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Šafárikovo

námestie sa má

zmeniť na park

bez autobusov 
BRATISLAVA
Šafárikovo námestie by v súčasnej
podobe malo zaniknúť a na jeho mies-
te by mala byť záhrada podobná
Medickej. Uviedol to bratislavský pri-
mátor Andrej Ďurkovský.
Počas sobotnej hodiny otázok a odpove-
dí v rámci podujatia Bratislava pre všet-
kých v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca tak reagoval na otázku, či mesto
na Šafárikovom námestí neosadí nové
lavičky. Podľa A. Ďurkovského by sa
malo so zmenami na námestí začať po
tom, ako odtiaľ odstránia zastávky auto-
busov MHD v rámci budovania rýchlo-
dráhovej električky do Petržalky. Ako
dodal, mesto už o vyrovnanie pozemkov
požiadalo ministerku práce, sociálnych
vecí a rodiny Ivetu Radičovú, ktorej
rezort Šafárikovo námestie spravuje. 
Občanov zaujímala aj možnosť pomoci
mesta nájomníkom bytov v reštituova-
ných domoch. Žiadali primátora o
náhradné ubytovanie, keďže od júla
budúceho roku už nebude možné regulo-
vať výšku nájmu v reštituovaných do-
moch. A. Ďurkovský povedal, že v naja-
kútnejších prípadoch môžu poskytnúť
náhradné ubytovanie v mestských by-
toch. „Vyriešiť však môžeme desiatky,
nie stovky takýchto prípadov,“ spresnil. 
Na primátora sa občania obrátili o pomoc
aj pri zamedzení výstavby preskleného
baru na Hviezdoslavovho námestí, ktorú
už odobrili staromestskí miestni poslan-
ci. „Mám na to úplne iný názor ako sta-
romestský starosta Peter Čiernik, ktorý
stavbu baru na námestí podporuje,“ uvie-
dol A. Ďurkovský a dodal, že promenáda
pri soche Hviezdoslava by aj naďalej
mala slúžiť ľuďom. „Mesto dalo k stav-
be negatívne stanovisko, ja osobne
budem tlačiť na to, aby tam bar nebol,“
dodal A. Ďurkovský. (brn, sita)

Väčšina súhlasí

s premostením
REDAKCIA
Drvivá väčšina účastníkov aprílovej
ankety internetového vydania Brati-
slavských novín súhlasí so zámerom
premostiť Staromestskú ulicu a prepo-
jiť tak historické centrum s Hradom.
Za premostenie Staromestskej hlaso-
valo 78,9% účastníkov ankety.
S projektom premostenia nesúhlasí
12,9% hlasujúcich, jedno to je 5,6% a
nevedelo odpovedať 2,5% hlasujúcich.
V máji sa budú môcť čitatelia interneto-
vého vydania Bratislavských novín vyja-
driť k novej podobe Hlavného námestia.
Páči sa vám vynovené Hlavné námestie?
Vyjadrite svoj názor a hlasujte v máji na
www.bratislavskenoviny.sk (ado)

