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Zničenie 

jednej kultúrnej

pamiatky stojí

iba 1,5 milióna
STARÉ MESTO
Stavebný úrad v Mestskej časti Brati-
slava - Staré mesto uložil v tomto roku
už druhú pokutu za porušenie staveb-
ného zákona, tentoraz za zmenu stavby
na Hviezdoslavovom námestí 25 v roz-
pore s platným stavebným povolením.
Stavebník Urbia International dostal za tú-
to čiernu stavbu pokutu 1,5 milióna korún.
Pre porovnanie, ten istý stavebný úrad ulo-
žil v rovnakom čase za vykopanie staveb-
nej jamy na Fazuľovej ulici trojmiliónovú
pokutu. O vysvetlenie, prečo za nadstavbu
meštianskeho domu, ktorá má podľa pa-
miatkovej inšpekcie za následok „takmer
úplnú stratu charakteru a hodnôt“ pamiat-
ky, dostal stavebník výrazne nižšiu pokutu
ako iný stavebník za vykopanie základov
na Fazuľovej ulici, sme sa obrátili na staro-
mestský miestny úrad. 
Marek Hitka z komunikačného odboru
nás informoval, že rozdiel vo výške pokút
vyplýva zo Stavebného zákona. Kým
konanie stavebníka na Fazuľovej hodnotí
stavebný úrad ako práce bez potrebného
územného rozhodnutia a stavebného
povolenia, v prípade nadstavby na Hviez-
doslavovom námestí úrad kvalifikoval
konanie stavebníka podľa iného odseku
toho istého paragrafu, pretože menil stav-
bu bez stavebného povolenia. V prvom
prípade zákon umožňuje uložiť pokutu
do 5 miliónov korún (uložili 3 milióny), v
druhom prípade je podľa neho maximál-
na možná sankcia 2 milióny korún.
Z pohľadu laika ide o nepomer, veď v
prvom prípade išlo o jamu, ktorú možno
zasypať, kým na Hviezdoslavovom ná-
mestí došlo k zrejme nenapraviteľnej ško-
de na kultúrnej pamiatke, teda k poškode-
niu verejného záujmu. Na to staromestská
samospráva reagovala tvrdením, že sta-
vebný úrad zohľadňuje Stavebný zákon,
vyjadrenia a posudky, z ktorých však
nevyplýva, že došlo k nenapraviteľnej
škode na kultúrnej pamiatke. „Konštato-
vanie o zohavení domu je zrejme subjek-
tívny názor redakcie, pretože Stavebný
úrad nemá k dispozícii posudky a vyjad-
renia pamiatkového úradu, ktoré by toto
tvrdenie potvrdzovali,“ tvrdí M. Hitka.
Ako sme upozornili v minulom vydaní,
podľa Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva
kultúry SR stavebné zmeny mali za násle-
dok úplnú stratu hodnôt, pre ktoré tento
dom vyhlásili za chránenú pamiatku.
Názor, že poškodením chránenej pamiat-
ky sú poškodené verejné záujmy, staro-
mestský miestny úrad odmieta s odvola-
ním sa na posudky, v ktorých nie je ta-
kýto záver vyjadrený. Podľa stavebného
úradu toto porušenie zákona momentálne
nespĺňa podmienky na to, aby stavebník
stavbu odstránil. Kauza sa teda asi skon-
čí len pokutou, čím však vzniká ne-
bezpečný precedens. Gustav Bartovic

Bratislavčanov

čaká víkend 

otvorených

dverí
BRATISLAVA
Tretí ročník podujatia Bratislava pre
všetkých: dni otvorených dverí samo-
správy hlavného mesta, s ktorým prišla
samospráva v roku 2004, sa uskutoční
počas víkendu 22. a 23. apríla.
Cieľom podujatia, ktoré namiesto jedné-
ho dňa tentoraz potrvá dva dni, je sprí-
stupniť obyvateľom Bratislavy bezplatne
čo najviac služieb a atrakcií, ktoré im
počas roka ponúkajú mestské organizá-
cie. Ich podrobný prehľad sme uverejnili
v predchádzajúcom vydaní Bratislav-
ských novín. V minulom roku navštívilo
jednotlivé akcie a podujatia v rámci Dňa
otvorených dverí samosprávy takmer 50-
tisíc ľudí. Práve preto sa primátor mesta
Andrej Ďurkovský rozhodol tento úspeš-
ný projekt rozšíriť v tomto roku na celý
víkend. 
„Chceme spoluobčanom príťažlivou for-
mou dať vedieť, že mesto nie je len magi-
strát, mestské zastupiteľstvo alebo mest-
ské časti, ale napríklad aj mestské
múzeum, galéria, knižnica, Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Plaváreň Pasienky, Zoo-
logická záhrada či lesopark,“ uviedol A.
Ďurkovský, ktorý tento projekt inicioval. 
K iniciatíve mesta sa aj v tomto roku pri-
dali noví partneri - Bratislavská vodárens-
ká spoločnosť, ktorá v tomto roku oslavu-
je 120. výročie založenia prvej mestskej
vodárne, Komunitná nadácia Bratislava,
ale aj Mestské lesy a občianske združenie
Slobodný bajker.
Vzhľadom na obrovský záujem verejnos-
ti bude mať väčšina organizácií v tomto
roku namiesto dňa otvorených dverí celý
víkend otvorených dverí, a teda bezplatný
vstup. Táto informácia zrejme poteší naj-
viac priaznivcov ZOO, ktorá v sobotu 22.
apríla sprístupní nový pavilón šeliem, ale
aj športovísk StaRZ-u, múzea a galérie. Z
podujatí, ktoré sa uskutočnia iba v sobotu
22. apríla, sa pozornosť sústredí na happe-
ning Dobrí ľudia na lavičkách na Hlav-
nom námestí, ktorým mesto námestie ofi-
ciálne odovzdá verejnosti do užívania po
jeho niekoľkomesačnej obnove. Zaujíma-
vý program pripravujú organizátori aj na
Devíne. Ten vyvrcholí vo večerných hodi-
nách vystúpením Martina Babjaka. 
V nedeľu 23. apríla zase predvedú svoje
umenie jazdci na horských bicykloch na
zjazdovej trati Rohatka na Kamzíku,
zadarmo bude fungovať sedačková la-
novka, bobová dráha a fanúšikovia turfu
sa bezplatne dostanú na dostihový míting
na štátnom závodisku. Počas víkendu
nebudú chýbať ani ďalšie obľúbené
podujatia z minulých rokov - Bratislav-
ský jarmok, nonstop kino Čas, prehliadky
mesta historickou električkou, vystúpenia
detí zo základných umeleckých škôl
alebo vstup do podzemia na mieste
pôvodnej Kaplnky sv. Jakuba. (juh)

Výstavbu 22-poschodovej veže zatiaľ zastavila spodná voda, o konečnej výške stavby sa vyjednáva. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Výšková budova Aupark Tower, kto-
rej výstavbu pripravuje spoločnosť
HB Reavis Group, môže mať namies-
to 22 podlaží iba 15, ak získa pozemky
neďaleko Starého mosta.
Vyplynulo to z rokovaní bratislavského
primátora Andreja Ďurkovského s pred-
staviteľmi spoločnosti HB Reavis Group.
Rokovanie inicioval primátor, pretože so
zámerom postaviť pri Auparku budovu,
ktorá by mala mať 22 podlaží, mesto Bra-
tislava nesúhlasilo, petržalský stavebný
úrad však stavbu povolil. Podľa A. Ďur-
kovského mesto pri rokovaní dostalo
ponuku, že budovu je možné znížiť na 15
poschodí, ak zabezpečí, že investor bude
môcť za výhodnú cenu kúpiť pozemky na
nábreží pri Starom moste. Túto dohodu

ešte musia schváliť mestskí poslanci, na
zasadnutie zastupiteľstva by sa mohol
návrh dostať najskôr v máji. A. Ďurkov-
ský vidí problém v tom, že investor chce
pozemky kúpiť za „dosť nízku cenu“, pre
ktorú očakáva búrlivú diskusiu poslancov. 
Pavel Vlček, ktorý na stavbe zabezpeču-
je inžiniering, uviedol, že zníženie stavby
o sedem podlaží spôsobí investorovi
škodu vyše pol miliardy korún, okrem
iného bude nevyhnutné prerobiť celú
fasádu objektu. Pripomenul, že Aupark
vlastnia aj zahraniční investori. Zdôraz-
nil, že investor chce pozemky pri Starom
moste za normálnu, nie nízku  cenu. Na
otázku Bratislavských novín, o ktoré
pozemky ide, odpovedal, že ide o územie
medzi Starým mostom a Mostom Apol-
lo, konkrétne o parcely medzi Einsteino-

vou, Kočánkovou, mostom a ihriskom
TJ Polygraf vrátane polovice plochy
ihriska. Cez územie je vedený koridor
metra, električky a v budúcnosti pravde-
podobne aj železničnej trate. Spoločnosť
HB Reavis by tu chcela vybudovať poly-
funkčné objekty v súlade so štúdiou,
ktorú vypracovala spoločnosť Markrop. 
Nákupno-zábavné centrum Aupark sa má
do jari budúceho roku rozšíriť o obchod-
nú časť a výškovú budovu, v ktorej budú
kancelárske priestory. Podľa pôvodného
návrhu má byť vo výškovej budove tak-
mer 30-tisíc štvorcových metrov kance-
lárskych priestorov, prvé dve poschodia
rozšíria obchodné priestory Auparku o 14
400 štvorcových metrov. Záujem znížiť
počet poschodí veže požadujú okrem
mesta aj ochranári. (juh)

Výšku veže môže znížiť výmena pozemkov

Verejné prostriedky potrebujú kontrolu
O práve schvaľovanej novele zákona
rozširujúcej kompetencie Najvyššieho
kontrolného úradu aj na samosprávu
sa zhovárame s generálnym riadite-
ľom sekcie predsedu NKÚ Petrom
TÁBORYM.
- K novele viedla požiadavka EÚ na kom-
plexnú kontrolu verejných financií - veď
obce a mestá spravujú takmer 45 % verej-
ných zdrojov - ale aj stále rastúci tlak
občanov, ktorí chcú verejnú kontrolu.
Pochybné verejné obstarávanie či preda-
je, ale aj neodborné a neobozretné spra-
vovanie majetku obcí viedlo vo viacerých
prípadoch k ich finančnému kolapsu.
Vnútorná kontrola často objektívne nesta-
čí. Nášmu úradu prinesie novela viac
práce, ale verejnosti sa to vráti predovšet-
kým v zvýšenej zodpovednosti a disciplí-
ne v hospodárení samospráv, v znížení

počtu i závažnosti porušení noriem a
právnych predpisov. Úrad sa sústredí na
kontrolu efektívnosti s prioritou na vyššie
územné celky, krajské a okresné mestá.
Samozrejme podľa možností budeme
reagovať na podnety občanov. 
Neprinesie nárast počtu kontrolova-
ných subjektov aj predĺženie vybavo-
vania jednotlivých podnetov?
- Žiadny podnet, ktorý bude obsahovať
závažnejšie podozrenia, nezostane
nepovšimnutý. Budujeme spoluprácu s
vrcholnými kontrolnými inštitúciami
samosprávy a kombináciou kontrolných
systémov je možné na dostatočnej úrovni
sledovať vynakladanie verejných pro-
striedkov. Chceme decentralizovať svoju

činnosť a aj tak zrýchliť vybavovanie
podnetov.
Je Bratislavčan aktívny v podávaní
podnetov na NKÚ?
- Treba povedať, že občania z vidieka sú
aktívnejší. 
Otvorene sa hovorí o korupcii v samo-
správe, prospeje nová právomoc jej
odhaľovaniu a likvidácii?
- Zdá sa, že v samospráve je v poslednom
období problém korupcie najvypuklejší.
Súvisí to s prebratím nových kompeten-
cií, donedávna s neexistenciou hlavných
kontrolórov v podstatnej časti obcí, silný-
mi rodinnými väzbami v malých obciach,
ktorých je prevaha. Rozšírenie kompeten-
cií NKÚ SR rozhodne prispeje k obme-
dzeniu korupcie a, ako prax ukazuje,
zvýši sa aj podiel na jej odhaľovaní. 

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Bol piatok,
keď sa oplatilo
znovu dúfať
Vždy vo mne čosi vyvolávalo odstup k
patetickosti verša „Ó, mládež naša, tys'
držiteľkou rána...“ hoci zbožňujem a
zbožňoval som mladosť svoju, aj tak
všeobecne. 
Náš (slovenský, a teda aj bratislavský)
mikrosvet sa však mení a často už niet čo
zbožňovať bez ohľadu na mladosť -
nemladosť. Keď mi rovesníci kladú otáz-
ku, čo by som mladým poradil, tak odpo-
vedám, že tri-štyri jazyky a čosi  exaktné
a vypadnúť odtiaľto, lebo vlasť máš tam,
kde si ju postavíš a kde ti ju nikto nebude
brať. Čo i len hlúposťou. Tá u nás kvitne
a drží nielen ráno, ale spolu s chamtivos-
ťou aj poludnie a večer. A na noc si líha-
jú s nemorálnosťou a lenivosťou, lebo
takýto spolok je len logický.
Nezalamujem ruky nad mladými ľuďmi,
lebo sám si ešte vlastnú mladosť pamä-
tám. A keď niekto povie, že majú primálo
úcty k starším, uvažujem, či to nebude aj
tým, že si tej úcty starší ľudia niekedy
viac nezaslúžia. Už len z toho dôvodu, že
ani v starších úcty a pokory nie je nazvyš.
Tá bájka o troch grošoch sa dá totiž vylo-
žiť aj negatívne - a potom je jasné, že ten,
kto nepožičiava, nemôže čakať, kedy mu
vrátia. Ale - dávať môžeme len vtedy, ak
máme. Napriek všetkému však tak ako
vždy príde jar, prídu noví mladí a z ničo-
ho nič sa nájde v nich kvalita, ktorú člo-
vek už pokladal za stratenú. Videl som to,
stalo sa.
Kupovali sme si s kolegom siedmeho
apríla narcisy a k dievčatám s kvietkami
a prelepenou škatuľou na príspevky pre
Ligu pristúpil pekný vysoký mladík a
kupoval si kvietok. Dával päťdesiat
korún. Viem, čo je to pre študenta. Diev-
čina vraví „To nemusíš, veď ty si z našej
školy, jeden z nás.“ A krásny mladý muž
jej povedal: „Veď práve preto.“ Dávno
som nevidel toľko noblesy a honoru u
dospelých, kto mu povedal, že práve toto
je správanie lepších ľudí?
Nestihol som to tomu neznámemu mladí-
kovi povedať, a preto to teraz píšem vo
viere, že si to možno prečíta: Choď, vy-
padni stadeto aj s takými, ako si ty, choď-
te do sveta a za to krásne a silné, čo viete
svetu dať, si nechajte riadne zaplatiť, aby
ste sa mohli vrátiť a obrátiť to tu na váš
obraz, lebo to bude vaša vlasť, tú si vybu-
dujete, keď pred vašou svetom potvrde-
nou silou padnú tí, ktorí stále nevedia, že
„práve preto...“ Gustav Bartovic

Einsteinovu ulicu budú rekonštruovať,

oprava potrvá od 28. mája do 30. júna
PETRŽALKA
Mimoriadne frekventovaná Einsteino-
va ulica prejde rekonštrukciou, počas
ktorej bude prejazdná iba čiastočne.
Dokončovacie práce sa pripravujú aj
na diaľničnom úseku Viedenská cesta
- Prístavný most uprostred Einsteino-
vej ulice. 
Ako povedala pre Bratislavské noviny
riaditeľka sekcie dopravy a cestného
hospodárstva bratislavského magistrátu
Tatiana Kratochvílová, oprava Einstei-
novej ulice sa bude vykonávať na dve
etapy. V prvej etape v čase od 18. apríla
do 14. mája sa bude opravovať jazdný
pruh pri Auparku. Bude sa robiť v takom
režime, že vždy ostane prejazdný mini-
málne jeden jazdný pruh. „To znamená,

že komunikácia bude prejazdná,“ kon-
štatovala. Druhá etapa rekonštrukcie,
počas ktorej sa bude opravovať jazdný
pruh pri obchodnom dome Átrium, bude
v obdobnom režime od 15. do 27. mája.
V oboch etapách sa bude pri prácach
postupovať tak, že najprv sa odstavia
vonkajšie pravé jazdné pruhy a odstavné
pruhy a premávka bude po ľavom pruhu
a následne sa doprava presmeruje na
pravý jazdný pruh a rekonštruovať sa
bude ľavý jazdný pruh.
Ako upozornila T. Kratochvílová, v prí-
pade, že práce na prvej etape budú trvať
z nepredvídateľných dôvodov dlhšie,
druhá etapa sa bude realizovať až po ulo-
žení drenážneho asfaltového koberca na
diaľnici. Ten sa bude klásť v dvoch eta-

pách za úplnej uzávierky jazdného pásu
takisto v dvoch etapách. V prvej etape,
ktorá potrvá od 28. mája do 15. júna, sa
má upraviť pás pri Auparku, v druhej
etape, ktorá je časovo rozvrhnutá na
obdobie od 16. do 30. júna, príde na rad
pás pri obchodnom dome Átrium. Zhoto-
viteľom stavby je akciová spoločnosť
Doprastav,  investorom je Národná diaľ-
ničná spoločnosť.
„Rekonštrukcia Einsteinovej ulice je z
hľadiska jej stavebno-technického stavu
nevyhnutná,“ uviedla T. Kratochvílová.
„Tento stav je spôsobený dlhodobým
nadmerným zaťažením komunikácie sta-
vebnými zásahmi súvisiacimi s výstav-
bou diaľnice D1 v úseku Most Lafranco-
ni - Prístavný most.“ (juh)

Mesto Bratislava

dostalo pokutu

50-tisíc korún
BRATISLAVA
Protimonopolný úrad SR 4. apríla roz-
hodol, že mesto Bratislava porušilo zá-
kon o ochrane hospodárskej súťaže a
udelil mu pokutu 50-tisíc korún. 
Podľa rozhodnutia mesto Bratislava poru-
šilo zákon o ochrane hospodárskej súťaže
tým, že v dodatku k zmluve so spoločnos-
ťou JCDecaux Slovakia, s.r.o., sa zaviaza-
lo, že vo vzdialenosti 50 metrov od
reklamných nosičov spoločnosti JCDe-
caux Slovakia, s.r.o., nepovolí umiestňo-
vanie iných reklamných nosičov. Pre
ostatné spoločnosti však platilo podľa
pokynu primátora, ktorý upravoval
umiestňovanie reklamných, informač-
ných a propagačných zariadení na cestách
I. a II. triedy, že vzdialenosť medzi
reklamnými plochami pri cestách II. trie-
dy je najmenej 25 metrov. Úrad dospel k
záveru, že tým dochádzalo zo strany
mesta k zjavnej podpore jednej spoloč-
nosti a k diskriminácii ostatných podni-
kateľov, a tým aj k obmedzovaniu súťaže. 
Štrnásteho apríla minulého roku bol pod-
písaný dodatok k zmluve zrušujúci zvý-
hodňovanie podnikateľa JCDecaux,
s.r.o., čím došlo k odstráneniu protisúťaž-
ného konania hlavného mesta. Rozhod-
nutie Protimonopolného úradu SR nie je
právoplatné a je možné sa proti nemu
odvolať do 15 dní od doručenia. (juh)

V máji sa začnú

Letné trhy
BRATISLAVA
Mesto Bratislava organizuje aj v
tomto roku Letné trhy 2006, ktoré sa
uskutočnia v čase od 15. mája do 31.
augusta na Františkánskom námestí.
Oznámil to bratislavský magistrát.
Predajcovia budú ponúkať najmä reme-
selnícke, ľudovoumelecké a upomienko-
vé predmety z dreva, keramiky, skla, tex-
tilu, šúpolia a podobne. 
Záujemcovia o takýto predaj sa môžu
prihlásiť ešte do 25. apríla do 12. hodiny.
Prenájom jedného stánku je 500 korún na
deň a zábezpeka proti znehodnoteniu
stánku je 5000 korún. Podrobnosti sú aj
na www.bratislava.sk alebo na pracovis-
ku Služby občanom/Front Office v budo-
ve magistrátu Bratislavy na Primaciál-
nom námestí 1 alebo na telefónnom čísle
5935 6262. (brn)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Potrebujete trezor?

