Ondreja Kovaľa, Juraja Igondu, Ivanu
Kuxovú, Julianu Johanidesovú a Ernesta
Šmálika. Dáša Šebanová

Táňa Pauhofová (Manon) a Ľuboš Kostelný (des Grieux) v najnovšom predstavení Malej scény. FOTO - Jana Nemčoková

Veľkonočný

organový

koncert
HUDBA
Veľký evanjelický kostol zaujíma vo
vývoji a postavení cirkevnej hudby v
Bratislave významné miesto. Tradícia
organových koncertných cyklov sa
viaže najmä k menám popredných
organových interpretov G. Rhodesa a
Kurta Freitaga, ktorí pôsobili v kosto-
le ako organisti v roku 1924.
Obnoviť tieto tradície sa pokúsil regen-
schori Veľkého kostola Ján Vladimír
Michalko 18. apríla 1993. Pripravovaný
cyklus organových koncertov vo Veľkom
kostole s medzinárodnou účasťou bude
pokračovaním týchto tradícií. Na jednotli-
vých koncertoch až do polovice júna
vystúpia poprední slovenskí, rakúski a
americkí organisti. Prvým z organových
koncertov bude koncert na Veľkonočnú
nedeľu, kedy o 16.30 h vystúpi organista
Ján Vladimír Michalko s programom: L.
Bollmann, Th. Dubois, Ch. M. Widor, F.
de La Tombelle, C. Franck. Ďalší koncert
bude 30. 4. o 16.30 s organistkou Zuzanou
Ferjenčíkovou. Predpredaj vstupeniek je v
kníhkupectve Reformata, BKIS na Klo-
bučníckej, Music Forum na Palackého a v
predajni Artfororum na Kozej ulici. Vstu-
penky v predpredaji stoja 70 Sk (40 Sk
seniori, študenti a ZŤP), hodinu pred kon-
certom stoja 80/50 Sk. (dš)

Kalvárie 

a krížové cesty

na Hrade
VÝSTAVA
V súzvuku s kresťanským ponímaním
sviatku Veľkej noci, otvorili na Brati-
slavskom hrade výstavu Kalvárie a
krížové cesty na Slovensku. Výstavu
koncepčne pripravilo Slovenské ná-
rodné múzeum v spolupráci s Pamiat-
kovým ústavom Bratislava.
Výstava prezentuje snahu o záchranu a
zachovanie tohto druhu sakrálneho ume-
nia na Slovensku. Predstavuje kalvárie
ako súborné umelecko-historické diela
zasadené do krajiny, vyzdvihujúc tak
duchovnú silu miesta. Posolstvo utrpenia
a bolesti sprostredkované kalváriami a
krížovými cestami ako míľnikmi život-
nej cesty, sa prenáša na tých, ktorí po
tejto ceste kráčali v minulosti, aj na nás,
ktorí sú na nej dnes. To je odkaz, ktorý
chce návštevníkom sprostredkovať
výstava Kalvárie a krížové cesty na Slo-
vensku. Ak pre vás jediným symbolom
Veľkej noci nie sú len kraslice, príďte sa
pokochať krásou kalvárií. Nepochybne
očaria a obohatia aj tých, ktorí sviatky
jari kropia len vodou a voňavkou s vôňou
konvaliniek. (mm)