Odťahovanie áut

súkromnou 

firmou

je protiprávne
STARÉ MESTO
K problému odťahovania vozidiel fir-
mou Aster a postupu Mestskej polície
pri tomto akte, ktorý v trinástom toh-
toročnom čísle našich novín otvorila
čitateľka Marta Janičkovičová, sme
dostali viacero ohlasov.
V jednej z nich právnik Imrich Hurinský
najprv konštatuje, že na rozdiel od našich
pomerov je všade vo svete „štátny, ale aj
metropolitný alebo mestský policajt na
to, aby občanom pomohol“. Vyčíta našim
strážcom poriadku, že majú rôzne mier-
ky na čokoľvek, do čoho zasiahnu, čím
naráža na to, že M. Janíčkovičovej od-
tiahli auto z miesta, kde inokedy bežne
parkovala ona i rad iných vodičov.
K samotnému problému, že toto pochyb-
né odtiahnutie vykonala firma Aster, I.
Hurinský uvádza, že Najvyšší súd SR
vyniesol rozsudok číslo 3 Cdo 70 / 2003,
a v ňom stojí: „Správca miestnej komuni-
kácie pri odstraňovaní vozidla z komuni-
kácie vystupuje ako orgán verejnej moci
(správy) a nemôže právomoci správcu
komunikácie zmluvne previesť na iný
podnikateľský subjekt, a to ani po stránke
technickej (čo sa týka zabezpečenia sa-
mého výkonu odstránenia vozidla). Od-
strániť vozidlo z miestnej komunikácie je
oprávnená vykonať len obec sama
(správca komunikácie), alebo právnická
osoba ňou na tento účel založená, alebo
zriadená.“ Text sa takmer doslova zhodu-
je s tým, čo si redakcia overila priamo na
Najvyššom súde. V tejto súvislosti sme
však  na našu otázku dostali z Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto odpoveď: „K odťahovaniu vozi-
diel sa vyjadríme až po tom, čo zistíme, či
vami spomínane nariadenie Najvyššieho
súdu je vôbec na svete. Nemáme o ňom
vedomie.“ 
Hlavné mesto, ktoré odťahuje vozidlá z
komunikácií 1. a 2. triedy, preto touto čin-
nosťou poverilo mestskú organizáciu
Dopravný podnik Bratislava.
I. Hurinský ďalej konštatuje, že teda naj-
menej od roku 2003 mestská časť konala
protiprávne a pýta sa, čo by bolo, ak by
postihnutí vodiči pred uplynutím trojroč-
nej premlčacej lehoty žiadali naspäť pro-
tiprávne vybraté poplatky. 
V tejto súvislosti tiež treba položiť otáz-
ku, akú úlohu zohráva v celej kauze
Mestská polícia Bratislava ako organizá-
cia zriadená a riadená hlavným mestom.
Na jednej strane totiž žiadna odťahová
služba nemôže auto odtiahnuť bez asis-
tencie policajta, na druhej strane mesto
Bratislava nemá s firmou Aster zmluvu.
Staré Mesto je navyše spoluvlastníkom
Bratislavskej parkovacej služby, ktorá
má vo svojej náplni aj odťahovanie vozi-
diel, otázne je, prečo tieto aktivity nevy-
konáva. (gub)

Reakcie Bratislavčanov na novú podobu Hlavného námestia sú zatiaľ rozpačité... FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Počas uplynulého víkendu sa v rámci
tretieho ročníka podujatia Bratislava
pre všetkých - Dni otvorených dverí
samosprávy hlavného mesta magistrát
oficiálne odovzdal verejnosti do užíva-
nia zrekonštruované Hlavné námestie.
Rekonštrukcia námestia, druhá v rozpätí
necelých trinástich rokov, sa začala piate-
ho septembra minulého roku. Vykonáva-
la sa na dve etapy, aby bolo možné zorga-
nizovať tradičné Vianočné trhy. Cieľom
architektonického riešenia, ktorého auto-
rmi sú architekti Otto Grossmann a Juraj
Šimek, bolo usporiadať povrch Hlavného
námestia tak, aby pešia trasa v osi Rybná
brána – Sedlárska ulica bola v celom pro-
file priechodná. Predchádzajúci zvlnený a

nerovný povrch bolo nutné zrovnať do
roviny využívajúc prirodzený sklon ná-
mestia na jeho odvodnenie. Vyrovnaná
kamenná dlažba zo zlatej žuly Yellow
China, ktorá má protišmykovú úpravu,
tvorí čistý podklad pre Maximiliánovu
fontánu.
V prvej etape sa práce sústredili najmä na
modernizáciu inžinierskych sietí a výme-
nu povrchovej dlažby námestia, ktorá
bola častým terčom kritiky občanov
vzhľadom na nekomfortný povrch sťažu-
júci chôdzu. V druhej etape, ktorá sa
uskutočnila už v tomto roku, pribudol
nový mobiliár vrátane strážnej búdky s
bronzovou sochou strážnika a pitnou fon-
tánkou, ako aj moderná iluminácia
námestia vhodnými modernými svieti-

dlami, ktoré zvýrazňujú dominanty hlav-
ného námestia – priečelia a strechy objek-
tov. 
Súčasťou opravy Hlavného námestia bola
aj úprava Maximiliánovej fontány. Je
ozvučená, osvetlená a rozšírená o jeden
prstenec, v ktorom je hladina vody na
úrovni s kamennými obrubami. Okrem
slnečníkov s logom mesta, lavičiek, a
odpadkových košov tu bude aj nové
mobilné pódium pre kultúrne podujatia. 
Dobudovanie infraštruktúry zabezpečilo
dostatočný elektrický príkon pre Vianoč-
né trhy, koncerty a iné akcie, ktoré sú
závislé od spoľahlivého rozvodu elektri-
ny, ale aj spoľahlivé napojenie stánkov
vianočných trhov na rozvod vody a na
kanalizáciu s lapačom tukov. (juh)  