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Bujnákova, 34 m2, 2/4, loggia, pov. 1,4 mil. Sk
2-izb., OV, Muškátova, 66 m2, zrek., zv. prízemie, panel 2,150 mil. Sk
2-izb., OV, Ladzianskeho, 66 m2, zrek., zv. prízemie, tehla 2,7 mil. Sk
2-izb., Palárikova, 61 m2, parkety, výť., tehla, pivn., park. vo dvore 2,32 mil. Sk
3-izb., OV, Dunajská, 126+16m2 log., nov., gar.stát., 3/5, holobyt11,2 mil. Sk
3-izb., Sibírska, 70 m2+7, 6/7, 5 rokov po kolaudácii 3,8 mil. Sk
3-izb., Záhradnícka, podkrovie, 99 m2, terasa, 5/5, výťah dohoda
3-izb., OV, Mudrochova (Rača), 64 m2+loggia, 6.p., ciast. rek. 2,8 mil. Sk
3-izb., OV, Lysakova, 67 m2, kompl. zrek., loggia 3,1 mil. Sk
4-izb., Americká, 118 m2, 4p., výťah, výťah, balkón, vl. kúrenie 6,1 mil. Sk
4-izb., OV, Cígeľská, 78 m2+loggia, 6.p./8,  pov. stav, tichy 2,6 mil. Sk
4,5-izb., OV, Krížna, 3/5, výťah, 120 m2, 2xloggia, tichy, parking 5,6 mil. Sk
5-izb., OV, Koprivnická, 2/5, 190 m2, terasa, sauna, 2-gar., 10r. nov. 8 mil. Sk
5-izb., OV, Karloveská, 91 m2, 4/4, loggia, pov. stav 3,15 mil. Sk
Budova v centre, 1500 m2, komplet. zrek. 65 mil. Sk
PRENÁJOM:
1-izb., Žabotova, novostavba, zar., garáž, výhľad 18 000 Sk/m
2-izb., Malinová, novostavba, garáž, terasa, záhrada 800 EUR/m
3-izb., Štefunkova, kompl. zar., 82 m2, nepriechod. izby, loggia 15 000 Sk/m+E
3-izb., Matejkova, disp. Ako RD, 155m2+100m2 záh., výhľad 1000 EUR/m
3-izb., Sokolská, 90 m2, zrek. zar., 2x balkón 22 000 Sk/m+E
2-izb RD po rek., samostatný vchod 14 000 Sk/m+E
OP priestory, centrum, 110 m2, výklad, soc. zariadenie 5500 Sk/m2

Sklad 120m2, Rača, vhodný na výrobu 28 000 Sk/m+E

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

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

DARČEKOVÉ PREDMETY, OBRAZY
DEKORÁCIE PRE POTEŠENIE

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

0903 151 369, 0902 137 535
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O sektbare má

opäť rokovať

zastupiteľstvo
STARÉ MESTO
Proti kontroverznému zámeru vybu-
dovať na Hviezdoslavovom námestí
sektbar vystúpil aj poslanec staro-
mestského miestneho zastupiteľstva
Michal Ambrovič (nezávislý), ktorý
navrhne jeho zrušenie. 
„O projekte výstavby sektbaru na Hviez-
doslavovom námestí rokovalo Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto už v minulosti,“ konštatoval.
„Tento projekt som vtedy nepodporil,
pretože ho považujem za nedobrý a pre
našu mestskú časť nevýhodný. Na tomto
zasadnutí projekt schválený nebol.“
Na 31. zasadnutí staromestského miest-
neho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.
februára, (M. Ambrovič neúčasť na ňom
vopred ospravedlnil),  bol opätovne tento
projekt predložený. „Po politických
dohodách a navyše aj po problémoch s
nekorektnosťou pri hlasovaní bol tento
projekt, žiaľ, schválený,“ uviedol M.
Ambrovič. „Z vyššie spomenutých
dôvodov som sa rozhodol, že na najbliž-
šom zasadnutí zastupiteľstva 25. apríla
predložím návrh na zrušenie uznesenia č.
23/2006 - Návrh modelu financovania
projektu dobudovania Hviezdoslavovho
námestia.“
O nekorektnosti pri hlasovaní, ktorú
spomenul M. Ambrovič, sme už v Brati-
slavských novinách informovali. Po
tom, čo sme zverejnili menovitý záznam
hlasovania staromestských poslancov o
zriadení sektbaru na Hviezdoslavovom
námestí, sa nám ozvala poslankyňa
Mária Filková (nezávislá), ktorá nás
upozornila na závažné skutočnosti. Ako
nám napísala, ju i jej kolegu poslanca
Jaromíra Algayera (DÚ) mrzí, že v spo-
menutom zázname boli uvedení ako
neprítomní na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva. Obaja totiž patrili k tým
poslancom, ktorí hlasovali proti tejto
stavbe. Podľa nej po prvom - podstat-
nom hlasovaní bolo o 10 minút druhé
hlasovanie, a to o modeli financovania
sektbaru. „Na výstupe z tohto hlasovania
sme boli obaja záhadne uvedení ako
neprítomní, hoci môžem vyhlásiť, že
sme boli riadne prítomní od začiatku
zasadania a ja až do jeho úplného záve-
ru, keď som interpelovala (o čom je
takisto záznam),“ konštatovala. 
Ako sme už informovali, zámer vybu-

dovať presklenný sektbar medzi sochou
P. O. Hviezdoslava a šachovnicou na
Hviezdoslavovom námestí z celkového
počtu 37 staromestských poslancov
schválili na februárovom rokovaní
miestneho zastupiteľstva iba dvanásti,
čo je necelá tretina. Do redakcie nám
prišlo množstvo e-mailov, ktorých auto-
ri nesúhlasia s týmto zámerom. (juh)

Začína sa

petícia občanov

proti sektbaru
STARÉ MESTO
Protesty proti výstavbe sektbaru na
Hviezdoslavovom námestí, ktorú
schválili poslanci mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto pribúdajú, začína
sa už aj protestná petícia.
Podľa petície občania Bratislavy žiada-
jú, aby mestská časť Bratislava - Staré
Mesto, jej poslanecký zbor, jej starosta a
miestny úrad odstúpili od snáh povoliť a
realizovať stavbu tzv. sektbaru na
Hviezdoslavovom námestí, pretože sa
tam zo žiadneho hľadiska nehodí.
„Stavba by narušila kultúrny a oddycho-
vý charakter tohto parku,“ uvádza sa v
petícii. „Celý priestor námestia bol na
konci 18. storočia koncipovaný ako
rekreačno-oddychový a túto funkciu
spĺňa dodnes. Stavba sektbaru, ktorá by
ho znehodnotila, nemá odôvodnenie,
lebo na občerstvenie a prípadné použitie
WC je v najbližšom okolí dostatok mož-
ností.“
Podľa petície občanov je Hviezdoslavo-
vo námestie konečne na kultúrnej úrov-
ni, pričom v Starom Meste sú iné, zaned-
bané námestia, napríklad Šafárikovo,
ktoré by potrebovali skultúrnenie. Preto
členovia petičného výboru navrhujú, aby
mestská časť venovala pozornosť im a
financie využila týmto smerom. Členo-
via petičného výboru, ktorí nám dali k
dispozícii aj svoje mená a adresy, nás
zároveň informovali, že petičné hárky sú
k dispozícii od stredy 19. apríla zatiaľ na
dvoch miestach - v Informačnom centre
Bratislavského kultúrného a informač-
ného strediska na Klobučníckej ulici a v
cukrárni na Hviezdoslavovom námestí
číslo 16. (juh)

Parčík na Belopotockého asi zachránia,

podmienkou je výmena pozemku za iný
STARÉ MESTO
Parčík na Belopotockého ulici neďale-
ko budovy Slovenského rozhlasu, o
zachovanie ktorého už roky bojujú
občania bývajúci v jeho okolí, možno
ostane zachovaný.
Taký je predbežný záver zo stretnutia, na
ktorom sa zúčastnil bratislavský primá-
tor Andrej Ďurkovský, zástupcovia
Občianskej iniciatívy za zachovanie
životného prostredia v Starom Meste a
konatelia spoločnosti ZIPP Bratislava,
ktorá chce na mieste parčíka vybudovať
polyfunkčný objekt. Keďže spoločnosť
ZIPP je aj vlastníkom pozemku, mož-
nosti samosprávy zachrániť parčík sú
obmedzené. Východiskom by mohla
byť výmena pozemku na Belopotockého
ulici za inú adekvátnu parcelu, čo
potvrdila aj riaditeľka odboru realít spo-
ločnosti ZIPP Jana Varinská.  Podľa A.
Ďurkovského mesto chce, aby bol parčík
zachovaný a spoločnosti ZIPP ponúka

náhradný pozemok pri amfiteátri v Hor-
skom parku. 
Tento pozemok však nie je v správe
mesta, ale mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, ktorá by musela takúto
výmenu odsúhlasiť. Ako nám povedala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
starosta Starého Mesta Peter Čiernik sľú-
bil, že návrh na výmenu pozemkov zara-
dí do programu najbližšieho rokovania
staromestského miestneho zastupiteľstva. 
Spoločnosť ZIPP zatiaľ na Belopotocké-
ho ulici nebude stavať a ani nevyrúbe
stromy v tamojšom parčíku. Prejavila
dokonca ochotu starať sa o parčík naj-
bližšie dva roky, a to na vlastné náklady.
Samozrejme, to všetko je reálne za pred-
pokladu, že staromestskí poslanci spo-
menutú výmenu pozemkov odsúhlasia. 
Parčík situovaný medzi obrátenou pyra-
mídou Slovenského rozhlasu a budovou
Československej obchodnej banky vysa-
dili v roku 1921 a je jednou z posled-

ných zelených plôch v okolí. Ako sme
už informovali, pri predajoch pozemku,
na ktorom stojí, sa v minulosti vyskytli
zvláštne okolnosti. Kedysi patril pod
správu federálneho ministerstva obrany,
presnejšie Krajskej vojenskej ubytova-
cej správe. Po dostavbe budovy rozhlasu
prešiel za nejasných okolností do vlast-
níctva rozhlasu, v roku 1991 ho Krajská
vojenská ubytovacia správa získala späť,
aby ho obratom ruky za 10 329 Kčs pre-
dala bratislavskej firme INTERAX. Tá
ho v roku 1992 predala  firme s rovna-
kým názvom, ale so sídlom v Brne, za
50 000 Kčs. Brniansky INTERAX ho
predal v roku 1996 za vyše 12 miliónov
korún firme AXE FIN. Tá sa začala
angažovať v zámere vybudovať tu pod-
zemné garáže a polyfunkčný objekt. K
výstavbe aj v dôsledku protestov spome-
nutej občianskej iniciatívy nedošlo.
Neskôr pozemky odkúpila stavebná spo-
ločnosť ZIPP Bratislava. (juh)

BRATISLAVA
Tempo prác na obnove Partizánskej
lúky poznačila veľmi dlhá zima a k
tomu sa pridala aj povodeň, ktorú spô-
sobila Vydrica koncom marca, kedy
zničila cesty a tri mosty, z toho jeden
úplne. Obnova areálu by mala byť
ukončená v júni.
Bratislavská vodárenská spoločnosť už
ukončila práce, takže na lúke sa už nebu-
dú vyskytovať ťažké mechanizmy. Ako
nám ďalej povedala Joana Holčíková z
Mestských lesov v Bratislave, v areáli
teraz pracujú spoločnosti Siemens a
Metrostav, čoskoro nastúpi aj realizátor
sadových úprav. „Areál je stále pre verej-
nosť uzavretý, uzatvorenie je na všet-
kých vstupoch signalizované rampami a
oznamami, ale verejnosť to nerešpektuje,
čím stavbárom veľmi sťažuje prácu a
ohrozuje tým svoje zdravie,“ uviedla J.
Holčíková. „Žiadame ich, nech majú
strpenie a ponechajú realizátorom na sta-
venisku kľud, aby mohol byt areál čo

najskôr otvorený, všetci sa na to tešíme.“ 
V utorok po Veľkej noci sa začalo s
budovaním detských ihrísk, do konca
apríla tu osadia detské preliezky. Všetky
zariadenia budú odovzdané do užívania
naraz začiatkom júna - aj detské preliez-
ky, aj dve ihriská, ktoré už lákajú verej-
nosť, ale ešte nie sú dokončené. Osade-
ných bude dovedna 15 zariadení  - ide o
detské preliezky od fínskej firmy Lapp-
set. Tie nahradia demontované zariade-
nia zo 70. rokov, z ktorých niektoré už
boli vo veľmi zlom technickom stave 
Spoločnosť Siemens už ukončuje zemné
práce a kladenie káblov a v najbližších
dňoch začne osádzať nové stožiare verej-
ného osvetlenia. Na lúke už sú osadené
nove rozvodne skrine nízkeho napätia.
„Na Ceste mládeže je už osadená trafos-
tanica, ktorá je vybudovaná pre potreby
areálu, aby sa zabezpečil dostatočný prí-
kon elektriky, aby sa nestávalo ako v
minulosti, že pri využití amfiteátra
nepostačujúca kapacita nízkeho napätia

spôsobovala výpadky elektriny,“ konšta-
tovala J. Holčíková. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť už
vybudovala zrealizovala rozvody vody a
kanalizácie vrátane prečerpávacej stani-
ce. Mestské lesy budujú aj dva náučné
chodníky, ktoré budú otvorene spolu s
areálom. Sú tematicky venované prírode,
ako aj kultúrnym a technickým pamiat-
kam v Bratislavskom lesoparku. Metro-
stav v týchto dňoch začína stavať objekt
verejných toaliet. 
Ako sme už informovali, Mestské lesy
už dokončili asfaltové ihrisko pre basket-
bal a volejbal, na vybudovanie ktorých
dotáciou prispelo ministerstvo školstva.
Okrem toho v areáli pribudlo aj futbalo-
vé mini ihrisko, na vybudovanie ktorého
dotáciou prispel Slovenský futbalový
zväz. Otvorenie celého vynoveného
areálu na Partizánskej lúke, v ktorom
budú vytvorené podmienky pre rekreá-
ciu, oddych i športovanie, sa predpokla-
dá v júni. Juraj Handzo

Práce na obnove areálu Partizánskej lúky

spomalila zima, otvorený bude už v júni

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



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 15/2006

Vajnorská ulica

je po zotmení

plná prostitútok
LIST ČITATEĽA
Bývam na Vajnorskej ulici v blízkosti
ulici Pri starej prachárni. Znervózňu-
je ma každodenný stereotyp večernej
Vajnorskej. Len čo zájde slnko, obja-
via sa na ulici prostitútky. 
Problém, ktorý vnímam, má dve roviny.
Jednak je pre mňa viac ako trápne každý
večer obchádzať nechcené „susedky“,
ktoré čakajú na zákazníkov. Omnoho
viac ma však rozčuľuje to, že často sfe-
tované prostitútky majú pocit aj počas
nočného pokoja spolu komunikovať.
Inými slovami po sebe neustále vykriku-
jú, takže ak má človek otvorené okno,
zobudí sa na každé „ziapanie“ týchto
kreatúr.
To, že ma moje „susedky“ zvyknú oslo-
viť, či nemám chuť „na fajočku“, na
tom sa už niekedy aj smejem. Tragédia
spočíva v tom, že spolu s prostitútkami
sa po ulici promenádujú aj ich pasáci.
Žiaľ, nielen promenádujú. Stáva sa už
pomaly zvykom, že vysedávajú na
schodoch vedúcich do vchodu domu. Je
síce iróniou osudu, že sú zdvorilí, preto-
že mi vždy a bez rečí cestu k mojej
nehnuteľnosti uvoľnia, pokojnejším ma
tento fakt však nenecháva. Odomykajúc
dvere totiž iba čakám, kedy mi jednu
zavaliaa okradnú ma. 
Je pre mňa šokujúce, že žijem v hlavnom
meste štátu, v ktorom sa niečo takéto
deje. O to katastrofickejšie vyznieva fakt,
že miesto, v ktorom bývam, je definova-
né ako širšie centrum. 
Strašne by ma zaujímalo, ako sa na pro-
blém prostitúcie v meste pozerá polícia.
Svojho času som mal ambície volať na
políciu. Tá však argumentuje stále tým
istým: prostitúcia sa veľmi ťažko doka-
zuje. Som hlboko presvedčený o tom, že
kde sa chce nájsť riešenie, tam sa aj
nájde. Ak by polícia dennodenne kon-
trolovala Vajnorskú ulicu a prostitútky
spolu s pasákmi by pravidelne legitimo-
vala (a robila si napr. štatistiku?), mala
by perfektný prehľad o tom, kto a kedy
a ako často sa tam nachádza. Čo je však
dôležitejšie - moje „susedky“ by táto
hra čoskoro omrzela. Verím tomu, že by
to vzdali.
Zdá sa mi, že polícia riešenie tohto
stavu nehľadá. Pozerajúc sa z okna
môjho bytu je evidentné, že polícii aktu-
álny stav s najväčšou pravdepodobnos-
ťou vyhovuje. Presvedčenie, že prosti-
túciu dokonca ticho tolerujú, som nado-
budol po tom, ako mi moja tentoraz sku-
točná a čestná susedka rozprávala nie
tak dávny zážitok, ako na dvore - pod
naším vchodom - „vyrušila“ pri práci
prostitútku, ktorá práve „dávala“ poli-
cajtovi v uniforme...