Slovenská

výtvarná elita

v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Počas Dní Liptovského Mikuláša v
Bratislave je od 4. do 30. apríla v Pálf-
fyho paláci (pre túto príležitosť nazva-
nom Mikulášsky dom) na Zámockej
ulici sprístupnená zaujímavá výstava
malieb, kresieb, plastík a fotografií zo
zbierok Galérie Petra Michala Bohú-
ňa v Liptovskom Mikuláši.
Každý, aj menej zainteresovaný milovník
výtvarného umenia, asi zbystrí sluch, keď
počuje mená Peter Michal Bohúň, Zolo
Palugay, Miloš Alexander Bazovský,
Ladislav Čemický, Janko Alexy, Jozef
Božetech Klemens, Ester Martinčeková
Šimerová, Peter Július Kern, Koloman
Sokol, Miroslav Ksandr, Alfonz Groma,
či Martin Martinček. A práve originály
týchto majstrov - 21 malieb, 9 kresieb, 7
plastík a 13 fotografií môže návštevník
Pálffyho paláca na výstave vidieť. 
Výstavu dopĺňa Príbeh o meste, veľko-
plošná vizualizácia historických dejov,
ako aj súčasnosti mesta Liptovský Miku-
láš. Na Veľký piatok 14. 4. je galéria
zatvorená, 11. 4. a 13. 4. je otvorené od
10.00 - 18.00, počas veľkonočných sviat-
kov 15. 4. a 16. 4. od 14.00 - 18.00. (dš) 

Ďurovčík opäť

pľuje ...na Vaše

hroby
DIVADLO
V obnovenej premiére sa na scénu
Divadla Nová scéna dostáva tanečno-
dramatická kompozícia ...na Vaše
hroby choreografa a režiséra Jána Ďu-
rovčíka. Výnimočná je aj tým, že po
siedmich rokoch sa na scénu vracia aj
Ďurovčík, tentoraz ako tanečník.
Premiéra tanečno-dramatickej kompozície
na motívy strhujúceho románu Borisa
Viana Napľujem na vaše hroby, bola v
roku 2000. Ďurovčík nás svojimi netradič-
nými inscenáciami sugestívnym spôso-
bom presviedča o sile výpovede, ktorú kó-
duje do metafory vyjadrenej všetkými di-
vadelnými žánrami - slovom, tancom a
hudbou. Vian mu ponúkol skutočne skve-
lú tému. Základné ľudské city, láska a ne-
návisť, nás sprevádzajú celý život, ba idú s
nami až za hrob. Sú tvorcami toho najlep-
šieho, ale aj najhoršieho, čo je v nás, a len
my vieme, čoho sú schopné, keď presiah-
nu prípustnú métu a zaplavia naše vníma-
nie. S predstavením ...na Vaše hroby pre-
cestoval Ďurovčík celé Slovensko. Na pó-
diu sa predstaví J. Ďurovčík, Dušan Cinko-
ta, Jan Révai, Igor Holováč, Zuzana Mo-
ravcová, Milka Minichová, Marianna Pau-
líková a Ivan Martiš. Ma Novej scéne ich
môžete uvidieť 26. 4. a 14. 5. 2006. (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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FUTBAL
�1. LIGA
Sobota 15. apríla, Pasienky
Inter - Artmedia (16.00)
�2. LIGA
Sobota 15. apríla, Tehelné pole
Slovan Bratislava - Dunajská Streda (18.00)
�3. LIGA
Piatok 14. apríla
Rapid - Dúbravka (10.00), Rača - Stupava
(10.30)
Sobota 15. apríla
Petržalka - Pezinok (19.00), Senec - Ružinov
(16.00), Lamač - Slovan B (16.00)
Nedeľa 16. apríla
Láb - Dunajská Lužná (16.00), Jablonec -
Inter B (16.00)
�4. LIGA
Sobota 15. apríla
Štart - Kráľová (16.00), Trnávka - Danubia
(16.00), Vrakuňa - Vajnory (16.00)
Nedeľa 16. apríla
Jarovce - Blatné (16.00), Senec B - Bernolá-
kovo (16.00), Malinovo - BCT (16.00),
Tomášov - PVFA (16.00), Rovinka - Devíns-
ka Nová Ves (16.00)
�5. LIGA
Sobota 15. apríla
Jarovce B - petržalka B (16.00), Nové Mesto
- Krasňany (16.00)
Nedeľa 16. apríla
Nepočujúci - Trnávka B (10.30), Rusovce -
Ekonóm (16.00), Volkswagen - Vrakuňa B
(16.00), Fortuna - Čunovo B (16.00), Vino-
hrady - Čierna Voda (16.00), Záhorská
Bystrica - Lamač B (16.00)
�FUTBALOVÝ TURNAJ JOGA 3
8.apríla -24. júna (každú stredu a sobotu)
V športovom areáli STaRZ na Drieňovej
ulici sa každú stredu od 15.00 do 19.00 a
každú sobotu od 10.00 do 19.00 hrá futbalo-
vý turnaj JOGA 3. Zápasy hrajú vždy 3 hráči
po dobu 3 minút, a to v dvoch kategóriách -
10 až 15 rokov a nad 15 rokov. JOGA 3 liga
sa hrá na ihriskách s rozmermi 18 x 8 metrov
s mantinelmi, bránkami 1,5 x 0,5 m a futsa-
lovou loptou. Turnaj sa začal 8. apríla a finá-
le sa uskutoční v sobotu 24. júna v bratislav-
skej Inchebe. Trojčlenné tímy sa môžu pri-
hlásiť na www.nikefootball.com alebo pria-
mo na ihrisku na Drieňovej ulici 11

BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

NA ŠPORTOVISKÁCH STaRZ
�Sobota 22. apríla
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
9.00 - 17.00: Bezplatné korčuľovanie pre
verejnosť
18.00 - 22.00: Hokejové skupiny (objedná-
vanie hodinových blokov - tel. 4437 2828)
Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3
9.00 - 17.00: Bezplatné korčuľovanie pre

verejnosť 
18.00 - 22.00: Hokejové skupiny (objedná-
vanie hodinových blokov - tel. 6436 6171,
6428 8963)
Plaváreň Pasienky
10.00 - 22.00: Bezplatné plávanie pre verej-
nosť
Areál STARZ, Drieňová ulica 11
Posilňovňa, asfaltové ihriská
6.00 - 22.00: Bezplatný vstup do posilňovne -
odborné poradenstvo odborného inštruktora
�Nedeľa 23. apríla
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
9.00 - 17.00: Bezplatné korčuľovanie pre
verejnosť
18.00 - 22.00: Hokejové skupiny (objedná-
vanie hodinových blokov - tel. 4437 2828)
Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3
9.00 - 17.00: Bezplatné korčuľovanie pre
verejnosť 
18.00 - 22.00: Hokejové skupiny - objedná-
vanie hodinových blokov (tel. 6436 6171,
6428 8963)
Plaváreň Pasienky
10.00 - 20.00: Bezplatné plávanie pre verej-
nosť
Areál STARZ, Drieňová ulica 11
Posilňovňa, asfaltové ihriská
6.00 - 22.00: Bezplatný vstup do posilňovne -
odborné poradenstvo odborného inštruktora

KAMZÍK - VEREJNÁ CYKLISTICKÁ 
ZJAZDOVÁ TRAŤ ROHATKA

�Nedeľa 23. apríla 10.30 - 15.00
Mestské lesy v Bratislave a Občianske zdu-
ženie Slobodný Bajker pozýva Bratislavča-
nov na Deň otvorených dverí, informačný
stánok o horskej cyklistike , exhibičné jazdy
na trati Rohatka (v záujme bezpečnosti je
potrebné, aby peší návštevníci  rešpektovali
zákaz vstupu na trať Rohatka)

SEDAČKOVÁ LANOVÁ DRÁHA 
ŽELEZNÁ STUDNIČKA - KAMZÍK

�Nedeľa 23. apríla 10.00 - 16.00
Bezplatná prevádzka lanovej dráhy (pozýva-
jú Mestská časť Bratislava - Nové Mesto,
EKO-VPS Bratislava - Nové Mesto a Mests-
ké lesy v Bratislave)

BOBOVÁ DRÁHA - KAMZÍK
�Nedeľa 23. apríla 11.00 - 18.00
Bezplatná prevádzka bobovej dráhy (pozýva-
jú Mestské lesy v Bratislave, B.O.F. a.s. a
Consulting BK, a.s.)