Hlavné námestie už odovzdali verejnosti

Primátor oceňuje záujem ľudí o Bratislavu
O priebehu dní bratislavskej samo-
správy Bratislava pre všetkých a plne-
ní priorít rozvoja mesta sme sa pozho-
várali s bratislavským primátorom
Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- V prvom rade sa chcem poďakovať
Bratislavčanom i návštevníkom mesta za
to, že prišli v takom hojnom počte. Veľmi
ma teší obrovský záujem dozvedieť sa
viac o meste, spoznať jeho históriu,
zbierkové fondy múzea či galérie, alebo
využiť niektoré z mestských služieb,
ktoré po celý rok poskytujeme. Myslím
si, že podujatie tento rok dosiahlo strop
návštevnosti a v ďalších rokoch budeme
do ponuky citlivo zaraďovať iba tie
akcie, ktoré majú šancu zvládnuť nápor
návštevníkov, aby sme mohli popri bez-
platnom vstupe garantovať aj istý kom-
fort a dobrý pocit z návštevy.

V rámci podujatia samospráva ohlási-
la skončenie obnovy Hlavného námes-
tia a Farmaceutického múzea a dobu-
dovanie pavilónu šeliem v ZOO. Ako
hodnotíte ich prínos pre mesto?
- Som presvedčený, že po poslednej
úprave bude Hlavné námestie ešte viac
plniť svoj historický i aktuálny účel: byť
komunikačným a stretávacím fórom a
prirodzeným vyvrcholením pešej zóny a
korza. Zoologická záhrada prežíva v
posledných rokoch svoje najlepšie obdo-
bie. Krásny nový pavilón šeliem bude
iste veľkou atrakciou aj v ďalších mesia-
coch. Návrat farmaceutického múzea U
červeného raka je zadosťučinením tejto
ojedinelej expozícii, ktorá sa bohatosťou

zbierkového fondu zaraďuje k európ-
skym unikátom.
Spomenuté aktivity patria do zozna-
mu priorít rozvoja mesta. Ktoré z ďal-
ších priorít budú splnené v najbližšom
období?
- Verím, že veľkým hitom leta bude zre-
konštruovaný rodinný areál voľného
času na mieste známom ako Partizánska
lúka na Železnej studienke. Plánujeme
ho otvoriť v posledný júnový víkend.
Približne v rovnakom čase by mala byť
ukončená rekonštrukcia električkovej
radiály od tunela po koniec Obchodnej
ulice. V lete tiež po rokoch sprístupníme
kedysi obľúbenú letnú čitáreň v mestskej
priekope a v závere letných prázdnin by
sa mali spojiť Dlhé Diely priamou linkou
MHD s centrom mesta vďaka duobu-
som. Zhováral sa Juraj Handzo
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Peniaze nie sú
nesmrteľné,
mecenáši áno
Väčšina porekadiel, úsloví a vetičiek,
ktoré sa povrávajú o peniazoch, sú také
samozrejmé, až sú všedné a nudné.
Pravdou je, že za peniaze si človek
nekúpi ani zdravie ani dlhší život, ale
dokážu urobiť nesmrteľným - toho, kto
ich daruje.
Odporučil by som, aby ste si ako manuál
pri čítaní tohto stĺpčeka zobrali do ruky
minulé číslo a na strane trinásť prezerali
článok o lavičkách na Hlavnom námestí,
teda o ľuďoch, ktorým sú venované. Idem
ilustrovať tvrdenie z úvodu tohto stĺpčeka
- peniaze vedia spraviť niektorých ľudí
nesmrteľnými. Od malička som sa chodil
hrávať do Šifbeku a až spolužiaci z pri-
sťahovaných rodín ma niekedy okolo pia-
tej triedy informovali o tom, že to je
Medická záhrada. A zo Šifbeku okľukou
domov som nechodieval po Moskovskej,
ale po Törökovej. Aj keď, popravde,
vedel som len to, že ten Török bol kedysi
nejaký veľký prešporský pán, a z tabule
na dome vtedy už patriacom lekárskej
fakulte som sa dočítal, že grófka Schiff-
becková založila tento park, postavila tie
staré domy a doma mi povedali, vraj má
na prsty aj v založení (dnes už nejestvu-
júceho) cintorína na Račianskom mýte. S
ostatnými menami som sa stretal spora-
dicky, keď som išiel napríklad do mesta
cez Royko pasáž alebo do YMCY, ktorej
daroval pozemok doktor Schulpe.
Ak by sa mal menovať v novej dobe čin,
ktorý pre Bratislavu znamenal najviac, v
mojich nomináciách by to neboli stavby,
ale veľmi vysoko by bola práve myšlien-
ka na lavičky, na skutok, ktorý bude kaž-
dodenne pripomínať týchto mecenášov.
Ľudí, ktorí tomuto mestu nezištne a
múdro prispeli.
Ak by som mal moc kúzliť, urobil by som
to tak, aby každého z tých, čo si na lavič-
ku dnes sadnú, prešlo svetlo z činov ľudí
minulosti. Aby sa naučili pozerať na
potreby sveta okolo seba ako na svoje,
aby našli cestu k nesmrteľnosti. 
A potom by som asi vyčaroval zákon,
podľa ktorého by sedenie na týchto čarov-
ných lavičkách bolo povinné pre všetkých
novobohatých ľudí. Aby pochopili, že nie
je pravicové cítenie, ale myslenie a kona-
nie. Že nie je pravičiar boháč, lebo to by
bol aj Alibaba, lež človek, ktorému ide o
to, aby spoločnosť nielen prežívala, ale
aby žila. V tomto vedomí sa z peňazí rodí
nesmrteľnosť. Gustav Bartovic