Ing. Ronald Lupták, Nové Mesto

Informácie, čo

nemožno prejsť

bez mlčania
LIST ČITATEĽA
Nie je to prvý raz, keď mi vaše noviny
poskytujú informácie, ktoré nemožno
prejsť bez mlčania. Tentoraz som ich
dostal aj viac, než je zdravé. Preto som
si témy očísloval.
Po prvé: sektbar. Tu je odpoveď jedno-
značné NIE! Stačí dodať, že je ťažko
pochopiteľné, ako mohli práve títo
poslanci schváliť takýto očividný
nezmysel.
Po druhé: železničný tunel od Istropolisu
do Petržalky. Prednedávnom som čítal
článok o tom, ako by sa mala definitívne
demontovať železničná trať v centre
mesta a teraz čítam, že sa milióny korún
premrhajú projektovaním železničného
tunela, ktorý by vyústil pár metrov od
kultúrneho centra Istropolis. Železnicu z
mesta sa podarilo vytlačiť na Prístavný
most a teraz ju niekto chce znovu vrátiť
neďaleko miesta, kde stojí stanica kon-
skej dráhy.
Po tretie: rozšírenie letiska. Ďalší projekt,
ktorý neberie do úvahy, že vzdialenosť
letiska od obývaných miest sa v iných
mestách ráta na kilometre, kým v Bratisla-
ve na stovky metrov. Stačí si otvoriť mapu
mesta a je jasné, že projekt brutálne igno-
ruje práva obyvateľov Dolných honov,
Vrakune, Ivánky, Mosta atď. na kvalitu
života, o bezpečnosti ani nehovoriac.
Po štvrté: priority. Predchádzajúce body
ma utvrdzujú v tom, že vedenie mesta
nemá určené poradie dôležitosti jednotli-
vých investičných akcií z hľadiska fungo-
vania dopravy. Nie som Petržalčan, ale
určite by sa mala na prvom mieste riešiť
hromadná doprava (električka) a ostatná
cestná doprava najmä zo sídliska do cent-
ra. V ostatných častiach by som prefero-
val riešenie kritických miest cestnej siete.
Často stačí odstrániť tzv. lieviky, ktoré
spôsobujú nepriechodnosť niektorého
ťahu, akým bolo napríklad dunajské
nábrežie pri tuneli. Tejto časti som veno-
val niekoľko článkov, ale roky sa tento
problém bagatelizoval. Rozširovanie naj-
frekventovanejších ulíc je potrebné, pre-
tože časté kolapsy nás presviedčajú o nut-
nosti úprav, ktoré navyše stoja rádovo
menej ako futuristické vízie niektorých
architektov - viď obchodné centrum nad
Staromestskou ulicou. Táto komunistická
jazva v historickom meste síce i dnes vy-
zerá veľmi zle, ale dopravný kolaps ne-
spôsobuje. Ing. Juraj Gál, Bratislava

Indická kuchyňa má tisíc chutí a vôní
Pre obyvateľov Hindustanu je meno
ASHOKA zrejme celkom bežné, v Bra-
tislave však vyvoláva predstavu reštau-
rácie na Živnostenskej ulici.
Uvíta vás tu orientálna vôňa a dekorácie,
ale to je len obraz pre nezasväteného. Kto
má zážitky s Indmi, či priamo s Indiou,
rýchlo spozná, že je indická naskrz.. Ako v
Oriente - za najdôležitejšie pokladajú to,
kvôli čomu sem ľudia chodia, teda jedlo.
Menej dôležité je, za aký čas jedlo budete
mať a už celkom podružné, v akom pro-
stredí. Ashoka má ďaleko k vyleštenosti
reštaurácií jej cenovej kategórie. Prinajme-
nej tak, ako majú iné reštaurácie k palete
jej chutí a vôní. Je tu čisto, ale Orient je prí-
tomný v dojme akejsi ušmudlanosti. Čaš-
ník je ochotný a je aj prekvapivým znal-
com tajomstiev, ktoré sa odohrávajú za
kuchynským závesom, a vie poradiť. 
Majitelia preferujú hornú miestnosť. Tá
napriek čistej maľovke a paravánom z
dreva indickej ruže pôsobí chladno ako
staničná reštaurácia. Krajší priestor, s
barom a výrazne orientálnou atmosférou,
je v suteréne, kde sú aj toalety. Ashoka
používa indické riady a prestieranie, teda
nielen plytký a hlboký tanier, ale rôzne
misky, podnosy a príbory v kombinácii
dreva, kovaných kusov, nerezu a mede
evidentne vyrobené ručne kdesi pri Dhau-
lápure. A more korenín. Neverili by ste, že
baranina sa dá v jednej kuchyni pripraviť
na sedem spôsobov a každý z nich bude
iný. Musíte byť pripravení na netradičné
nápoje - napríklad citrónovú vodu so zme-
sou voňavého korenia, alebo na chladené a
korenené kyslé mlieko. Namiesto aperití-

vu sme si dali nápoj Shikanji (70 Sk) -
sladký aj slaný - čosi ako citronáda s voňa-
vou zmesou korenín. Okoštovali sme tiež
jednu z indických variácií na nápoj z
kyslého mlieka - Lassi sweet (120 Sk) je
osladené korenené kyslé mlieko. Predjedlá
sme dostali na stôl až po polievke, tak je to
v prednej Indii zvykom a tak je to aj na
jedálnom lístku. Vybrali sme si štyri
polievky a nad  štyrmi miskami sa vznáša-
lo nadšené vzdychanie. Krémová polievka
Daal z mungha hrachu (65 Sk), podľa
pochvál o čosi lepší ako tunajšia špecialita
- krémová polievka Shahi s kešu orieška-
mi, mandľami a pistáciami (90 Sk). Cel-
kom nový zážitok a pre európskych kuchá-
rov základná informácia o tom, ako sa robí
vegetariánska kuchyňa, bola Zeleninová
krémová polievka (mrkva, fazuľové stru-
ky, karfiol, zelený hrášok, smotana a
maslo, 55 Sk). Aj jej úspech však zostal v
tieni Paradajkovej krémovej polievky (55
Sk) - do jedálneho lístka síce napíšu „para-
dajková šťava, maslo a smotana“, nepo-
skytnú však dôležitú informáciu, čo dáva
tejto polievke rozkošnú ružovkastú farbu a
neuveriteľnú jemnosť. 
V tomto očakávaní sme si počkali na pred-
jedlá. Tandoori možno voľne preložiť ako
na grile - tak robia väčšinu predjedál.
Napríklad rybacie kocky v indickom kore-
ní Maanchh Tikka (140 Sk), mierne
pikantné a skvelé. Ďalšia tunajšia špeciali-
ta - miešané mäsové kebaby a kúsky ryby
(220 Sk) majú chuť, ktorá ich odlišuje od

rovnako zaujímavých kuracích kociek v
indickom korení marinovaných v šťave z
cvikle Murgh tikka (140 Sk). Aj štvrté
predjedlo bolo na tandoore - kuracie keba-
by s paprikou, cibuľou a paradajkou, zape-
čené v placke čapátí so super pikantnou
zeleninou Murgh Kathi kabab (160 Sk).
Pri hlavných jedlách sme odolali vybrať si
štyrikrát baraninu - škoda aj nie. Na tejto
surovine sa dá ilustrovať fantázia indickej
kuchyne. Pikantné kuracie mäso v cibuľo-
vo-koreninovej omáčke Murgh Kolhapuri
(170 Sk) nám ukázalo úplne novú tvár
kuracích pŕs, vynikajúce bolo so super
dlhou ryžou Plain Rice (80 Sk). Baranie
mäso so špenátom - Saag meat (210 Sk)
bolo vynikajúce. Podobná špenátová
omáčka sprevádzala indický syr s dávno
zabudnutou prírodnou konzistenciou a
chuťou Palag paneer (140 Sk). Najlepšou
voľbou však boli baranie kocky s omáč-
kou s mletým mäsom - Mutton rada (260
Sk). Ako prílohu k jedlám sme mali indic-
ký chlieb Naan (50 Sk).
Ako dezert sme si dali strúhanú mrkvu so
suchým ovocím, hrozienkami a mandľa-
mi Gazar ka Halwa (120 Sk) a guľôčky zo
sušeného mlieka v cukrovom sirupe
Gulab jamun (110 Sk). K tomu štyri indic-
ké kávy (56 Sk), teda kávový extrakt
zmiešaný s mliekom vareným s kardamo-
nom. Tretinka indického piva za 190
korún bola už len rozmarom.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Kupovať mačku vo vreci je priveľký luxus
Slovné spojenie „kupovať mačku vo
vreci“ označuje situáciu, keď niečo
kupujeme bez toho, aby sme presne
vedeli, čo to vlastne je. S takouto situá-
ciou sa možno v našich obchodoch
bežne stretnúť aj dnes.
Bežný spotrebiteľ pritom nemá šancu zis-
tiť, či tovar, pre kúpu ktorého sa rozhodol,
skutočne vykazuje také znaky, aké dekla-
ruje výrobca či predávajúci - prostriedky,
ktoré to umožňujú spoľahlivo zistiť, majú
k dispozícii len špecializované laborató-
riá. O tom, že si nikdy nemôžeme byť cel-
kom istí, čo vlastne kupujeme a že sa to
netýka len tovaru nejasného pôvodu, aký
ponúkajú obchodníci na trhovisku na
Miletičovej ulici, svedčia aj skúsenosti
inšpektorov Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie (SOI) pre Bratislav-
ský kraj. Napríklad 23. novembra minu-
lého roku pri kontrole v obchodnom
dome TESCO na Kamennom námestí
našli až 38 druhov tovaru v celkovej hod-
note 112 820 korún bez označenia druhu
výrobku a jeho kvality. Ďalších osem dru-
hov výrobkov v hodnote 10 712 korún
obchodný dom predával bez písomného
návodu na ich použitie v štátnom jazyku.

Za tieto porušenia zákona a predpisov
SOI udelila spoločnosti TESCO STO-
RES  pokutu vo výške  35-tisíc korún.
Obchodníci sa dopúšťajú aj iných druhov
konania, ktoré možno charakterizovať
ako klamanie zákazníka. Môže ísť aj o
zmätočné či nejasné informácie o vlast-
nostiach ponúkaného tovaru alebo o spô-
sobe jeho údržby. Tak to bolo napríklad v
prípade predajne Arena šport v Polus
City Centre na Vajnorskej ulici, kde in-
špektori SOI vykonali kontrolu 21.
októbra minulého roku. Pri jednom
druhu výrobku - konkrétne šlo o dámske
nohavičky - zistili, že na visačke výrob-
ku je uvedený symbol žehlenia, ale pria-
mo na výrobku bolo žehlenie škrtnuté.
Ďalšie dva druhy textilných výrobkov
(šiltovka a pánsky klobúk) neboli ozna-
čené údajmi o spôsobe ich údržby pred-
písaným spôsobom. Pre zaujímavosť,
príslušná vyhláška stanovuje, že takéto
výrobky majú byť označené piatimi sym-
bolmi údajov o spôsobe ich údržby - pra-
nie, žehlenie, chemické čistenie, bielenie

a sušenie. Za tieto prehrešky prevádzko-
vateľ obchodu, ARENA SPORT, s.r.o.,
dostal od obchodnej inšpekcie pokutu vo
výške 15-tisíc korún.
Pri textilných výrobkoch sú tieto nedo-
statky pomerne časté. Výnimkou nie sú
ani športové odevy. Ilustruje to aj prípad
predajne športových potrieb Fit Plus na
Seberíniho ulici, ktorú si inšpektori SOI
vzali na mušku 16. marca minulého roku.
Objavili tu spolu šesť druhov výrobkov
(tri druhy pánskeho tielka, dva druhy pán-
skych teplákov a jeden druh pánskej
mikiny), ktoré neboli označené údajmi o
spôsobe ich údržby. Za to dostala spoloč-
nosť Fit Plus, ktorá predajňu prevádzku-
je, pokutu 10-tisíc korún.
Na prvý pohľad sa zdá, že ide o malicher-
nosti. Keď sa však kúpený (nielen textil-
ný) výrobok poškodí a chceme ho rekla-
movať, predávajúci sa najčastejšie bráni
tvrdením, že reklamujúci vykonával
údržbu výrobku nesprávnym spôsobom.
Ak už pri kúpe výrobku informácia o
správnej údržbe chýba, zákazník vopred
stráca akúkoľvek šancu, že pri prípadnej
reklamácii uspeje. Ako vidno, nejde o
žiadnu malichernosť... Peter Verner

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

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

najvýhodnejšie podmienky fi nancovania
aj na operatívny lízing

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

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

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

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

FordFocus
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Kamerový 

systém v meste

pomaly rastie
BRATISLAVA
Náčelníčka mestskej polície Zuzana
Zajacová hodnotí nedávne rokovania
o budúcnosti kamerového systému
mestskej polície s primátorom Andre-
jom Ďurkovským pozitívne, hovoriť o
podrobnostiach však považuje za
predčasné.
Podľa jej slov uvažuje mestská polícia
predovšetkým o zlepšení systému po
technickej stránke tak, aby bolo možné
monitorovať celé prostredie v rámci
spektra existujúcich kamier. „Keď bude
mať tento zámer reálne kontúry, určite sa
o tom Bratislavčania včas dozvedia,“
uviedla. K rozširovaniu systému však
podľa nej nepríde samovoľne, ale pri
umiestňovaní nových kamier mestská
polícia vždy vyhodnocuje bezpečnostnú
situáciu, a teda potrebu kamier, v súčin-
nosti s mestskými časťami i s kolegami
zo štátnej polície. V tomto roku napríklad
za finančnej účasti Starého Mesta prepo-
ja optickým káblom a dátovými zariade-
niami operačné pracovisko okrsku cez
zlučovací bod magistrátu. Mestská polí-
cia však stále má záujem aj o zavedenie
systému do odľahlejších mestských častí.
Možno sa niektorý zo zámerov uskutoč-
ní tento rok aj vďaka prostriedkov z rady
vlády na prevenciu kriminality, ktoré má
mesto prisľúbené dostať cez rozpočtovú
kapitolu krajského úradu.
Zvláštnou kapitolou v týchto súvislos-
tiach sú napríklad mestské časti Karlova
Ves, Dúbravka, Devín či Devínska Nová
Ves. Zriadenie kamerového systému je tu
mimoriadne finančne náročné vzhľadom
na rozľahlosť územia. Podľa Z. Zajacovej
však aj tu svitá na lepšie časy, lebo dot-
knuté mestské časti už pripravujú spoloč-
ný projekt a chcú za pomoci mesta zriadiť
kamerový systém aj v tejto lokalite.
Zavedenie kamerového systému prispelo
akcieschopnosti priamo ale i tým, že na
jeho obsluhu prijali pracovníkov so zníže-
nou pracovnou schopnosťou a policajtov
obsluhujúcich kamerový systém presunu-
li do terénu. Kamerový systém prispieva k
eliminovaniu drobnej pouličnej kriminali-
ty. Len za rok 2005 mestská polícia na
základe podnetov získaných kamerami
riešila 6137 udalostí a štátnej polícii
poskytla bezmála 5-tisíc fotografií získa-
ných monitorovacími kamerami. (gub)

Chcú obnoviť,

čo pred dvoma

rokmi zrušili 
PETRŽALKA
V týchto dňoch je hlavnou témou petr-
žalského miestneho zastupiteľstva
zmena funkčného určenia plôch vo
vlastníctve spoločnosti Vienna Gate na
občiansku vybavenosť, hoci to isté
zastupiteľstvo v roku 2004 toto urče-
nie zrušilo.
Motívom, ako vyplynulo na mimoriad-
nom rokovaní zastupiteľstva, bola žiadosť
vlastníka pozemku o takýto krok. Už
samotné okolnosti zvolania zastupiteľstva,
teda aj to, že bolo zvolané na žiadosť
investora, vyvolalo odpor časti poslancov.
Ďalším nedostatkom, ktorý poslanci roko-
vaniu o veci vyčítali, bola okolnosť, že o
návrhu sa nerokovalo v komisiách, ani v
rade miestneho zastupiteľstva. Po takmer
dvojhodinovom rokovaní poslanci prijali
návrh, ktorý zaznel na samom začiatku
rokovania. Prerušili ho a nechali návrh
dopracovať riadnou procedurálnou cestou.
Ide o priestory, ktoré tradične patria petr-
žalskému športu, medzi ulicami Vrakun-
ská a Údernícka a medzi železničnou sta-
nicou a kúpaliskom Matador, vrátane prie-
storu kúpaliska. Vlastníkom pozemku je
spoločnosť Vienna Gate, ktorá má zámer
vybudovať tu objekty s prevládajúcou
funkciou občianska vybavenosť. Teda
polyfunkčné domy, administratíva, služ-
by, obchody, ale tiež objekty na šport a
telovýchovu. V roku 2004 miestne zastu-
piteľstvo v snahe zachovať účel lokality,
dosiahlo zmenu v územnom pláne na
funkčné určenie telovýchova a šport.
Vienna Gate však má záujem postupovať
podľa pôvodného zámeru a požiadala
miestnu časť o návrat do pôvodného
stavu. Podľa niektorých poslancov však
aj krajský stavebný úrad potvrdil, že v
súčasnosti nie je možné vrátiť priestoru
pôvodné určenie, pretože v platnom
územnom pláne je zaznačené ono zmene-
né. Zastupujúca starostka Viera Kimerlin-
gová sa prikláňa k ústretovosti voči inves-
torovi, pretože vraj môže kedykoľvek
existujúce športoviská v tejto časti zrušiť.
S týmto názorom sa stotožňujú aj tí
poslanci, ktorí sú zároveň funkcionármi
miestneho športového klubu Iskra, sídlia-
ceho v území Vienna Gate. Športový
klub je vlastne rukojemníkom - na jednej
strane živé obavy z toho, že príde o špor-
toviská bez náhrady, na druhej strane
investor prisľúbil poskytnúť 10 miliónov
korún na vybudovanie náhradného futba-
lového ihriska a ponúka klubu Iskra aj
výhodný dlhodobý prenájom kúpaliska
Matador. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
V súvislosti s dopravným značením na
úseku diaľnice vedúcom v meste zauja-
lo stanovisko Dušana Tudíka, ktorý má
pre tvrdenia dopravnej polície a sprá-
vy ciest viacero protiargumentov. 
Najvýraznejší z nich je, že ide o bezpeč-
nosť a životy občanov. Obsah podnetov
od našich čitateľov sa zhoduje s názormi,
ktoré niekoľkokrát tlmočili aj Bratislavs-
ké noviny a možno ich zhrnúť do pár slov
- značenie upravujúce režim na diaľnič-
nom úseku v meste je nedostatočné a
neúplné. Nič totiž neodlišuje diaľnicu od
iných vozoviek s dvoma jazdnými pruh-
mi, nedostatočný je počet tabúľ, z ktorých
je zrejmé, že ide o diaľnicu a že je v
meste. Na niektorých výjazdoch je znače-
nie informujúce o konci diaľnice, chýba-

jú však tabule označujúce obmedzenú
rýchlosť na príjazdoch a prosté označenie
„diaľnica“ môže byť zavádzajúce.
D. Tudík argumentuje tiež vysokým poč-
tom nehôd, na úseku dlhom 10 km sú
denne tri nehody, a tiež obrovskou husto-
tou premávky, ktorá si vyžaduje aj špeci-
fické riešenia. Pre políciu by malo byť
varovaním, že pre nedostatočné značenie
na diaľnici Praha - Brno, kde bola podob-
ná situácia ako na lieviku Dolnozemská,
Einsteinova, diaľnica, tu došlo k havárii
slovenského autobusu so šiestimi obeťa-
mi. Pozostalí dnes žalujú príslušný
dopravný inšpektorát za nedbanlivosť.
Čitatelia tiež odmietajú ako „úsmevné“
tvrdenia riaditeľa bratislavského doprav-
ného inšpektorátu o neprehľadnom lese
značiek pravdivým konštatovaním, že

prehustenie nehrozí, lebo na celom úseku
nie je okrem orientačných tabúľ ani jedna
značka. Dopravná polícia si navyše proti-
rečí, lebo na moste Lafranconi, ktorý je
oveľa bezpečnejší, značky obmedzujúce
rýchlosť na 80 km sú. D. Tudík k tomu
dodáva, že na juhovýchodnej viedenskej
tangente je na celom úseku dlhom 35
kilometrov 23 (!) značiek obmedzujúcich
rýchlosť. „Asi je to iba iný prístup rakú-
skych úradníkov k bezpečnosti cestnej
premávky,“ konštatuje čitateľ.
Motiváciou na obhajobu súčasného stavu
môže byť aj vyberanie pokút od dezorien-
tovaných vodičov, najmä z vidieka a cu-
dziny. Treba preto brať vážne výzvy, aby
kompetentní rešpektovali hlas motoristic-
kej verejnosti prv, než ich k zlepšeniu
značenia prinútia ďalšie havárie. (gub)