ZÁVODISKO, š.p., STAROHÁJSKA 22
�Nedeľa 23. apríla od 14.00
3. dostihový deň: Cena trojročných kobýl
(3rk, rovina I. kat., 1700 m, 160 000 Sk )
Dostihový program v rámci víkendu Bratisla-
va pre všetkých. Na programe sú okrem rovi-
nových dostihov (1150, 1400, 1700, 1800 a
2200 m) aj steeplechase (3400 m) a preteky
klusákov (1600 a 2000 m), celkom 9 dostihov.

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�18.4. - Chrobák v hlave
�23.4. - O myšiach a ľuďoch
�25.4. - Dom nad oceánom

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�18.4. - Chvála bláznovstva
�19.4. - Ignorant a šialenec
�20.4. - Ale, ale, pani plukovníková!
�21.4. - Krajčírky
�22.4. - Sekretárky
�23.4. - Manon Lescaut

OPERAA BALET SND
�15.4. - Nabucco
�18.4. - Carmen
�19.4. - Veselá vdova
�20.4. - Popoluška
�21.4. - Don Juan, 1. premiéra
�22.4. - Don Juan, 2. premiéra
�25.4. - Don Juan

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�18.4., 19.4., 20.4. - Hello Dolly
�21.4. - Na skle maľované
�22.4. o 15.00 a 19.00 - Na skle maľované
�24.4. - Klietka bláznov
�25.4. - Rebelové

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�18.4. - Charles Chaffin, predpremiéra
�19.4. - Charles Chaffin, premiéra
�21.4. - Talkshow Jana Krausa
�22.4. - Iluzionisti
�25.4. - Hurikán

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�18.4. - Rómeo a Júlia
�19.4. - Priateľky
�19.4. - Tichý dom, divadelný klub Trezor
�20.4. - Smajlíci
�21.4. - Pred odchodom na odpočinok
�22.4. - V rytme flamenca, súbor Andalucia,
reprezentačný celovečerný program
�25.4. - Milovníci
�25.4. - (Ne)pripravení, Divadelný klub Tre-
zor

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�20.4. - Slovak street, premiéra
�21.4. - Slovak street
�22.4. - Tiso
�23.4. o 15.00 - Tri prasiatka
�24.4. - Oskar a dáma v ružovom

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�18.4. - Desatoro
�19.4. - A já, Katarína Kolníková
�24.4. - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�21.4. - Šťastné dni
�22.4. - Fosílie
�24.4. - Prezidenti
�25.4. - Španielsky večer

DIVADLO WEST - 19.00
� 20.4. o 15.00 - Hľadá sa nový manžel,
verejná generálka
�21.4. - Hľadá sa nový manžel, premiéra
�22.4. - Hľadá sa nový manžel

�23.4. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin
TEÁTRO WUSTENROT - 19.00

�20.4. - Caveman
�23.4. o 10.30 - Janko Hraško
�24.4. - Caveman

DIVADLO KAPLNKA, Ventúrska 3
�18.4. o 19.00 - Po láske nebýva, Galéria
�19.4. o 19.00 - Sleeping around, Galéria
�24.4. o 19.00 - Bratia Karmazovci
�25.4. o 19.00 - Po láske nebýva, Galéria

PREDSTAVENIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom

umenia pre deti
� 18.4. o 14.00 - O škaredom káčatku, pro-
gram na motívy rozprávky H.Ch. Andersena
�19.4. o 10.00 a 14.00 - O škaredom káčatku
�23.4. o 16.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc,
z cyklu Európske rozprávky
�25.4. o 10.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�15.4. o 14.30 - Zvonček a Bambuľka
�16.4. o 10.00 a 14.30 - Zvonček a Bambuľka
�22.4. o 14.30 - Objavenie Ameriky
�23.4. o 10.00 a 14.30 - Objavenie Ameriky

DIVADLO a.ha, Školská 14
�26.4. - O tetke Psote alebo Paťa rozprávnica 

ISTRA Centrum, Hradištná 43
� 23.4. o 16.30 - O dvoch babkách ježibab-
kách

DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�23.4. o 16.00 - Gašparko, detské divadelné
predstavenie v podaní SĽUK-u

VÝSTAVY
�Maďarská knižná ilustrácia na Slovensku
1990-2005, SNM/MKMS, Brämerova kúria,
Žižkova 18
�Enrico Castellani, Múzeum Milana Dobe-
ša, Zámočnícka 13
�Zo zbierok Galérie Petra Michala Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši, Pálffyho palác,
Zámocká ulica
� Kalvárie a krížové cesty na Slovensku,
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
�Klenoty českého a slovenského maliarstva
1907 - 1945, GMB Pálffyho palác, Panská
19, výstava predĺžená do 16.4.