Nové semafory v meste stále nefungujú,

jeden majú dať do prevádzky 21. apríla
BRATISLAVA
Neraz sa stáva, že novo vybudované
cestné svetelné signalizácie na území
mesta sú mimo prevádzky dlhé týždne,
ba aj mesiace po svojom dokončení, a
teda neplnia svoj účel.
Náš čitateľ nás upozornil na priechod pre
chodcov a cestnú svetelnú signalizáciu na
Karadžičovej ulici na križovatke s Poľ-
nou. Ako nám napísal, neboli zapnuté už
asi pol roka, pričom na jednej strane
Karadžičovej sa začala výstavba a na dru-
hej postavili zábradlie, takže inde sa na-
príklad s kočíkom prakticky nedá prejsť.
Bez spustených semaforov je podľa neho
tento priechod zbytočný. 
Podobná situácia je aj v prípade cestnej
svetelnej signalizácie na križovatke

Rázusovo nábrežie - Rigeleho ulica,
ktorá mala byť podľa vyjadrenia mest-
skej organizácie Generálny investor Bra-
tislavy (GIB) funkčná už začiatkom
februára, ale ešte vo štvrtok minulý týž-
deň tu však stále iba bliká oranžová.
Ďalšie dve nefunkčné cestné svetelné
signalizácie sú v blízkosti Parku kultúry
a oddychu - jedna je na Nábreží arm.
gem L. Svobodu (na výjazde z parkovis-
ka pri troch vežiakoch), druhá v blízkos-
ti hlavného vchodu do PKO (pri zastáv-
ke električiek).
S otázkou, prečo nie sú cestné svetelné
signalizácie zapnuté a kedy budú uvede-
né do prevádzky, sme sa ešte v stredu
minulý týždeň obrátili na GIB. Podľa
námestníčky riaditeľa GIB Dany Zálešá-

kovej cestnú svetelnú signalizáciu Rázu-
sovo nábrežie - Rigeleho ulica uviedli do
prevádzky v piatok 21. apríla po 16.
hodine, aby si účastníci premávky cez
víkend zvykli na zmenu v riadení križo-
vatky. „Ostatné spomínané cestné svetel-
né signalizácie nezabezpečoval pre
mesto GIB,“ povedala nám.
Oslovili sme aj vedúceho magistrátneho
oddelenia cestného hospodárstva Mariána
Blaha. „Križovatky na nábreží pri PKO a
tuneli a tiež križovatka Karadžičova -
Poľná boli v predstihu postavené súkrom-
nými investormi,“ uviedol. „Zatiaľ nie sú
v majetku mesta. Sprevádzkované budú
pravdepodobne po dokončení stavieb, prí-
padne v predstihu, ak budú odovzdané do
majetku mesta.“ (juh)