Aj občania Bratislavy cítia, že dopravné

značenie na diaľnici nie je dostatočné

BRATISLAVA
Nadchádza obdobie vyúčtovania zálo-
hových platieb za bývanie, ktoré zo
zotrvačnosti mnohí nesprávne nazývajú
nájomným, ale v skutočnosti ide o pres-
ne zmerateľné služby ako dodávky
vody, tepla, spoločného osvetlenia.
Nájomné je totiž suma, ktorá sa platí za
bývanie v priestoroch, ktoré obyvateľ bytu
nevlastní, nájomné nie je merateľné, lebo
sa stanoví dohodou. Platby za služby spo-
jené s bývaním nie sú najomným, ale plat-
bou za energie, služby a splátky do fondu
opráv. Rozlišovanie týchto dvoch pojmov
nie je len otázkou pomenovania, ale
významne zasahuje do ekonomiky obyva-
teľa. V posledných rokoch sa totiž ceny
nájmov a podnájmov stabilizovali a zníži-
li, ceny služieb naopak rástli a rastú ďalej.
Pre vlastníka i nájomníka bytu je dôležité,

aby mal vodomer na teplú i studenú vodu.
V mnohých starších, aj panelových
domoch je len spoločný vodomer a spotre-
bovaná voda sa rozráta na jednotlivé byty
podľa počtu obyvateľov. To značne znevý-
hodňuje najmä starších obyvateľov, o kto-
rých sa vie, že spotrebujú podstatne menej
vody, ako platia.
Vodárne udávajú v Bratislave spotrebu
vody na obyvateľa 106 litrov denne, čo
ročne predstavuje spotrebu okolo 40
kubických metrov. Pri rozrátaní podľa spo-
ločného vodomeru zaplatí občan za každú
osobu trvalo žijúcu v byte asi 1600 korún.
Podľa predbežných odhadov tak starší
ľudia platia za vodu dvakrát viac, ako spo-
trebujú. Menej perú, varia, umývajú riad.
Majú však problémy s namontovaním
vodomeru, lebo dodanie aj s prácou pred-
stavuje sumu 800-1000 korún. Redakcia

má overené fungujúce riešenie - domové
samosprávy môžu starším ľuďom nechať
namontovať vodomer za prostriedky z
fondu opráv a sumu im zaradiť do celoroč-
ného zúčtovania. Pri reálnej spotrebe
týchto ľudí len 30 - 50 litrov vody denne
tak ušetria na túto investíciu za jedinú
sezónu.
Redakcia má od čitateľov tiež informácie
o viacerých prípadoch úspešnej reklamá-
cie faktúry za plyn. Bez náročného prie-
skumu ťažko stanoviť percento chybovos-
ti, keďže sme sa však s problémom stretli
viackrát, upozorňujeme našich čitateľov,
aby venovali pri zúčtovaniach pozornosť
aj tomuto médiu a starostlivo porovnali
údaje na faktúre s údajmi na svojich byto-
vých plynomeroch. Objavili sa totiž prípa-
dy, keď externý pracovník si pri odčítaní
zamenil plynomer s elektromerom (gub)

Namontujte si vodomery a porovnajte si

spotrebu plynu na faktúre a plynomere

CChhaattyy  aa  cchhaallúúppkkyy,,  vviillkkyy  aa  aappaarrttmmáánnyy
ŠŠiirrookkáá  ppoonnuukkaa,,  vvýýbboorrnnéé  cceennyy

SSlloovveennsskkoo,,  ČČeecchhyy,,  CChhoorrvvááttsskkoo,,  TTaalliiaannsskkoo
FFrraannccúúzzsskkoo,,  RRaakkúússkkoo,,  ŠŠvvaajjččiiaarrsskkoo,,  KKuubbaa

Sme tu pre Vás Po-Pi: 10.00 - 18.00 h

Dohnányho ulica 7 (Fontána pre Zuzanu)

821 08 Bratislava

Tel./fax: 02 / 555 721 01

E-mail: rezervacie@bktour.sk www.bktour.sk

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

wwwwww..nnaabbyyttookk--lluuddwwiigg..ccoomm

Na predaj formou dražby:
3-izbový byt, Krásnohorská,

BA-Petržalka, 5/12 posch.,
rozloha 65 m2 + loggia

Kontakt: 02/5720 5051

NARODENINOVÉ OSLAVY

PÁRTY
PRE DETI

Telefón: 0911 966 001

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

Obmedzenie rýchlosti na bratislavskej diaľnici upravuje iba značka pri vjazde do mesta. FOTO - Slavo Polanský
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DPB má 

novú základňu

údržby 
BRATISLAVA
Minulý týždeň slávnostne otvorili novú
základňu údržby technickej infraštruk-
túry Dopravného podniku Bratislava v
Jurajovom dvore. Táto významná in-
vestícia môže prispieť aj k skvalitneniu
mestskej hromadnej dopravy.
Zámer vybudovať novú základňu vznikol
v roku 2003, keď mesto Bratislava roz-
hodlo o inom využití pozemku na Pribi-
novej ulici, na ktorom bola doteraz
základňa umiestnená. Následnú prípravu
stavby, tvorbu projektu a jeho realizáciu
sa podarilo zabezpečiť plynulo a bez
časovej tiesne so splnením požadovaného
termínu a kvality. Stavba trvala 15 mesia-
cov, vyžiadala si náklady 110 miliónov
korún a obsahuje 13 stavebných objektov
a šesť technologických prevádzkových
súborov. Je to rozsah, ktorý je potrebný
na komplexné zabezpečenie všetkých
činností na údržbu koľajových tratí a na
údržbu cestných motorových vozidiel
(dielne údržby, prípojky vody, kanalizá-
cie, elektriny, umyváreň vozidiel, techno-
logické zariadenia dielní a podobne).
Rozhodujúcim objektom stavby sú diel-
ne údržby koľajových tratí a cestných
motorových vozidiel vrátane ich techno-
logického vybavenia a sociálnych a
administratívnych priestorov umiestne-
ných v dvojpodlažnom prístavku k halo-
vej časti. V dielňach údržby koľajových
tratí sú vybudované samostatné pracovis-
ká na údržbu vozidiel, zámočnícke a zvá-
racie práce, obrábanie kovov, kováčske
práce a na montáž koľajových konštruk-
cií, ako aj príslušné skladové priestory. V
dielňach údržby cestných motorových
vozidiel sú vybudované samostatné pra-
coviská na údržbu a diagnostiku osob-
ných vozidiel, na údržbu nákladných
vozidiel a na umývanie vozidiel, ako aj
príslušné skladovacie priestory. Všetky
pracoviská sú vybavené vhodným tech-
nologickým zariadením, umožňujúcim
výrazne zvýšiť produktivitu aj kvalitu
práce pri dodržaní platných predpisov na
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.
Sú tu vybudované aj sociálne zariadenia
vo vyššom štandarde. 
Stavba je pripojená na inžinierske siete
vo vnútri areálu a cestné komunikácie.
Využíva kapacitu jestvujúcej čistiacej
stanice odpadových vôd a kompresoro-
vej stanice umiestnenej v susedných
ústredných dielňach električiek, pričom
súčasťou stavby bola aj modernizácia
týchto zariadení. (juh)

Nový most

dostane náter

proti grafitom
BRATISLAVA
V máji nechá bratislavský magistrát
vyčistiť aj lávku pre chodcov na dru-
hej strane Nového mosta od grafitov,
plagátov, malieb a iných nečistôt. Ten-
toraz bude očistená a ošetrená antigra-
fitovým náterom východná lávka sme-
rom k prístavu. 
Práce budú trvať asi šesť týždňov, plocha
určená na čistenie je asi 3400 štvorcových
metrov, za čo podľa hovorkyne magistrá-
tu Evy Chudinovej mesto zaplatí približne
3,3 milióna korún. S čistením Nového
mosta začal magistrát vlani v lete. Dodá-
vateľom prác je spoločnosť Axiom Real
Slovensko (ARS), s.r.o., víťaz verejnej
súťaže, ktorú bratislavský magistrát vypí-
sal začiatkom minulého roku. 
V prvej etape spoločnosť vyčistila lávku
na Novom moste smerom od Karlovej
Vsi. Celú plochu očistila a natrela anti-
grafitovým náterom. Pretože údržba sa
nedá robiť v mesiacoch, keď teplota
klesá pod 10 stupňov, spoločnosť ARS
ju urobí  za zimné mesiace v apríli. Toto
očistenie bude stáť magistrát  približne
80-tisíc korún. Potom, od apríla do
októbra, bude spoločnosť lávku pravidel-
ne, raz do týždňa,  kontrolovať a podľa
potreby čistiť. Takisto urobí údržbu pod-
chodu  na Patrónke, ktorý bol ošetrený
antigrafitovým náterom v auguste roku
2004 a podchodu na Staromestskej ulici
(Staromestská - Kozia), ktorý bol ošetre-
ný vlani. (juh)

Staré šmykľavky

na Železnej

nahradia nové
NOVÉ MESTO
Rekonštrukcia areálu na Železnej
studničke zasiahla aj atrakcie pre deti
- z Partizánskej lúky zmizli šmykľav-
ky tvarom pripomínajúce slony, ktoré
tu stáli dlhé roky.
O osud šmykľaviek sa zaujímala čita-
teľka Barbora Kalinová, ktorá sa spýta-
la, či sa vrátia na svoje miesto. „Tieto
šmykľavky sú v Bratislave ojedinelé a
veľmi obľúbené, veľa ľuďom už teraz
chýbajú, videla som, ako sa smutne
pozerajú na prázdne miesto, kde pred-
tým stáli,“ napísala nám. „Už dlhé roky
slony patria k Železnej studničke, bez
nich to nie je ono.“
Ako nám potvrdil riaditeľ Mestských
lesov Bratislava Vladimír Kutka, šmy-
kľavky boli nebezpečné, pretože vzdiale-
nosť medzi koncom šmykľavky a mies-
tom dopadu bola príliš veľká a dochádza-
lo tu k úrazom detí. Nebezpečný a príliš
vysoký bol aj nástupný rebrík. „Keďže z
bezpečnostného hľadiska nevyhovovali,
budú nahradené novými, ktoré spĺňajú
bezpečnostné normy,“ uviedol V. Kutka.
Ako dodal, celá Partizánska lúka sa
rekonštruuje, takže koncom mája sa nám
predstaví už v novom šate. V. Kutka
ubezpečil, že tu budú aj detské šmykľav-
ky a preliezky. (juh)

BRATISLAVA
Predstavitelia desiatich neziskových
organizácii a samosprávy rokovali o
koncepčnom riešení bezdomovectva v
Bratislave. Základnou métou je, aby
budúcu zimu nezamrzol ani jeden člo-
vek bez prístrešia.
V praxi to znamená vybudovať zariade-
nia, ktoré umožnia bezdomovcom stiah-
nuť sa z ulíc. Ako prioritnú úlohu si pra-
covný výbor stanovil zriadiť nízkopraho-
vé nocľahárne do budúcej zimy. Absen-
ciu takéhoto zariadenia v uplynulej sezó-
ne krízovo nahradilo stanové mestečko,
ktoré za noc poskytovalo nocľah prie-

merne 160 ľuďom. Podľa odborníkov aj
z neziskových organizácií pomáhajúcich
bezdomovcom je však dôležité týchto
ľudí nekoncentrovať, ale umiestniť v
rôznych častiach mesta, pričom by sa
zrejme malo prihliadať aj na kategorizá-
ciu ľudí bez prístrešia. 
Druhou prioritnou úlohou je zmeniť cha-
rakter dvoch existujúcich nocľahární zo
sezónnych na celoročné. Ide o útulok
Mea Culpa, ktorý zriadili a prevádzkujú
vo Vrakuni magistrát spolu s Trnavskou
univerzitou, a útulok v Lamači prevá-
dzkovaný Bratislavským krajom.
Pracovný výbor v tejto súvislosti pripra-

ví projekt na prevádzku nízkoprahovej
nocľahárne vrátane metodiky práce s
touto skupinou klientov. Vhodný objekt
chcú hľadať s pomocou starostov a
zástupcov mestských častí a tiež chcú
osloviť rezort obrany, aby na tento účel
poskytol priestory bývalých kasární.
Ak sa podarí tieto kroky premeniť na sku-
točnosť, Bratislava by po prvýkrát mala
celoročnú nocľaháreň, podobne ako iné
európske veľkomestá, a bola by tiež na
profesionálnej úrovni a s dostatočnými
kapacitami pripravená na pomoc ľuďom
bez prístrešia, aby sa neopakovali tragé-
die uplynulej zimy. Gustav Bartovic

VRAKUŇA
Bez systematickej a masívnej inter-
vencie štátu do problematiky ľudí bez
domova sa problém nedá riešiť, samo-
správa a mimovládne organizácie
hrajú v tom síce istú úlohu, ale celý
problém je nad ich sily.
Toto potvrdenie si z pobytu v okolí bel-
gického mestečka Charleroi doniesla sta-
rostka mestskej časti Vrakuňa Ľudmila
Lacková. „Dalo by sa to vyjadriť jedným
slovom - peniaze. Samozrejme, musí to
mať aj systém, ten sa dá okopírovať, ale
aj tak to stojí na dostatku prostriedkov,“
hovorí a porovnáva belgické riešenie s
naším. Podľa ich kategorizácie napríklad
by bolo treba rátať za bezdomovcov aj
Rómov z osád - veď ak v chatrči býva
niekoľko desiatok ľudí, je to len provizó-
rium, nie domov. Druhý výrazný

moment je aj núdzové ubytovanie -
mestá majú na takúto príležitosť pripra-
vené murované budovy.
„Pravdou je, že sme sa tam nestretli
medzi bezdomovcami so spodinou, s
typmi, ktoré bolo možné vidieť v našom
tábore. Na druhej strany kočovní Rómo-
via majú vyhradené tábory, vlastne cam-
pingy pred hranicami mesta a tam sa
musia napojiť na vodu a kanalizáciu
(môžu aj na elektrinu, ale mnohí to nero-
bia) a tam musia platiť,“ hovorí. Starost-
livosť o svoje veci je vlastne súčasťou
celého systému. Pre túto skupinu ľudí sa
vytvárajú pracovné príležitosti v profe-
siách najnižšej kvalifikácie, ale aj vzdelá-
vanie končiace sa certifikátom. Dostáva-
jú potom aj kartu na prvé zamestnanie,
ktorá ich stavia do polohy chráneného
zamestnanca.

V oblasti Charleroi je napríklad nedosta-
tok stavebných robotníkov - samospráva
a dobrovoľníci vyvíjajú snahu, aby sa títo
ľudia zamestnali v odboroch stavebníc-
tva, ale i informačných technológií či ako
opatrovatelia detí či prestarnutých obča-
nov, ale aj vlastných spolupútnikov.
Mzda, z ktorej časť odvádzajú na chod
nadácie, im zlepšuje príjmy. Je však
nepredstaviteľné, aby títo ľudia nemali
sociálne dávky - aj na miestne pomery
podstatne vyššie ako u nás.
„Súhra trojice štát - mimovládky - samo-
správa pracuje na zatiahnutí týchto ľudí
do aktívneho života. Keďže netrpia
núdzou, nekriminalizujú sa, ale spozná-
vajú rozdiel medzi odkázanosťou a
samostatnosťou. A k tomu by mala práca
s nimi smerovať aj u nás,“ uzatvára L.
Lacková. Gustav Bartovic

Mimovládne organizácie a samospráva

sa dohodli na vybudovaní nocľahárne

X X V I I .  R O Č N Í K  M E D Z I N Á R O D N É H O  V E Ľ T R H U  K V E T Í N 

VO VÝSTAVNOM A KONGRESOVOM CENTRE INCHEBA BRATISLAVA

B R A T I S L A V A

Otvorené: streda - sobota 9:00-19:00 hod, nedeľa 9:00-16:00 hod www.kulla.biz

26.- 30. 4. 2006

po prvý krát
na Slovensku !!