KONCERTY
� 18.4. o 19.00 - Daniela Varínska (klavír):
L.van Beethoven, Slovenská filharmónia
� 19.4. o 20.00 - Dan Bárta & R. Balzar
Band, Babylon Club, Karpatská 2
�20.4. o 20.00 - KOA, koncert sprievodnej
skupiny Zuzany Navarovej, Klub Za Zrkad-
lom, Rovniankova 3
� Bratislavská komorná gitara (2. ročník
Medzinárodného festivalu komornej hudby),
CC Centrum, Jiráskova 3:
- 20.4. o 19.00 - Duo Melis
- 21.4. o 19.00 - Vienna Bolling Project
- 22.4. o 19.00 - trio Pacora&István Gyárfás, -
23.4. o 19.00 - La canción espaňola, El tango
- la pasión kultura@ba-noviny.sk

najbližšie vyjdú 20. 4.

OKNÁ, DVERE  a AL FASÁDY
hľadá komunikatívneho človeka na pozíciu 

VEDÚCI PREDAJNE 
v Bratislave - Račianska ulica

NÁPLŇ PRÁCE: riadenie každodenného chodu pobočky po
prevádzkovej a organizačnej stránke, zabezpečovanie jej čo
najvyššej efektivity, sledovanie a riadenie nákladov pobočky,
plnenie obchodného plánu, aktívny predaj, prezentácia spo-
ločnosti, jej produktov a služieb, sledovanie trhu, budovanie
a vedenie tímu - zaškolenie, motivovanie a kontrola tímu
NÁSTUP: apríl/máj 2006
PONÚKAME: 
- zaškolenie a ďalšie bezplatné vzdelávanie
- zaujímavú prácu umožňujúcu neustály kontakt s ľuďmi
- možnosť sebarealizácie - priestor pre využitie širokej škály
vlastných schopností a zručností, plne sa profesionálne rozvíjať.
- prácu v kolektíve mladých ľudí v spoločnosti dlhodobo pôso-
biacej na slovenskom trhu 
POŽIADAVKY: 
- SŠ s maturitou, práca s PC (Word, Excel), Internet, VP sk. B
KONTAKT: horniakova@matporiadneokno.sk

tel: 02/634 539 34-36, fax: 02/634 539 37
Kalypso, s.r.o., Pečnianska 1/A, BA - Petržalka

www.freedu.sk

doučovanie všetkých predmetov na ZŠ a SŠ
príprava na prijímačky na gymnáziá, SŠ a VŠ 

jazykové kurzy angličtiny a nemčiny

NOVÉ VZDELÁVACIE  
CENTRUM V DÚBRAVKE

0903 589 598
02/64 28 23 34

0918 68 02 94

RENOVÁCIA
V A N Í

vložkovaním
tel.: 0905 252 497
www.vanadovane.sk

VVeeľľkkýý  6644--ssttrraannoovvýý  lleettáákk
sseeddaaccíícchh  ččaallúúnneennýýcchh  ssúúpprraavv
kkoožžeennýýcchh  aalleebboo  llááttkkoovvýýcchh  nnaa

wwwwww..nnaabbyyttookk--lluuddwwiigg..ccoomm

RADIO-TAXI - najlepšia

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

mobil: 0915 987 303, 0911 987 303

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

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

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

OSOBNÁ 
A NÁKLADNÁ 

DOPRAVA
• AUTOBUSY • MIKROBUSY

• LIMUZÍNY • SŤAHOVANIE • TAXI

02/44 258 106 0908 606 303

www.da.sk

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk