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1, 814 52  Bratislava

hľadá zamestnanca
na pozíciu

bezpečnostný technik
(§ 12, ods. 3, zák.č. 330/1996 Z.z. o BOZP)

Požadujeme:
- min. stredoškolské vzdelanie technického alebo
dopravného zamerania
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti, alebo
odborné vzdelanie v oblasti BOZP
- prax v oblasti BOZP minimálne 5 rokov 
- dobrú znalosť práce s PC
- komunikačné a vyjednávacie schopnosti
- zodpovednosť a flexibilitu
- vysokú mieru samostatnosti
- vodičský preukaz skupiny  B

Ponúkame:
- odborné zaškolenie na podmienky DPB, a.s.
- profesionálny rast

Prihlášku spolu s profesijným životopisom 
a motivačnou žiadosťou zašlite na adresu:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Rezort ľudské zdroje 

Olejkárska 1, 814 52  Bratislava
Fax: 02/ 5950 1900, e-mail: personalne@dpb.sk

MONTESSORI
Súkromná základná škola 

1.-4. ročník s materskou školou

uskutoční každú 1. stredu v mesiaci

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V prípade záujmu prihláste sa

na tel. č. 6478 0383, 0910 969 449
www.montessori.sk

Pre bezdomovcov neboli stany riešením
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Webová stránka

mesta získala

ocenenie
BRATISLAVA
Oficiálna webová stránka hlavného
mesta Slovenska www.bratislava.sk
získala jedno z hlavných ocenení v
európskej súťaži Eurocrest 2006 o naj-
lepšie internetové stránky miest a obcí
v strednej a východnej Európe. 
V tomto roku sa medzi hlavnými ocene-
nými webovými prezentáciami  popri
Bratislave umiestnili tiež oficiálne strán-
ky miest Poznań z Poľska, Constanta z
Rumunska a mestskej časti Praha 12.
Vyhlasovateľom štvrtého ročníka súťaže
Eurocrest je Združenie Zlatý erb v spolu-
práci s Európskou komisiou. Súťaž je
prirodzeným pokračovaním a vychádza
zo skúseností získaných pri organizácii
súťaže Zlatý erb. Cieľom Eurocrestu je,
podobne ako pri súťaži Zlatý erb, oceniť
výnimočné projekty, podporiť vzájomnú
výmenu skúseností a ohodnotiť snahu
zástupcov miestnej správy a samosprávy
účinne využívať informačné technológie
na zvyšovanie kvality a prístupnosti slu-
žieb verejnej správy.
Bratislava, Poznaň, Constanta a Praha 12
sa vo štvrtom ročníku súťaže zaradili do
spoločnosti držiteľov minuloročných oce-
nených a miest Aizkraukle (Lotyšsko),
Siauliai (Litva), Gdansk (Polsko), Nitra
(Slovensko) a Dobrich (Bulharsko). (juh)

Lanovka bude

zatvorená
NOVÉ MESTO
Lanovka zo Železnej studničky na
Kamzík bude od 24. do 26. apríla pre
povinnú údržbou zatvorená. 
Oznámil to riaditeľ Eko-podniku verej-
no-prospešných služieb Nové Mesto
Viliam Žákovič. S príchodom teplejších
dní je lanovka opäť vyťažená. Okrem
peších turistov ju v uplynulých dňoch
využilo veľa bicyklistov z Maďarska,
Rakúska, Poľska a dokonca aj z Írska.
Pre veľký záujem cyklistov museli pred-
minulý víkend pracovníci obsluhy počet
peších návštevníkov a cyklistov striedať.
Len počas týchto dvoch dní sa ňou pre-
viezlo 1311 cestujúcich (od 1. do 9. aprí-
la to bolo 3651 cestujúcich). (ver)

Lacetti

FANCAR, s.r.o.

Trnavská cesta 51
821 01 Bratislava

tel.: 02/436 41 212, 436 41 213
predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

CHEVROLET. Veľké plus.

Lacetti emisie CO2: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km.

Lacetti - už od 350 000,- Sk!*
*pri využití leasingovej ponuky „Prémia“

Základná výbava:
airbagy, ABS, 4x kotúčové brzdy, posilňovač riadenia,
centrálne uzamykanie dverí s diaľkovým ovládaním,
predné el.okná, rádio s CD
a výkon 94 koní.

záruka 3 rokyalebo 100 000 km

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

Vedeckú

knižnicu 

zmodernizovali
STARÉ MESTO
Po sedemmesačnej prestávke uviedli
do služieb verejnosti koncom marca
po približne polročnej rekonštrukcii
knižnicu Slovenskej akadémie vied na
Klemensovej ulici 19.
Práve väčšie pohodlie čitateľov a dokona-
lejšie služby boli cieľom opráv a úprav za
necelých deväť miliónov korún, ktoré
akadémia na dlho očakávanú  rekonštruk-
ciu čitateľského traktu na prízemí objektu
vynaložila. Knižnica s vyše pol miliónom
knižničných jednotiek z 25 vedných
odborov dnes poskytuje svojim klientom
knižničné a informačné služby v trojná-
sobne väčších priestoroch ako pred zatvo-
rením v septembri 2005. Okrem výpoži-
čiek kníh ponúka aj medziknižničné služ-
by, služby rešeršného pracoviska i univer-
zálnu a internetovú študovňu.
Čas prestavby knižnica využila na zave-
denie nového knižničného systému VIR-
TUA. Patria k tomu výlučne elektronické
vybavovanie žiadaniek, online služby,
možnosť objednávať a rezervovať si
výpožičky cez internet a ďalšie. Čitateľ-
ský preukaz môže získať každý slovenský
občan nad 15 rokov a jej služby môže
využívať od pondelka do piatku od 8.00
do 19.00 h.
Knižnica je od roku 1954 správcom histo-
rické knižného fondu Lyceálnej knižnice
zo 17. storočia, ktorý obsahuje 90-tisíc
knižničných jednotiek starých tlačí, z
toho viac ako 2000 tlačí zo 16. storočia.
Od roku 1994 je knižnica depozitnou
knižnicou Svetovej banky a od roku 2001
depozitnou knižnicou Medzinárodného
menového fondu. (gub)

Na Galvaniho

pribudne

biznis centrum
RUŽINOV
Na Galvaniho ulici v Ružinove pribud-
ne ďalšie biznis centrum s názvom
Galvaniho Business Centrum III.
Nové objekty budú slúžiť výhradne na
administratívne účely.
Biznis centrum bude z dvoch častí, z kto-
rých jedna bude mať šesť a druhá päť
nadzemných poschodí. K dispozícii bude
vonkajšie parkovisko s kapacitou 200
parkovacích státí a podzemné parkovis-
ko, v ktorom bude až 299 parkovacích
státí. Predpokladá sa, že výstavba bude
ukončená do konca roku 2008. (juh)

MASÁŽE u OLIVERA
Nová služba v Pro Vitae
v príjemnom prostredí 
v centre Bratislavy

Tel.: 02/5441 3289
0905 163 650, 0903 763 653

OSOBNÁ 
A NÁKLADNÁ 

DOPRAVA
• AUTOBUSY • MIKROBUSY

• LIMUZÍNY • SŤAHOVANIE • TAXI

02/44 258 106 0908 606 303

www.da.sk

HĽADÁM
nnaa  vvýýppoommoocc  vv  aaddvvookkááttsskkeejj

kkaanncceelláárriiii  ddôôcchhooddkkyyňňuu
s praxou v súdnej, 

resp. advokátskej kancelárii.
TTeell..::  55555566  22440055

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

V apríli otvoria Farmaceutické múzeum 

v historickej Lekárni U červeného raka
BRATISLAVA
V deň otvorených dverí bratislavskej
samosprávy Bratislava pre všetkých,
teda 22. apríla, sa po piatich rokoch
otvoria priestory Farmaceutického
múzea v historickej Lekárni U červené-
ho raka na Michalskej ulici 26.
Múzeum, ktoré ako súčasť Mestského
múzea v Bratislave fungovalo od roku
1953, bolo zatvorené od roku 2001. Uza-
tvorenie expozície súviselo so skutočnos-
ťou, že mesto v roku 1999 prenajalo
objekt na Michalskej ulici 22 a 26 spoloč-
nosti Druhá staromestská, pričom jednou
z podmienok bolo, že priestory historic-
kej lekárne ostanú naďalej k dispozícii
Mestskému múzeu v Bratislave. Spoloč-
nosť Druhá staromestská chcela objekt
zrekonštruovať, preto muselo byť Farma-
ceutické múzeum vysťahované a zbierko-
vé predmety spolu s mobiliárom uložené
v depozite. Nasledujúcich niekoľko
rokov sa však nedialo prakticky nič. V
júni roku 2004 magistrát objekt predal,

nový vlastník, firma Tera Trade, ho pre-
bral aj so záväzkami. Proces uzatvárania
kúpnej zmluvy trval až do jesene 2005, aj
z dôvodu, že mesto si spoluvlastníctvom
na tomto objekte zabezpečilo aj existen-
ciu Farmaceutického múzea. V tomto
období sa začalo aj s prípravnými práca-
mi na jeho obnove. Mesto Bratislava,
ktoré obnovu Farmaceutického múzea
zaradilo medzi svoje priority, zabezpeču-
je dvanásťmiliónovú investíciu cez mest-
skú organizáciu Paming, reštaurátorské
práce vykonáva reštaurátorské združenie
Villard. 
Ako nám povedal riaditeľ Mestského
múzea v Bratislave Peter Hyross, oproti
minulosti je tu jedna zásadná zmena -
zatiaľ čo  predtým bola expozícia, ale aj
depozit na dvoch podlažiach, teraz je prie-
stor vyhradený pre Farmaceutickú  expo-
zíciu zredukovaný na tri prízemné miest-
nosti. „V apríli plánujeme otvoriť len prvú
miestnosť s historickým mobiliárom a
nástennými maľbami,“ uviedol. „Ak všet-

ko dobre pôjde, ostatné miestnosti bude-
me môcť otvoriť v závere tohto roka, re-
spektíve na začiatku roku 2007.“
Minimalizácia priestorov múzea povedie
k tomu, že vystaviť bude možné len asi 30
percent z pôvodného množstva predme-
tov. Ešte ani v čase, keď malo múzeum k
dispozícii desať miestností, nebolo dosť
miesta na vystavenie všetkých predmetov.
Musel sa preto urobiť výber podľa najvyš-
šej výpovednej hodnoty exponátu a zvoli-
la sa koncepcia ich chronologického
usporiadania od najstarších farmaceutic-
kých činností. „Po znovuotvorení múzea
v pôvodnom stave ostane prvá miestnosť
- oficína a jej zariadenie zo začiatku 19.
storočia v empírovom slohu,“ konštatoval
P. Hyross. Dôvodom, pre ktorý sa ostatné
miestnosti otvoria neskôr, je podľa neho
zavlhnutie priestorov, čo si vyžaduje
náročnú úpravu. Zatiaľ je otázne, čo bude
v ďalších priestoroch, určite aj v tomto
prípade bude podľa možností zachovaný
princíp chronológie. Juraj Handzo

Takto pôvodne vyzerala epozícia Farmaceutického múzea v Lekárni U červeného raka. Do 22. apríla má byť časť objektu
zrekonštruovaná do pôvodnej podoby. FOTO - archív MMB

Prenájom BYTY:
Klenová - 2i., zar. byt (novostavba), 55m2, balkón, KTV,  parkovanie 15.000 Sk+E
Lehotského - 3,5i., nezariadený, 92m2, 2/4p., balkón, vysoké stropy 19.000 Sk+E
Gorkého - 1i., zar., 40m2, príz., čiast.upr., vysoké stropy, krátkodobo 13.000 Sk+E
Gorkého - 3i., čiast.zar., 100m2, 2/6p.,  rek., vys.stropy, spotrebiče 30.000 Sk+E
Martinengova - 3i., zar., nový nábytok, 2/6p., 82m2+20m2 balkón 18.000 Sk+E
Predaj BYTY:
Lackova - 3i., 97 m2+terasy 10+12m2, pivnica, novostavba, kuch.linka, spotrebiče, 

klimatizácia, 2 garážové státia 7,00 mil. Sk
Gouthova, Kramáre - 4i., luxusný, 140 m2, terasa 66m2, novostavba, klimatizácia,

alarm, garáž 7,90 mil. Sk
Vajnorská - 1,5i., 55m2, 3/3p., nutná rekonštr., kúrenie - gamatky 1,50 mil. Sk

Štúrova u l i ca  11
811 02 Brat i s lava  1
te l . :  02/529 65 330
fax : 02/529 65 332
off ice@reas .sk
www.reas .sk



Rokovali 

pod dohľadom

voličov
KARLOVA VES
Zmena ceny za prenájom parkovacie-
ho miesta v Karlovej Vsi vyvolala na
prelome rokov búrlivé reakcie, ako sa
ukázalo nielen chvíľkové. Preto bolo
opätovné prerokúvanie tohto problé-
mu v zastupiteľstve pod bdelým
dohľadom občanov.
Miestne zastupiteľstvo napokon neodola-
lo tlaku občanov a po opätovnom prero-
kúvaní je dnes stanovená výška tejto dane
dokonca len polovičná oproti miernejšie-
mu z dvoch pôvodných návrhov na jej
zvýšenie. Pri rokovaní o  zvýšení tohto
poplatku poslanci veľmi dôsledne trvali
na jeho zvýšení až na 18-tisíc korún za
jedno vyhradené miesto na rok. Starosta a
miestny úrad pokladali túto sumu za vyso-
kú, hovorili o sume len desaťtisíc, ktorú
dovtedy platili podnikatelia, zastupiteľ-
stvo však napokon vyšší variant odkleplo.
V búrke protestov sme dostali dokonca
stanovisko jedného z miestnych poslan-
cov, v ktorom obhajuje rapídne zvýšenie
poplatkov a zníženie podielu rezervova-
ných boxov na celkovom počte parkova-
cích miest, občania však v odpore k novej
norme nepoľavili. Konečný verdikt nám
interpretoval prednosta miestneho úradu
Jozef Harvančík. Podľa jeho informácie
sa bude platiť za jedno miesto len 5000
korún a na tento účel vyhradia polovicu
parkovacích miest, nielen 40 percent, ako
stanovovalo pôvodné rozhodnutie. Nová
norma je účinná od prvého mája.
V praxi to znamená, že tí, ktorí si zaplatili
začiatkom roka 18-tisíc korún, odčerpajú
z tejto položky štyri dvanástiny, teda 6-
tisíc. Od prvého mája potom zaplatia
osem dvanástin novej sumy 3333 korún,
necelých deväť sa im vráti. Ich prípady sa
podľa J. Harvančíka budú riešiť s každým
osobitne. Tí, ktorí zatiaľ za parkovisko
nezaplatili, budú platiť len alikvótnu čiast-
ku zo základnej sadzby 5000 korún ročne.
Občania, ktorí sa prišli pozrieť na rokova-
nie miestneho zastupiteľstva, chceli
vidieť, ako budú poslanci o tejto dani
opakovane rokovať, aby vedeli, ako majú
hlasovať v najbližších voľbách. (gub)

Školské budovy

poznačil vek

a nekvalita
PETRŽALKA
Napriek tomu, že mestská časť Petr-
žalka v uplynulých piatich rokoch
investovala do opráv budov základ-
ných a materských škôl takmer 58
miliónov korún z vlastných zdrojov a
6,7 milióna štátnych dotácií, ich tech-
nický stav je kritický.
Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovali
príslušné oddelenia miestneho úradu.
Podľa reálneho stavu bude Petržalka
potrebovať na sanáciu, aby budovy
vyhovovali z bezpečnostného i hygienic-
kého hľadiska, v najbližších piatich
rokoch okolo 340 miliónov korún, pri-
čom v tomto roku už venuje na obnovu
okolo 35 miliónov. 
Podľa prednostu úradu Františka Gutha,
ktorý má do júna pripraviť návrh spôso-
bu financovania opráv, nie je možné
takúto rozsiahlu akciu uskutočniť bez
využitia dlhodobých cudzích zdrojov. V
tejto súvislosti prednosta nevylučuje aj
sponzoring: „Pokladáme za dôležité o
veci informovať verejnosť. Možno aj
medzi rodičmi detí z našich škôl by sme
našli pomoc, problém je v tom, že o sku-
točnom fyzickom stave škôl nie sú infor-
movaní, z pochopiteľných dôvodov sa
zaujímajú skôr o prospech detí.“ Petržal-
ka bude tiež rokovať s magistrátom o prí-
padnej spoluúčasti hlavného mesta pri
financovaní opráv a rekonštrukcií škol-
ských budov. Postup v oboch smeroch už
petržalskí poslanci schválili.
Problém školských budov na najväčšom
sídlisku na Slovensku sa začal už pri ich
budovaní nekvalitou podmienenou tla-
kom na rýchlosť odovzdávania vybave-
nosti sídliska. Pokračoval potom nedodr-
žiavaním harmonogramov údržby a
opráv - najmladšia materská škola má
napríklad už osemnásť rokov, ale na jej
podlahe je ešte stále pôvodná krytina so
životnosťou desať rokov. V budovách je
nevyhovujúca inštalácia aj elektriny aj
rozvodov vody a tepla, zatekajú, majú
poškodenú statiku, nedodržiava sa hygie-
nická norma na obnovu maľovky, preto-
že peniaze bolo treba použiť na riešenie
havarijných stavov. Z peňazí, ktoré petr-
žalská samospráva navrhuje, majú byť
odstránené spomenuté nedostatky, a
keďže v programe je aj zateplenie všet-
kých budov, mala by sa predĺžiť ich
životnosť a znížiť energetické náklady až
o 50 percent. Gustav Bartovic
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„Múdra huba“ Pythium oligandrum je mikroskopický upír.
Vytvára vlákna, ktoré vysávajú mykózy a tiež produkuje
enzýmy k ich rýchlejšiemu rozkladu. Tým takisto narušuje
symbiózu s inými škodlivými organizmami alebo napríklad
premnoženými patogénnymi baktériami a zmenšuje zápaly -

upresňuje mikrobiológ pardubickej nemocnice Karel Mencl.
„Sledovanie účinkov prípravkov obsahujúcich „múdru
hubu“ Pythium oligandrum, nás stále prekvapuje“ dodáva.
Lupienka bola popísaná už v staroveku. Dá by sa preto usú-
diť, že nepatrí medzi novodobé choroby, ktoré bývajú zara-
dené medzi tzv. civilizačné choroby.
V posledných rokoch však výskyt lupienky stúpa práve v
civilizovanom svete.
Ahoj lupienkári, stále čítam všetky prípady, čo kto máte.
S lupienkou som sa stretla pred 3 rokmi, kedy mi začala
na kolenách, lakťoch a trochu vo vlasoch. Od kožného
lekára som dostala mastičky, ktoré to trochu tlmili a tak
som to veľmi neriešila, hlavne tiež preto, že som nevede-

la, čo všetko to obnáša (nikto v rodine to nikdy nemal).
Po roku som sa ale obsypala od hlavy po päty (bolo to po
chorobe). A začala som kadečo zháňať. Znovu liečba na
kožnom a slniečko. V apríli som letela do Tuniska. Nád-
hera, pohoda a lupienka sa trochu zlepšila. Doma sa ale
vrátila a poriadne. To som sa prvýkrát stretla v lekárni s
BBiiooddeellttoouu (kúpeľmi) a BBiiooggaammoouu (masť). Masť pomohla
odšupinatiť všetky veľké plochy. Potom som nasadila
kúpele BBiiooddeellttaa, ktoré mi prišli účinnejšie. Mala som 3
kúry, vždy s mesačnou pauzou a po rokoch som znovu
čistá. Jednoducho krása, lupienka je preč.
Prípravky s „múdrou hubou“ sú: BBiioommyyccoossiinn pre potla-
čenie nepriaznivého mikrobiálneho osídlenia rán kože pri

preležaninách a bercových vredoch a pre stimuláciu ich
hojenia. BBiiooddeellttaa kúpele a BBiiooggaammaa krém proti Psoriasis
vulgaris a Dermatitis atopica, BBiiooddeeuurr eliminuje vláknité
mykózy na nohách a pod nechtami na nohách, BBiioo  BBlloocckk

proti mykózam nechtov na rukách, BBiioo  PPlluuss proti para-
dentóze a zápalom úst, FFeeeell  FFrreesshh pri vulvovaginálnych
mykózach. 
Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista-Stra-
menopila  dostanete v lekárňach . Ak máte otázky, radi
Vám odpovieme na našej infolinke 00990055  443377  110077,
e–mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk, Pozri aj wwwwww..mmuuddrraahhuubbaa..sskk,
wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz, wwwwww..bbiioopprreeppaarrááttyy..cczz, alebo
wwwwww..ttvv--jjoojj..sskk archiv, Črepiny 2.1.06 Múdra huba.

Ahoj Lupienkári! Máte „múdru hubu“?
Zázračný objav vedcov pracuje v zahraničí už dva roky.

Originál CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
Overte si, úplne iné šatníky!

VSTAVANÉ 
SKRINE

LUBOCO - Interier Design
OC Jadran, Nevädzova 6, Ružinov, 1. posch. www.luboco.sk
Bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

Dodávka do 5 - 7 dní

zľava až 

30 %

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

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY�DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

Kréta letecky
hotel Dolphin Bay ****+, allinclusive, bazén, slovenský KLUB,pri pláži, 8 dní –júl/august,2 dospelí + dieťa do 12 rokov16.740 Sk/osoba

Rhodos letecky

hotel Marathon***+, all inclu-

sive, bazén, klimatizácia, chlad-

nička, TV , 8 dní – júl/august,

2 dospelí + 2 deti do 14 rokov

15.240 Sk/osoba

Egypt leteckyhotel Les Rois ***, polpenzia– šv. stoly, bazén, hotelové animácie, 11 dní – máj/jún,2 dospelí + dieťa do 14 rokov10.690 Sk/osoba

Turecko letecky

hotel Saritas ****, all inclusive,

pri pláži, bazén, slovenský KLUB

8 dní – júl/august,

2 dospelí + dieťa do 14 rokov

13.240 Sk/osoba

Korfu • Grécko • Kos • Cyprus • Malorka 
Taliansko • Bulharsko • Chorvátsko 

Čierna Hora
BA: Mickiewiczova 2, tel.: 5293 2811-13; Dulovo nám. 14, tel.: 5556 6004; 

Dunajská 16, tel.: 5263 2971-72 str. 607
www.tiptravel.sk, central@tiptravel.sk

Pozor!  Rozšírená ponuka - nové termíny a obľúbené ho-
tely na vyhľadávaných ostrovoch Rhodos a Kréta!

LAST MINUTE LETO
nové špeciálne vydanie katalógu

dovolenky za extra nízke ceny

V našej ponuke ďalej nájdete:

NAJOBĽÚBENEJŠIA
cestovná kancelária   

Na Hlavnom námestí pribudnú lavičky

ako spomienka na štedrých Bratislavčanov
BRATISLAVA
Chcete si po prechádzke posedieť na
peknom mieste? Lavičky sú skvelá vec.
Tie šťastnejšie vydržia roky a stávajú
sa svedkami najrôznejších udalostí a
rozhovorov. Ak by sa nám staré lavičky
zachovali, dnes by sme možno vychut-
návali rovnaký pohľad, ktorý mal ktosi
pred stáročiami. Možno práve na tam-
tej sedel pri svojich potulkách po Pre-
šporku Hans Christian Andersen. A čo
ak samotná Mária Terézia? 
A nielen známi ľudia, ale aj tí, o ktorých
sa veľa nehovorí. Vďaka takým sa Brati-
slava stala mestom príjemných ľudí. Ich
štedrosť a dobré skutky vzbudzovali úctu
a spolupatričnosť medzi ľuďmi. Boli
mecenášmi mestských sirotincov, zriaďo-
vali ľudové kuchyne, prispievali k zmier-
neniu biedy po požiaroch, podporovali
postihnutých, študentov a podobne. 
Komunitná nadácia Bratislava venuje
týmto ľuďom lavičky na vynovenom
Hlavnom námestí. V sobotu 22. apríla o
17.00 h sa symbolicky stretneme s Ferdi-
nandom de Martinengom, Františkovom
Törökom, Katarínou Schifbeckovou, Lau-
rou Jarnou a ďalšími, ktorí v minulosti
darovávali zo svojho. Hudbou, pouličným
divadlom a maľovaním pre deti ich opäť -
aspoň takýmto spôsobom - privítame v
„ich“ Bratislave. Súčasne tu bude sprí-
stupnená aj pitná fontánka. 
Lavičky budú venované týmto dobrým
ľuďom:
�� František BODE (1828-1900)
a jeho manželka Emília 
V spoločnom závete z roku 1897 založili
fundáciu, do ktorej vložili polovicu svojho
majetku. Z úrokov sa podporovali nemoc-
nice, sirotince, starobince, jasle, a to evan-
jelické, rímskokatolícke aj židovské.
�� Terézia Brunswicková (1775-1861)
Grófka, narodená v Prešporku, zaklada-
teľka prvých dvoch materských škôl v
meste, ktoré sa nachádzali v bratislav-
skom podhradí a na bývalej Valónskej
ulici. 

�� Laura Jarná (1912-2003) (na fotke)
Takmer celý život prežila v Bratislave,
dlhoročná pedagogička anglického jazy-
ka. Svojmu milovanému mestu venova-
la v roku 2000 finančný dar 450 000
korún, ktorý bol použitý na opravu
Michalskej priekopy. 
�� Josef Jiringer (1809-1862)
a jeho sestra Anna Flengerová 
Prešporský mešťan, ktorý v závete odká-
zal financie na založenie polievkového
ústavu pre chudobných počas zimných
mesiacov. Jeho sestra Anna pokračovala v
tejto humanitárnej činnosti a založila via-
cero fundácií. 
��MUDr. Georg Kováts (1843-1907)
Lekár, zakladateľ detskej nemocnice,
prvých jaslí v Prešporku, verejných kúpe-
ľov Grössling, iniciátor ľudových kuchýň
pre bezdomovcov. Stál pri vzniku Brati-
slavského okrášľovacieho spolku, vďaka
ktorému v Prešporku pribudli fontány,
zelené zákutia a príjemné podujatia.
��MUDr. Ľudovít Kováts (1876-1968)
Mestský zdravotný radca, zakladateľ
sociálnych zariadení pre chudobné deti,
domova pre slobodné matky, zakladateľ
slovenskej časti Československého Čer-
veného kríža ako aj Spolku na ochranu
zvierat a vtákov.
��Ferdinand de Martinengo (1821-1895)
Pedagóg a mimoriadne činorodý človek.

Zakladateľ dobrovoľného hasičského a
záchranárskeho zboru, spolku Humanitas
na podporu chudobných študentov bez
rozdielu náboženstva, športových klu-
bov, iniciátor výučby telesnej výchovy v
školách.
�� Andrej Samuel Royko (1774-1840)
Zakladateľ fundácie, ktorej cieľom bolo
podporovať viaceré sirotince, lazaret,
robotáreň, chudobinec alebo evanjelickú
nemocnicu. Fundácia slúžila aj na okrá-
šľovanie mesta. 
�� Katarína Schiffbecková (19. stor.)
Zakladateľka fundácie, z výnosov ktorej
boli podporovaní chudobní živnostníci,
domov pre nezamestnané slúžky a ľudová
kuchyňa. Vďaka nej fungovali v okolí
Blumentálskeho kostola tri domy venova-
né práci, dobročinnosti a zdraviu. 
�� Ignaz Schreiber (1783-1869)
Prešporský mešťan, vo svojom závete
venoval tri domy na dobročinné účely.
Zo zisku boli podporované detská,
židovská, evanjelická a všeobecná
nemocnica, ústav pre opustené deti a pre
hluchonemých. Výnos prispel aj k zmier-
neniu biedy obyvateľov geta po veľkom
požiari. 
�� Dr. Juraj Schulpe (1867-1936)
Vedec a humanista, sociálny reformátor,
vybudoval robotnícku kolóniu, ktorá bola
známa pod názvom Schulpeho kolónia.
Daroval pozemok, na ktorom v roku 1924
postavila svoj objekt YMCA.
�� Juraj Tóth (19. stor.)
Obchodník v Budapešti. V roku 1893
založil základinu na pamiatku v Prešpor-
ku narodenej manželky Žofie, ktorá
zomrela ako 21-ročná. Z ročného úroku
boli podporované vždy dve chudobné
nevesty narodené v Prešporku. 
�� František Török (1700-1776)
Radca uhorskej dvornej komory, zaklada-
teľ najstaršej a najväčšej prešporskej fun-
dácie. Celý svoj majetok odkázal na dob-
ročinné účely. Podľa jeho želania boli
podporovaní študenti a chovanci v chudo-
binci, ako aj viaceré kláštory. (knb)
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ISTRIJSKEJ ULICI maskovaný
muž prepadol pobočku banky. Muž so
zbraňou v ruke žiadal od pracovníčky
peniaze, tá mu dala niekoľko stotisíc
korún, ktoré si odniesol v čiernom ruksa-
ku. Páchateľ ušiel smerom na ulicu Na
vyhliadke, počas prepadu neboli v poboč-
ke žiadni klienti a nikto nebol zranený. 

PETRŽALKA
NA RUSOVSKEJ CESTE v priestoroch
firmy „úradoval“ neznámy páchateľ. Ne-
zisteným predmetom vypáčil plastové
okno na prízemí a vnikol do jej objektov.
Odcudzil 20 notebookov, 5 LCD monito-
rov a ďalšiu počítačovú techniku. Predbež-
ná škoda, ktorá vznikla spoločnosti sa
odhaduje na asi milión korún. Za takýto
skutok hrozí  páchateľovi trest odňatia slo-
body v trvaní od 3 do 10 rokov. Ďalšie
okolnosti prípadu sa vyšetrujú.
NA GOGOĽOVEJ ULICI policajná
hliadka privolaná prostredníctvom tiesňo-
vej linky 158 zasahovala v ubytovni. Poli-
cajti zadržali 42-ročnú ženu, ktorá mala
pichnúť svojho 34-ročného druha do bru-
cha. Ten skončil s bodným zranením v
nemocnici. Ženu podozrivú z ublíženia na
zdraví predviedli na policajné oddelenie a
po vypočutí prepustili. Prípad je v štádiu
ďalšieho vyšetrovania.
NA KOPČIANSKEJ ULICI policajti
zastavili 24-ročného Jozefa, ktorý jazdil
napriek zákazu a bez vodičáku. Spoza
volantu vozidla Daewoo Nexia ho pred-
viedli na policajné oddelenie.

RUŽINOV
NA VRAKUNSKEJ ULICI zadržali
policajti 13-ročného chlapca.  Neďaleko
odtiaľ sa vlámal do novinového stánku,
našli sa uňho odcudzené cigarety a zapaľo-
vač. Chlapca predviedli na policajné odde-
lenie a za prítomnosti sociálneho kurátora
ho vypočuli. Potom si ho prevzal zákonný
zástupca. Vzhľadom na jeho vek trestné
stíhanie nie je prípustné, prípad odložili.  

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SLOBODY došlo k
pouličnej bitke. Podgurážený 19-ročný
mladík  napadol dvoch rovesníkov, ktorí
boli tiež pod vplyvom alkoholu. Jednému
z nich spôsobil zranenie na tvári s liečením
asi jeden týždeň. Teraz 19-ročný Oliver
čelí obvineniu za výtržníctvo, stíhaný je na
slobode.

RUŽINOV
NA GALVANIHO ULICI neznámy pá-
chateľ vnikol do areálu firmy. Na kancelá-
rii  rozbil okno a odcudzil počítačovú
elektroniku a príručnú pokladničku s
obsahom 130-tisíc korún v hotovosti.
Firme vznikla škoda vo výške asi 489-
tisíc korún. V priestoroch kancelárie zlo-
dej našiel kľúče od dvoch vozidiel značky
VW Polo a Toyota Land Cruiser, ktoré
parkovali v areáli firmy. Tieto vozidlá
odcudzil. Celková škoda je takmer pol-
druha milióna korún. Ďalšie okolnosti prí-
padu sa vyšetrujú. (ver)

Víno a návštevy

panovníkov

v Bratislave
Mesto Prešporok a neskôr Bratislavu
navštívil celý rad panovníkov, ktorí sa pre-
svedčili o pohostinnosti jej predstaviteľov i
občanov, vrátane pohostenia kvalitným bra-
tislavským vínom. Mesto navštívili okrem
uhorských kráľov, ktorí vládli v našej kraji-
ne, aj ďalší panovníci, ich rodinní príslušní-
ci a sprievod. 
Nemecký a taliansky kráľ a rímsky cisár Fri-
drich I. Barbarossa zavítal koncom mája 1189
do Bratislavy. Jeho 20-tisíc rytierov sa utábori-
lo v Petržalke. Ľ. Zúbek v knihe „Moja Brati-
slava“ o tom napísal: „Prievozníci mali plné
ruky práce, lebo každý z križiakov chcel vidieť
aj zblízka Podhradie na druhej strane rieky.
Vraj tam majú veľmi dobré víno…“.
Chorvátsky bán a uhorský vojvodca Mikuláš
Zrínsky bol v roku 1563 pohostený na kráľov-
skej korunovácii kráľa Maximiliána II. v Brati-
slave vínom z mestských pivníc.
Poľský kráľ Jan Sobieski, hlavný strojca
víťazstva nad Turkami pri Viedni navštívil 9.
10. 1683 Bratislavu. Na radnici mu pripravili
slávnostný obed a pohostili ho bratislavským
vínom.
Ruský cár Peter I. Veľký bol 18.- 20. júna 1698
v Bratislave hosťom župana Jána Pálffyho,
ktorý ho hostil v jeho bratislavskom paláci aj v
kaštieli v Stupave po poľovačke. Údajne mu
bratislavské víno veľmi chutilo. Bol tu inkog-
nito a vystupoval ako vojenský veliteľ pod
menom Piotr Michajlovič.
Gróf Grassalchovich usporiadal ples na počesť
bratislavskej svadby princeznej Kristíny, dcéry
Márie Terézie s miestodržiteľom a kniežaťom
Albertom v roku 1772. Na plese hral orchester,
ktorý dirigoval Joseph Haydn. Súčasťou
pohostenia bolo kvalitné bratislavské víno. 
Cisár Napoleon navštívil Bratislavu 31. 8.
1805. O jeho návšteve sa zachovala správa vy-
rytá na cínovom dne suda vyrobeného v roku
1809, ktorý sa nachádza vo Vinohradníckom
múzeu v Bratislave. Zatiaľ čo Napoleon,
milovník vína, s mierou popíjal bratislavské
víno, jeho vojaci sa pri pití vína zachovali inak.
Približne 10-tisíc francúzskych vojakov obsa-
dilo 27. novembra 1805 Bratislavu, v ktorej sa
aj ubytovali. Vojaci vypili počas jednomesač-
ného pobytu vyše 2-tisíc hl vína. Krčmárka
Wölfová aj ďalší krčmári sa sťažovali, že Fran-
cúzi vylievajú víno, ktoré nevládzu vypiť.
Vojaci opustili mesto 26. decembra 1805 po
podpísaní Prešporského mieru, ktorý bol pod-
písaný v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca. Víťazného Napoleona tu zastupoval fran-
cúzsky minister zahraničia Talleyrand, a pora-
zeného cisára Františka I. zastupovalo knieža
Lichtenstein. Pri tejto príležitosti sa konala veľ-
kolepá recepcia, na ktorej sa podávalo najkva-
litnejšie víno z bratislavskej mestskej pivnice,
tzv. apoštolskej. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

V záhradnom pavilóne je stolárska dielňa
V roku 1776 sa stal hlavou katolíckej
cirkvi v uhorskom kráľovstve, príma-
som, ostrihomským arcibiskupom,
kardinál Josef Batthyany (1727 Vie-
deň - 1799 Prešporok). Pochádzal z
uhorskej grófskej rodiny so sídlom vo
Viedni, jej majetky sa nachádzali na
uhorsko-rakúskom pohraničí, v tesnej
blízkosti uhorského hlavného mesta
Prešporku.
S funkciou ostrihomského arcibiskupa
získal titul kniežaťa. Staré sídlo arcibisku-
pov v Prešporku, stredoveká budova z 15.
storočia, prestavovaná skoro za každého
ďalšieho arcibiskupa, nevyhovovala
požiadavkám reprezentácie nového arci-
biskupa. Dal ju zbúrať a na jej mieste
postaviť nový Primaciálny palác (dokon-
čený 1781). Za mestom mal ďalší - nedáv-
no rozšírený letný palác v rozsiahlom
parku (teraz je palác sídlom úradu vlády). 
K majetkom arcibiskupstva patrilo pod-
danské mestečko Pischdorf, Püspöki,
terajšie Podunajské Biskupice. Tam kar-
dinál kúpil starú kúriu Palugyayovcov,
ktorá už voľakedy dávno predtým patrila
arcibiskupstvu. Aj tú dal zbúrať a na jej
mieste postaviť menší palác. Za ním
bývala záhrada s gaštanovými alejami,
pod ktorými stáli kamenné alegorické
sochy. Možno to boli staršie sochy, pre-
nesené z parku pri prešporskom letnom
paláci. Záhrada pri kaštieli v Biskupi-
ciach bola stromovou alejou spojená s
inou na brehu Dunaja oproti parku
kaštieľa v Rusovciach. Tam, v polohe
Mogyorós, teraz Lieskovec, dal arcibi-
skup Batthyany zriadiť rozsiahly park so
skoro štvorcovým pôdorysom, v strede
ktorého na ploche akéhosi mysleného
„námestia“ dal postaviť po roku 1780
záhradný pavilón. Projekt na postavenie
Primaciálneho paláca dodal viedenský
architekt Melchior Hefele. Kardinál bol
zrejme natoľko pokojný s jeho dielom,
že mu dal vypracovať aj projekt na posta-
venie záhradného pavilónu v terajšom
Lieskovci. Okrem tanečnej sály vraj v
ňom bolo aj osemnásť miestností, z kto-
rých niektoré boli v roku 1783 vymaľo-

vané vtedy veľmi populárnymi „čínsky-
mi“ motívmi. Pri malom rozsahu zacho-
vanej stavby si sotva možno predstaviť,
kde by sa bola toľká nádhera vošla. 
V čase, keď kardinál Batthyany budoval
svoje paláce, preniesol cisár a kráľ Jozef
II. kráľovskú rezidenciu a hlavné mesto
do Budína. Kardinál s mnohými z Jozefo-
vých reforiem nesúhlasil (najmä nie s
Tolerančným patentom), ani prenesenie
hlavného mesta inam nechcel akcepto-
vať. Želal si byť pochovaný v arcibiskup-
skej krypte pod kaplnkou svätého Jána
Almužníka pri prešporskom Chráme svä-
tého Martina. Jeho nástupcovia sa však
presťahovali natrvalo do Ostrihomu, jeho
tunajšie paláce nepotrebovali. 
Park v lieskovom háji zanikol, neskôr ho
rozparcelovali ako poľnohospodársku
pôdu. Záhradný pavilón spustol, umelec-
ky vyrezávaný nábytok odviezli, nádher-
ne vyzdobené sály premenili na sklady,
sýpky. Veľké okenné otvory zamurovali.
Na parketách tanečnej sály sa sušila

kukurica. Po kamennom schodišti presta-
li chodiť návštevy arcibiskupa, zablatili a
poškodili ich poľnohospodárski robotní-
ci. Po prvej svetovej vojne postavili
okolo bývalého letného paláca - záhrad-
ného pavilónu - rad obytných a hospo-
dárskych stavieb.
Palác slúžil ako sýpka ešte aj po „nežnej“
evolúcii. Je súkromným majetkom. Teraz
je v ňom obchod a stolárska výrobňa. 
Vonkajšie fasády pavilónu v Lieskovci
sú svojim členením voľnou replikou
vnútorných stien Zrkadlovej siene Pri-
maciálneho paláca. Na rozdiel od interié-
rov sú pomerne dobre zachované a dali
by sa ľahko reštaurovať do pôvodného
stavu. Obnoviť sa dá aj kamenné scho-
dište, pod vápennými nátermi sa určite
zachovali aj fragmenty pôvodnej výmaľ-
by izieb. Stálo by za to túto historickú
architektonickú pamiatku viedenského
klasicizmu na území uhorského kráľov-
stva zachrániť. A to aj napriek tomu, že ju
pamiatkari „zabudli“ (alebo nechceli?)
zapísať do zoznamu pamiatok na Slo-
vensku. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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* 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.

BRATISLAVA
Po štyridsaťdňovom pôste, ktorý vy-
vrcholil Veľkým piatkom a skončil sa
Bielou sobotou, prichádza v kresťan-
skom roku veľkonočné obdobie.
Prvý týždeň bezprostredne po Veľkej
noci je osemdňová oktáva Kristovho
zmŕtvychvstania, ktorá sa končí Nedeľou
Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po
Veľkej noci). V minulosti sa nazývala aj
Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár
Theozodius Veľký vyhlásil celotýždenné
svätenie veľkonočných sviatkov, aby
novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy
nosili biele krstné rúcho, mohli dostávať
ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A

práve biele krstné rúcho sa slávnostne
odkladalo v posledný deň veľkonočnej
oktávy, ktorá tak dostala názov Dominica
in albis deponendis (Nedeľa odkladania
bieleho rúcha, t. j. Biela nedeľa). Týždeň
trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne
skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a
od roku 1951 už ani Veľkonočný ponde-
lok nie je prikázaným sviatkom.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Začína
sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer
na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turí-
ce). Toto obdobie sa slávi v radosti a ple-
saní ako jeden sviatočný deň, ba ako
jedna veľká nedeľa. Predovšetkým v
týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.

Zoslanie Ducha svätého je pre kresťanov
druhý najväčší sviatok. Ducha Svätého
zoslal Ježiš Kristus apoštolom desať dní
po nanebovstúpení, aby prostredníctvom
neho viedol svoju cirkev. V tento deň,
podľa Biblie, pokrstil svätý Peter 3000
ľudí a považuje sa aj za vznik cirkvi.
Sviatok Zoslania Ducha svätého pripadne
vždy na nedeľu, tento rok na 4. júna. 
Turíčne sviatky sa slávia od počiatku
kresťanstva. Najprv trvali osem dní,
neskôr tri a od 18. storočia dva dni. Hoci
podľa nového cirkevného zákona je pred-
písaná oslava len na nedeľu, na Sloven-
sku pretrváva zachovávanie Svätodušné-
ho pondelka. (brn)

Začalo sa 50-dňové veľkonočné obdobie
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POZEMNÝ HOKEJ
Bratislavský pozemný hokej by sa dal v
podstate stotožniť so slovenským, čle-
novia Klubu pozemného hokeja (KPH)
Rača medzi mužmi aj ženami patrili a
patria do základu reprezentácií.
Dopĺňajú ich muži Šenkvíc a ženy Cale-
xu Zlaté Moravce.
Centrum tohto športu sa definitívne pre-
nieslo do Rače do areálu ZŠ na Plickovej
ulici, kde agilní funkcionári vybudovali
Národný štadión pozemného hokeja Pavla
Rosu s kvalitným umelým trávnikom.
„Stalo sa tak za prispenia slovenského
ministerstva školstva, ale aj medzinárod-
nej federácie pozemného hokeja,“ vysvet-
ľuje prezident zväzu Vladimír Margolien.
Na štadióne teraz finišujú práce pri
výstavbe šatní a sociálnych zariadení. Na
počesť priekopníka tohto športu na Slo-
vensku (bol vedúcim tímu na olympiáde v
Moskve 1980, kde československé
pozemné hokejistky získali striebro -
pozn. red.), sa každoročne hráva Memo-
riál Pavla Rosu. V súčasnosti hrajú repre-
zentácie Slovenska mužov aj žien v
európskej B-divízii v hale, podobne aj
mladíci do 21 rokov, najvyššie sú juniorky
do 21 rokov, ktoré sa prebojovali do elit-
nej A-kategórie.
„Vďaka výraznému výkonnostnému po-
kroku mladých sa KPH Rača stal víťazom
Interligy v sezóne 2004/2005. Najvyšší
štandard v hre predvádzajú sestry Tamara

a Petra Fischerové, Eva Kovalčíková, k
nim sa pridali Simona Cíchová a Veronika
Uhrinová i ďalšie,“ povedal generálny
sekretár zväzu Ľuboš Kamendy.
Bratislavský pozemný hokej má aj úspeš-
né legionárky a legionárov. Lucia Koval-
číková hrá za Slaviu Praha, Kristína Sma-
tanová a Zuzana Popelková za Wiener
Neudorf v Rakúsku. Z mužov Martin Čer-
ňanský, František Čerňanský, Michal Bla-
žovský a Marek Lobík hrávajú za Wiener

Neudorf, Matúš Parajka a Martin Kopča
za rakúsky AHTC a Jan Skala za HC Vie-
deň. Medzi najväčšie úspechy reprezentá-
cie žien patria bronz na ME A-divízie do
21 rokov v španielskom Llodiu v roku
2004, bronz na ME do 21 rokov B-divízie
v Bratislave v roku 2000 a víťazstvo v
roku 2005 v tejto kategórii v Bratislave.
Muži sa môžu popýšiť 2. miestom na ME
do 21 rokov B divízie v Bratislave v roku
2000 a tretím miestom na tom istom
podujatí v roku 2001 v maďarskom meste
Šoproň.
Kvalitu mladých adeptov pozemného
hokeja, olympijského športu, ktorý má
veľmi dobrú perspektívu, zvyšuje aj
medzinárodná konfrontácia. „Už dva roky
hrajú chlapci a dievčatá z tímov do 16
rokov spoločnú rakúsko - slovenskú ligu,“
pridal Margolien.
V príprave radí našim trénerom aj medzi-
národne uznávaný poľský kormidelník
Hans Szmidt, žijúci v Rakúsku.
V tomto roku bude v našom hlavnom
meste jedno významné podujatie pozem-
ného hokeja v lete a druhé v zime. Sloven-
ský zväz pozemného hokeja poverili orga-
nizáciou ME juniorov C-divízie od 22.-
30. júla. Štartovať budú výbery desiatich
krajín, hrá sa na Národnom štadióne P.
Rosu. V dňoch 2. a 3. decembra bude v
hale Mladosť tradičný Memoriál Pavla
Rosu. (mm)

FOTO - archív KPH Rača

Bratislavskou stolnotenisovou Mekkou

je špecializovaná herňa v Krasňanoch

Volejbalistom

VKP chýba

krôčik k titulu
VOLEJBAL
V najvyššej súťaži volejbalistov ide do
tuhého. Na programe je už len samotné
finále a obe družstvá, ktoré sa doň pre-
bojovali, sa zatiaľ veľmi nenatrápili.
VKP Bratislava i Chemes Humenné
vyhrali svoje semifinálové série 3:0 na
zápasy, ked Bratislavčania stratili s Pre-
šovom len dva sety, Humenné s Novým
Mestom dokonca iba jeden... V stredu
19. apríla sa teda začala finálová séria,
ktorá sa hrá na štyri víťazstvá. Prvé dve
stretnutia sa hrali a hrajú v Bratislave,
piaty a prípadný rozhodujúci siedmy
bude znovu v hale PKO. (mm)

Hokejbalisti

v play-off
HOKEJBAL
Najvyššia súťaž hokejbalistov má
pred sebou vyvrcholenie sezóny. Už
najbližší víkend sa začína extraligové
play-off, do ktorého postúpili aj dve
bratislavské mužstvá.
LG Franklin dokonca vyhral základnú
časť, RBK Hockey Ružinovu len o vlá-
sok ušla výhodná štvrtá priečka. Pre Vra-
kuňu sa sezóna skončila na 10. mieste,
ktoré síce neznamená play-off, ale ani
zostup do baráže. LG Franklin sa v
štvrťfinále stretne so Skalicou, Ružinov
nastúpi v Piešťanoch, prvé dva zápasy sa
hrajú v Bratislave, resp. v Piešťanoch, na
postup sú potrebné tri víťazstvá. (mm)

Petržalskí

florbalisti

sú opäť majstri
FLORBAL
Poltucet je dovŕšený! Florbalisti
HKLM-MJM Petržalka získali svoj
šiesty titul majstra Slovenska a poma-
ličky sa chystajú na kvalifikáciu flor-
balovej Ligy majstrov. Druhá správa je
pre Bratislavu smutnejšia, posledné
miesto obsadilo Lido Bratislava, ktoré
bude bojovať o zotrvanie v najvyššej
súťaži v baráži.
Florbalu sa týka aj nasledujúca informá-
cia. V polovici apríla sa začal druhý roč-
ník mládežníckeho florbalového podujatia
Let´s Go Florbal Cup 2006. Projekt je
určený pre stredné školy - chlapcov i diev-
čatá od 15 do 19 rokov. V apríli budú
okresné kolá, v máji krajské, slovenské
finále uvidí Bratislava 24. júna. Okrem
cien za víťazstvo sa najlepší kolektív
zúčastní na kempe v Česku. Patrónmi slo-
venskej časti súťaže sú hokejisti Marián
Gáborík a Andrej Meszárošom. (mm)

Problémom

bude aj nová

hokejová hala
HOKEJ
Tak trochu v utajení zostala nedávna
návšteva člena posudkovej komisie Me-
dzinárodnej federácie ľadového hokeja
Heikki Hietanena na Slovensku.
Ten si vraj pozrel najmä Košice, ich Steel
Arenu, ale reč prišla aj na Bratislavu a jej
pripravovaný stánok, ktorý by mal byť
hlavným slovenským tromfom v boji o
získanie práva usporiadať hokejové majs-
trovstvá sveta v roku 2011. Počas rozhovo-
rov s primátorom Andrejom Ďurkovským
sa rozoberala téma štadióna. Podľa Fína by
sa jeho výstavba mala začať čo najskôr,
pretože medzinárodná federácia nechce
riskovať, že hala sa bude dokončovať len
hodiny pred šampionátom. V podstate by
to nemal byť problém. Akurát si treba ujas-
niť, kde bude hala stáť, kto ju postaví, za
koľko, kto to zaplatí, odkiaľ zoberie penia-
ze, na čo sa využije po šampionáte, kto ju
bude platiť v nasledujúcich rokoch atď. Na
slovenské pomery maličkosti...! (mm)

Pasienky

bez Artmedie!
FUTBAL
Ktovie, ako by sa vyvíjal odvetný
semifinálový duel futbalového Sloven-
ského pohára Artmedia - Ružombe-
rok, keby Hartig na začiatku 2. polča-
su využil sólo na Hajdúcha.
Petržalský útočník však gól nedal a nedal
ho ani Halenár v ďalšej šanci, Artmedia
tak víťazstvom 2:0 len vyrovnala ružom-
berský náskok z prvého stretnutia a v
jedenástkovom rozstrele prišiel pre zve-
rencov Ladislava Molnára trest. Ružom-
berský Hajdúch chytil rozhodujúcu Stra-
kovu strelu a do finále, ktoré sa hrá 8.
mája na Pasienkoch postúpili Liptáci.
„Vďaka enormnému úsiliu sa nám rých-
lo podarilo otočiť vývoj dvojzápasu.
Prvý polčas nás však stál veľa síl, v dru-
hom sme sa už zľakli prípadného inkaso-
vaného gólu,“ prezradil tréner Ladislav
Molnár. Finálovú dvojicu teda vytvoria
Ružomberok s Trnavou. (mm)

Pozemný hokej v Bratislave napreduje

aj vďaka kvalitnému umelému trávniku

STOLNÝ TENIS
Stolný tenis v Bratislave mal vždy
pevné zázemie a jeho aktéri patrili k
najlepším u nás, ba nezriedka zažiarili
aj na svetových a európskych šampio-
nátoch.
V Bratislave vyrastal aj neskorší maďar-
ský reprezentant, majster sveta Ferenc
Sidó, rodák z Paty pri Galante, prvé údery
tu trénoval neskorší chorvátsky reprezen-
tant Žarko Dolinar, jeho krajan Max
Marinko a pri nich sa na svetovú úroveň
dostal prvý slovenský majster sveta z roku
1948 František Tokár. V jeho stopách krá-
čala Alica Chádeková - Grofová, ktorá
získala striebro na MS 1973 v Sarajeve.
Reprezentantov, ktorí priniesli medaily z
vrcholových podujatí, je celá plejáda.
Spomeňme Kollárovitsa, V. Mika, V.
Polakoviča, Cícha, Grmana, Jančího,
Truksu, zo žien Mikócziovú - Bosú, Sza-
bovú - Číkovú, Maňákovú - Kasalovú, i
naturalizovanú ruskú reprezentantku
Valentinu Popovovú.
Aj teraz má stolný tenis v meste široké
zázemie. „Okrem toho, že bratislavské

družstvá hrajú v Superlige, Extralige a I.
lige, funguje pravidelná mestská súťaž od
druhej po šiestu ligu, v ktorej je po dva-
násť tímov mužov. Žien je menej, ale
hrajú tiež,“ hovorí Anton Hamran, gene-
rálny sekretár slovenského zväzu, pod-
predseda bratislavského, ktorý bol dva-
násť rokov na čele tohto športu v meste.
Teraz je šéfom mestského zväzu Ján
Vaniak.
Vyše 60 tímov sa stretáva v pravidelnej
súťaži, registrovaných je vyše 300 hráčov
a hráčok, iba dospelých, k tomu nesčíta-
teľná plejáda od žiakov po juniorov. Hra-
júcich neregistrovaných sú ďalšie stovky.
Mekkou športu s malou loptičkou je Rača,
kde je špecializovaná herňa. Najsilnejšie
tímy medzi mužmi, ktoré hrali v Superli-
ge aj Extralige boli Mostex Rača a ŠKST
Bratislava. Prví hrávajú zápasy v Rači,
druhí po zrušení herne Na Barinách v
Lamači majú centrum v Lozorne. Medzi
ženami hrala do vlaňajška v Superlige
Trnávka, ale teraz vypadla. V Extralige
hrá s ňou aj tím Gymnázia Hubeného.
Stolný tenis v poslednom čase zapustil

korene v Ivanke pri Dunaji, v oddiele Spo-
jov Bratislave pretrváva, agilný je oddiel
Educo Petržalka, Karlova Ves, Svätý Jur a
ďalšie mestské časti Bratislavy.
Najväčším úspechom ŠKST v poslednom
období bolo víťazstvo v Superlige a
Extralige v zložení Illáš, Kokeš, Kobes,
Baláž. Rača (Šereda, Blažek, Lelkeš,
Gasymov) skončila na 4. mieste. Repre-
zentáciu mužov vedie Jarolím Miko a sú v
nej Illáš, Šereda z terajších kádrov, Pištej a
Truksa, ktorí hrajú v zahraničí, ale pred-
tým pôsobili v Bratislave. V ženskej
reprezentácii Antona Kutiša zastúpenie z
Bratislavy nateraz chýba.
„Je nádej, že zástupcovia Bratislavy sa
budú stále častejšie presadzovať aj na
medzinárodnom fóre,“ zamýšľa sa A.
Hamran. Dodajme, že mix Truksa - Popo-
vová získal na ME 1994 bronz, medaily z
vrcholových podujatí majú Šereda, Bla-
žek, Pištej, Kolářová a najcennejší úspech
v minulom roku zaknihovali Šereda - Piš-
tej, ktorí sa dostali do osmičky celosveto-
vého turnaja Grand Final hráčov do 21
rokov. (mm)

·portov˘, elegantn˘, hospodárny: Jaguar S-TYPE 2.7 V6 Twin Turbo Diesel 
s kultivovanou silou dvoch turbokompresorov.
Jeden z najtich‰ích dieselov, ktor˘ stretnete dnes na cestách.

Jaguar S-TYPE

V cenách od 1.399.900,- Sk.
Kombinovaná spotreba paliva l/100 km: 6,8-7,8. CO2-emisie: 179-208 g/km.

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04  Bratislava, tel.: 02/4910 9470, fax: 02/4910 9429, predajjaguar@topautobratislava.sk, www.topautobratislava.sk

záruka 3 roky
bez obmedzenia km
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Vražda ako spoľahlivý čistiaci prostriedok
FILM
Chceli by ste mať matku, ktorá nežne
vyvraždí celé vaše okolie, ľudí aj zvie-
ratá, lebo bránia vášmu pokojnému
spánku? Chceli by ste mať matku,
ktorá vás miluje a keď vidí, že inej
cesty niet, použije aj iné ako slušné spô-
soby na to, aby dala váš život do
poriadku? Ak áno, film Univerzálna
upratovačka vám splní sen.
Predstaviteľka hlavnej postavy filmu
Glorie Goodfellowovej Kristin Scott
Thomas hovorí, že každý človek by rád
prijal do svojho života takú matku. Príbeh
filmovej upratovačky Grace Hawkinso-
vej (Maggie Smith) sa začína v jej mla-
dosti, keď podreže svojho mladého man-
žela a jeho milenku. Zatvorí ich do lodné-

ho kufra a cestuje. Keďže jej v ďalšej
ceste vlakom zabráni polícia, svoje dieťa
už porodí vo väzenskej cele. As dcérou sa
stretne až v čase jej dospelosti. Gloria
Goodfellowová má v tom čase celkom
rozvrátený život. Manžel, reverend Wal-
ter Goodfellow (Rowan Atkinson), myslí
len na svoje nevydarené kázne, dcéra
strieda chlapov a syna v škole týrajú spo-
lužiaci. Úľavu hľadá v predklone, pozícii,
keď za ňou stojí jej učiteľ golfu (Patrick
Swayze) a drží ju za zadok. Keď ju pustí,
odíde do kríkov fotografovať nahé prsia
jej sedemnásťročnej dcéry. A do tejto
situácie prichádza bývalá vražedkyňa
Grace Hawkinsová a spraví v dome
poriadok. Zdanlivo hrôzostrašný, prinaj-
menšom absurdný, scenár režiséra Nialla

Johnsona a scenáristu Richarda Russoa,
hovorí o krehkých vzťahoch manžel-
ských, rodičovských, mileneckých a
susedských. Zreteľne ukazuje jasnú delia-
cu čiaru medzi chvíľou, keď si ľudia ešte
pomáhajú a zistením, že už sa navzájom
využívajú a ubližujú si. 
Kristin Scott Thomas je vynikajúca
herečka. Jej postava sa ocitla v situácii,
keď je každé riešenie zlé. Či už žiada
svojho manžela, aby ju pohladil, alebo
sa v aute oddáva milencovi, v každom
prípade sa muž stretáva s krásnou ženou,
nežnou a zraniteľnou, túžiacou po láske
a pochopení. Jej túžby naplní až matka,
ktorá príde do domu upratovať. Aj preto
som jej vraždenie v úvode nazvala
nežné. Dáša Šebanová

Hložník, Hložníková a Zelina v Danubiane
V Danubiane nechýba ani apokalyptický cyklus Vincenta Hložníka z posledných rokov jeho života. FOTO - dmam

VÝSTAVA
Veľkorysé výstavné priestory Danubia-
ny, umeleckého múzea pri vodnom
diele Čunovo, poskytli jedinečnú
pohostinnosť výstave Continuum,
ktorú bez nadsázky môžeme nazvať
rodinná. V Danubiane sú vystavené
obrazy Vincenta Hložníka, Ľuba Zeli-
nu a Zuzany Hložníkovej. 
Apokalyptický cyklus Vincenta Hložníka,
sedem veľkých pláten, ktoré vznikali v
posledných rokoch umelcovho života, by
ťažko našiel honosnejšie priestory ako
veľké biele steny Danubiany. Práve na
nich, v ostrom kontraste s nevinou beloby,
sa odohrávajú farebne vyostrené zápasy
Hložníkových postáv, z ktorých si každý,
podľa svojho videnia, môže vyobraziť

jazdca, koňa, dravca, tyrana či obeť. Obra-
zy vybuchujú vo farebne expresívnych
tónoch a môžu veľmi veľa povedať o
posledných pätnástich rokoch života ma-
liara.  Akoby sa do jeho štetca nazhro-
maždil celý jeho doterajší život s pokuše-
niami, víťazstvami, prehrami, sklamania-
mi, ale najmä nádejami. Neľahká cesta
pre diváka prechádzať sa pomedzi apoka-
lyptické výbuchy poznania, o to viac stojí
za to, ak nájdete odvahu ju podniknúť. 
O poschodie vyššie vás objíme znovu fa-
rebnosť, tentoraz Ľuba Zelinu, ktorý kom-
binuje aj podľa maliarov najfarebnejšie
farby plné odtieňov – bielu a čiernu. Na
mnohých jeho obrazoch sa práve tieto dve
farby stávajú základom, na ktorom maliar
vypovedá o svojom vnútornom svete naj-

divokejšou kombináciou oranžovej, čer-
venej, zelenej, fialovej či modrej. Farby na
obrazoch mieša Zelina s pieskom, štrkom
i textilnými fragmentmi. Výstava Conti-
nuum predstavuje štyridsať jeho obrazov
z posledných piatich rokov. 
Na prízemí, kde sú aj otcove obrazy,
výstavu „uzatvára“ Zuzana Hložníková.
Centrom jej záujmu sú torzá a farbou
výpovede biela a čierna. Práve táto fareb-
nosť, tento kontrast, sa stáva základom
expresívnej výrazovosti jej grafík. Akoby
svojou „zmierlivosťou“ chcela upokojiť
farebný výbuch dvoch mužov, ktorý
svoje diela vystavujú opodiaľ - otca a
manžela. Jedinečná výstava Continuum v
čunovskej Danubiane potrvá do 18. júna
2006. Dáša Šebanová

Bratislavský 

Jazz Club

opäť v Astorke
HUDBA
Džezové tóny sa už od decembra pra-
videlne ozývajú na koncertoch Brati-
slavského Jazz Clubu v v Divadle
Astorka. V nedeľu 23. apríla o 19.00 si
budete môcť vypočuť hudobnú lahôd-
ku, na ktorej sa predstaví zoskupenie
Prater Dance Jazz Ansamble.
Skupina vystúpi v zložení Erik Rothen-
stein - barytón saxofón, Luboš Šrámek -
klavír, Juraj Griglák - kontrabas a Marián
Ševčík - bicie. Ku kvalite prispejú i
hviezdni hostia: Matúš Jakabčic - gitara a
Rado Tariška - alt saxofón. Súčasťou
večera bude krst albumov Erika Rothen-
steina a Ľuboša Šrámeka. 
Rothensteinov album Prater Menuet má
lyrický charakter, cítiť v ňom vplyv ľudo-
vej hudby stredoeurópskeho a balkánske-
ho regiónu pridržiava sa však mainstrea-
movej jazzovej línie. Kompozície na Šrá-
mekovom albume Correspondance sú
založené na modernom hardbope, vysti-
hujú jeho charakter i myslenie, precíz-
nosť, jasnosť a komplexnosť, ktorá však
nebráni pochopeniu jeho odkazu. Každá
skladba na albume je venovaná jednému
klaviristovi, ktorý ovplyvnil Šrámekovo
muzikantské myslenie - nájdeme tu
skladby inšpirované napríklad Billom
Evansom alebo Duke Elligtonom.  (re)

Kvapka vody -

kvapka života
PRE DETI
Piatok 21. apríl je deň venovaný vode.
Počas podujatia Bratislava pre všet-
kých sa bude na nádvorí Starej radni-
ce celodenný program pre deti s
názvom Kvapka vody - kvapka života. 
Okrem súťaží pre deti, tematicky spoje-
ných s vodou, vystúpia na nádvorí Starej
radnice interpreti muzikálových melódií
Lucia Šoralová, Martin Kaprálik, Zbyňo
Džadoň. Divákom predvedú muzikálové
duetá aj sóla z predstavení Dracula,
Hamlet, Neberte nám princeznú, Jozef a
jeho zázračný plášť či Vlasy. (dš)

Metropolitný

orchester oživuje

čaje o piatej
HUDBA
Nebolo to tak dávno, keď aj Bratisla-
va, ako mnohé iné zo slovenských
miest, žila a dýchala nedeľnými čajmi
o piatej. Prinavrátiť túto tradíciu a
spôsob oddychu pri klasickom operet-
nom žánri, sa rozhodli členovia
hudobného telesa Metropolitný
orchester Bratislava. 
Orchester má za cieľ zapísať sa do dejín
súčasnej interpretácie klasickej operety.
Sústreďuje sa najmä na hudbu vychádza-
júcu z viedenských valčíkov rodiny
Straussovcov, cez klasické operety až po
súčasné diela. Významnú súčasť reper-
toáru tvoria skladby slovenských auto-
rov. Miestom vzniku orchestra je Brati-
slava - mesto operety a žánrov, ktoré s
ňou súvisia. Je dejinnou súčasťou troj-
uholníka Viedeň - Budapešť - Bratislava
a práve tu vznikali mimoriadne diela
hudobných skladateľov, ako boli Strauss,
Kálmán, Lehár alebo Dusík. 
Členovia Metropolitného orchestra
pôsobia vo významných slovenských
hudobných zoskupeniach ako Slovenská
filharmónia, Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, orchester Slovenské-
ho národného divadla. Melódie z čias
Propeleru a plynových lámp plné valčí-
kov, táng, poliek a iných čarovných
melódií minulosti v podaní Metropolit-
ného orchestra Bratislava, si môžete
vypočuť 22. apríla o 17.00 h na Hlav-
nom námestí a na druhý deň 23. apríla o
17.00 h v PKO. (dš)

Cintorín slonov

v Astorke 

už po stýkrát
DIVADLO
Štyri herečky a výrazné osobnosti
Divadla Astorka a jeden ich mužský
kolega, excelujú v úspešnej divadelnej
inscenácii Cintorín slonov, ktorá má
na doskách Astorky už stú reprízu.
Herecký koncert Zity Furkovej, Zuzany
Kronerovej, Anny Šiškovej, Szidi Tobias
a Miroslava Nogu, môžete už po stýkrát
vidieť 23.4. o 19.00 h v Divadle Astorka
na Námestí SNP. 
Tragikomédia o dámach, ktoré sa uzavrú
pred vonkajším svetom v penzióne Na
konci sveta, aby sa ukryli pred svojou
vlastnou minulosťou, hovorí aj o tom, že
izolácia nie je riešenie. Jedna z nich nako-
niec predsa porušuje pravidlá, dokonca
chodí aj na prechádzku k moru. Ostatné
sa k nej pridajú a tento krok sa im stane
osudným... Režisér Juraj Nvota získal za
tento titul Cenu Slovenského literárneho
fondu za rok 1998. (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
� I. LIGA
Sobota 22. apríla, Pasienky
Inter - Ružomberok (16.00)
V utorok 25. apríla, Petržalka
Artmedia - Nitra (16.30)
�3. LIGA
Sobota 22. apríla
Petržalka - Láb (10.00), Dúbravka - Rača
(10.30), Ružinov - Lamač (10.30)
Nedeľa 23. apríla
Slovan B - D. Lužná (10.30), Pezinok - Jablo-
nec (16.00), Inter B - Rapid (16.00), Stupava
- Jur (16.00), Čunovo - Senec (16.00)
�4. LIGA
Sobota 22. apríla
PVFA - Trnávka (10.00), BCT - Senec
(10.00), Danubia - Malinovo (10.30)
Nedeľa 23. apríla
Rovinka - Jarovce (16.00), D. Nová Ves -
Vrakuňa (16.00), Vajnory - Tomášov
(16.00), Bernolákovo - Štart (16.00), Kráľo-
vá - Blatné (16.00)
�5. LIGA
Sobota 22. apríla
Čunovo B - Jarovce B (10.00), Krasňany -
Volkswagen (10.30), Lamač - Vinohrady
(16.00), Č. Voda - Fortuna (16.00)
Nedeľa 23. apríla
Petržalka B - Nepočujúci (10.00), Z. Bystri-
ca - Rusovce (16.00), Trnávka B - Nové
Mesto (16.00),Vrakuňa B - Ekonóm (16.00)
�POHÁR BFZ - Bratislavského
futbalového zväzu
Streda 26. apríla
Petržalka - Inter (17.00)
Lamač - Senec (17.00)
Slovan - Dúbravka (17.00)
Jablonec - Pezinok (17.00)

VOLEJBAL
�Finále play-off extraligy mužov
Štvrtok 20. apríla, ŠH PKO
VKP - Humenné (druhý duel - 18.00)
Streda 26. apríla
VKP - Humenné (piaty duel - 18.00)

MODERNÁ GYMNASTIKA
�Dunajský pohár, ŠH Mladosť
Piatok 21. až sobota 23. apríl
18. ročník medzinárodnej súťaže moderných
gymnastiek v kategóriách senioriek a junio-
riek - viacboj, švihadlo, lopta, stuha, kužely,
obruč.

KANOISTIKA
�Dunajský maratón
Sobota 22. apríla, Jarovské rameno
17. ročník obľúbeného vodáckeho preteku
K1, C1, organizuje Vodácky klub Dunajčík
Bratislava, trať: rameno Dunaja + jazero
Zemník, muži - 28 km, ženya starší dorast  -
19 km, mladší dorast a veteráni - 10 km,
prvý štart je 10.30

FUTSAL
�1. Bratislavská liga - A skupina
Sobota 22. apríla, ŠH PKO
Budweiser - Dopravoprojekt (11.10)
Sobota 22. apríla, ŠH Lekárska fakulta
Wild Boys 02 - Ružinov (8.00), Čekan
Mekenroff - Tre Kronor (9.00), Akademik -
Tv Com Hurricanes (10.00), Palma - Torpedo
(11.00)
Nedeľa 23. apríla, ŠH Mladosť
Gurmáni - Microcom Team (15.00), Elzia
Lions - SATC (15.50), Semic C - Emtrikve
(16.40), Karlovka - Bells (17.30), Hostin-
ského - Hujeri (18.20)
�1. Bratislavská liga - B skupina
Sobota 22. apríla, ŠH PKO
Admiral Gfw - Festglas (10.20), 4FSC Insta
B - Krátky Proces (12.10), Slov-matic
FOFO C - Karpatia Juniors B (13.00),KPSF
92 - Račiansky Výber (14.00), AK 47 -
Minimax B (15.00)
Sobota 22. apríla, ŠH Lekárska fakulta
Posam - Cataluna (11.30)
Nedeľa 23. apríla, ŠH Mladosť
Rendez - Danubit B (18.20), VÚB - Pitón
Šamorín (19.10), Alžbetka - Attack Šamo-
rín (20.00)
�2. Bratislavská liga - A skupina
Sobota 22. apríla, ŠH Prokofievova
Bôrik - Celtic (8.00), Dynamo Energia -
Klinger (9.50), MFP - Franco (10.40), Ever-
ton - Tornádo (11.30), King Kongs - Sokol
(13.20), Flamengo - Ex Rapid (14.10),
Severka - Zberba PDA Úderu B (15.00),
Bells B - Silver (17.40)
�2. Bratislavská liga - B skupina
Nedeľa 23. apríla, ŠH Prokofievova
Cuba Libre - Red Devils (8.00), Senátor
Palace - Slovan Tehelné pole (9.00), Rusov-
ce - Komáre (10.40), Hyeny - MO Slovakia
(11.30), Salamader Pitralon - Šport (12.30),
Corer - Cataluna B (13.20), Šport - Staré
Mesto (14.10 - dohrávka), Krátky Proces B
- Staré Mesto (16.00)
�2. Bratislavská liga - C skupina
Sobota 22. apríla, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Jokerit (9.00), Inter - Res-
po (12.30), Engerau - PDAÚder B (16.00), Vi-
nohrady - Baducci Hemerhoidi (16.50)
Nedeľa 23. apríla, ŠH Prokofievova
Kofola Ž - Kozmos (9.50), Indepediente -
Horstrans (15.00), Slov-matic FOFO Juni-
ors - Kappa (16.50)

BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH
�Deň otvorených dverí 
na športoviskách STaRZ Bratislava
Sobota 22.  a nedeľa 23. apríla
BEZPLATNÝ VSTUP NA:
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3
Plavárň Pasienky, Junácka 4
Areál STARZ, Drieňová ulica 11
- posilňovňa
- asfaltové ihriská

DIVADLO 
DPOH- ČINOHRA SND - 19.00

�23.4. - O myšiach a ľuďoch
�25.4. - Dom nad oceánom
�26.4. - Ideálny manžel
�27.4. - Cyrano z Bergeracu
�29.4. - Stratégie a rozmary

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�22.4. - Sekretárky
�23.4. - Manon Lescaut
�26.4. - Mačka na horúcej plechovej streche
�27.4. - Stoličky
�28.4. - Manon Lescaut

OPERAA BALET SND - 19.00
�22.4. - Don Juan, 2. premiéra
�25.4. - Don Juan
�26.4. - Dcéra pluku
�28.4. - Bajadéra
�29.4. - Werther

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�22.4. o 15.00 a 19.00 - Na skle maľované
�24.4. - Klietka bláznov
�25.4. - Rebelové
�26.4. - ...na Vaše hroby
�27.4., 28.4., 29.4. - Na skle maľované

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�22.4. - Iluzionisti
�25.4. - Hurikán
�26.4. - Frankie a Johnny
�27.4. - Nech sa páči
�28.4.- Zahraj to znovu, Same, Divadlo na
Jezerce, Praha

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�22.4. - V rytme flamenca, umelecký súbor
Andalucia
�23.4. - Prater Dance Jazz Club, Bratislav-
ský Jazz Club 4
�25.4. - Milovníci
�25.4. - (Ne)pripravení, div. klub Trezor
�26.4. - Keby som sa ešte raz narodil
�27.4. - Play Gorkiy alebo Letní hostia

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�22.4. - Tiso
�24.4. - Oskar a dáma v ružovom
�26.4. a 28.4. - Rocky Horror Show
�29.4. - Boh je DJ

DIVADLO WEST - 19.00
�22.4. - Hľadá sa nový manžel
�23.4. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin
�26.4. - Dokonalá svadba
�30.4. - Hľadá sa nový manžel

Radošinské naivné divadlo
�24.4. a 26.4. o 19.00 - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�22.4. - Fosílie, Združenie MED
�24.4. - Prezidenti
�28.4. - Poslovia
Divadlo KAPLNKA, Ventúrska 3 - 19.00
�24.4. a 26.4. - Bratia Karamazovci
� 27.4. - Krvavá svadba, predpremiéra,
Fakulta architektúry STU
� 28.4. - Krvavá svadba, premiéra, Fakulta
architektúry STU

PREDSTAVENIA PRE DETI
� 23.4. o 15.00 - Tri prasiatka, Divadlo
Aréna
� 23.4. o 16.30 - O dvoch bakách ježibab-
kách, Istra Centrum, Hradištná 43, DNV
� 26.4. o 10.00 a 14.00 - O tetke Psote,
Divadlo a.ha, Školská 14

BIBANA - Medzinárodný dom
umenia pre deti

� 23.4. o 16.00 - Kde líšky dávajú dobrú
noc, z cyklu Európske rozprávky
�25.4. o 10.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc
� 26.4. o 10.00 a 14.00 - Kde líšky dávajú
dobrú noc

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�22.4. o 14.30 - Objavenie Ameriky
�23.4. o 10.00 a 14.30 - Objavenie Ameriky
�29.4. o 14.30 - Princezná Kukulienka
� 30.4. o 10.00 a 14.30 - Princezná Kuku-
lienka

VÝSTAVY
� Mozart a slovenská opera, foyer Opery
SND, Hviezdoslavovo námestie
�Jan Sekal: Jakubove rebríky, Stredoeuróp-
sky dom fotografie, Prepoštská 4
� Od Gilberta a Georga po Jeana-Marca
Bustamanteho, zo zbierok Múzea moderné-
ho umenia v Saint-Étiene Métropole, Estre-
házyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4
� Kalvárie a krížové cesty na Slovensku,
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
�Michal Škrovina: Krajina môjho detstva,
maľby na skle, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64
�Oľga Paštéková: Nočný chodec - baliačá-
ky, T-Gallery, Panská 24

KONCERTY
� 23.4. o 10.30 - Nedeľné matiné: J. Kun-
dlák, tenor, D. Buranovský, klavír, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
� 24.4. o 20.00 - 22.30 - Vlado Vizár Jazz
Quartet, Vega Destination, Malý trh 2
�24.4. o 19.00 - Dano Heriban: multižánro-
vý večer, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 26.4. o 20.00 - Scott Henderson Band,
Babylon Club, Karpatská 2
�27.4. o 19.00 - Koncert k 60. výročiu Slo-
venského filharmonického zboru, Slovenská
filharmónia, Reduta
�28.4. o 19.00 - Koncert Talentov pre Euró-
pu, Slovenská filharmónia, Reduta
� 28.4. o 20.00 - Gulo car&Dong Wimbish
(Living Colour), Babylon Club, Karpatská 2
� 27.4. o 19.00 - Karel Plíhal: Nebe počká,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�26.-30.4. - Festival dokumentárneho fil-
mu: Workshop Ex Oriente, VŠMU, Ven-
túrska ulica
27.4. od 21.00 - Dogma a dokument
28.4. od 18.00 - Umenie ARTE
29.4. od 16.00 - Dokumentárna cesta po
Európe
30.4. od 21.00 - premietanie filmov sloven-
ských dokumentárnej školy

najbližšie vyjdú 27. 4.