Mesto už začalo

rozposielať

daňové výmery
BRATISLAVA
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
bratislavského magistrátu pred dvo-
ma týždňami začalo skúšobne rozosie-
lať prvé platobné výmery na daň z
nehnuteľností právnickým osobám.
Od minulej stredy pracovníci oddelenia
posielajú výmery všetkým právnickým
osobám, ktorých je spolu 4168, v plnom
režime. Po dokončení expedície výme-
rov právnickým osobám začne oddelenie
posielať platobné výmery fyzickým oso-
bám, ktorých je 174 082. 
Ako pripomenul primátor Andrej Ďur-
kovský, daň z nehnuteľností od prvého
januára spravuje mesto Bratislava tak,
ako to stanovuje zákon číslo 582/2004 o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a stavebné odpa-
dy. „Dokázala sa výhoda zriadenia cen-
trálneho pracoviska,“ uviedol. „Občania,
ktorí vlastnia viac nehnuteľností v rôz-
nych mestských častiach, teraz vybavia
všetko na jednom mieste.“
Ako dodala riaditeľka magistrátu Anna
Pavlovičová, zriadenie centrálneho praco-
viska prinieslo úsporu aj preto, že tú istú
agendu namiesto 65 ľudí, teraz vybavuje
44 zamestnancov oddelenia miestnych
daní a poplatkov. Oddelenie so sídlom na
Bazovej ulici 6 bolo sprístupnené verej-
nosti druhého januára tohto roka. Prechod
daňových kompetencií z mestských častí
na mesto bol náročný, najväčším problé-
mom, ktorý bolo nutné priebežne riešiť,
bolo zjednocovanie databáz daňovníkov,
ktoré magistrát dostával z jednotlivých
mestských častí. V konečnom dôsledku to
znamenalo, že bolo nutné urobiť viac ako
138-tisíc zásahov. V súvislosti s daňovým
pracoviskom sa pripravuje aj modernizá-
cia výberu ostatných daní (zaujatie verej-
ného priestranstva, poplatok za komunál-
ny odpad), ale aj riešenie parkovania v
okolí pracoviska.
Očakávaný prínos dane z nehnuteľností
bol asi jedna miliarda korún, suma
obsiahnutá v rozosielaných platobných
výmeroch prekračuje pôvodné očakáva-
nie o 266 miliónov. Priznanie k dani z
nehnuteľnosti v tomto roku podávali len
tie fyzické a právnické osoby, ktorým
pribudla nehnuteľnosť alebo nastala
zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do
31. januára 2006. Celkový počet daňov-
níkov po spojení databáz je vyše 178-
tisíc, podaných bolo 24 676 daňových
priznaní. Najneskôr do 15. mája dostanú
všetci daňovníci platobné výmery, ktoré
musia uhradiť do 31. mája, ak nie je sta-
novený splátkový kalendár. (juh)

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

VÚB Asset Management je ãlenom Gruppo Banca Intesa

flexifondy

Má neobyčajnú schopnosť.

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

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

www.vubam.sk • KONTAKT 0850 123 000

KURZ Mediálnej komunikácie a PR
Slovenský inštitút vzdelávanie
pripravil 25 lekcií počas štyroch
sobôt od 20. mája do 10. júna!
MIESTO: FSEV Univerzity Komenského, BA

REZERVÁCIE: 02/ 5557 4130, 0905 167 169
www.siv.sk

NARODENINOVÉ OSLAVY

PÁRTY
PRE DETI

Telefón: 0911 966 001

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Noví laureáti

Ceny primátora

sú už známi
BRATISLAVA
Minulý piatok počas slávnostného
večera v Primaciálnom paláci udelil
primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský prestížnu Cenu primátora hlavné-
ho mesta SR Bratislavy na rok 2006. 
Laureátmi v poradí už štrnásteho ročníka
tejto ceny sa stali: krasokorčuliarska tré-
nerka Hilda Múdra za celoživotné dielo
krasokorčuliarskej trénerky a vychováva-
teľky svetového formátu; Ján Ivan Zajac
za mimoriadny príklad odvahy, vytrva-
losti, optimizmu a osobnej statočnosti v
boji s nepriazňou osudu nevidiaceho člo-
veka; vokálno-inštrumentálny súbor Sú-
rodenci Jendruchovci za jedinečný prejav
krásy a univerzálnosti ich hudby, ktorou
sa prihovárajú všetkým svojím posluchá-
čom a knihovník Tibor Trgiňa, za vynika-
júce celoživotné pôsobenie pedagóga a
odborníka v oblasti knihovníctva, ako aj
za mimoriadny osobný prínos k rekon-
štrukcii Univerzitnej knižnice v Bratisla-
ve na moderné kultúrne centrum.
Primátor A. Ďurkovský po tretí raz udelil
Cenu za podnikateľský čin dvom
významným predstaviteľom súkromné-
ho sektora, ktorí mimoriadnym spôso-
bom ovplyvnili v posledných rokoch roz-
voj hlavného mesta Slovenska. Cenu za
podnikateľský čin získali: módna
návrhárka Lýdia Eckhardt za originálny
príspevok k rozvoju módnej tvorby a
módneho priemyslu na Slovensku po
roku 1990, ako aj za úspešnú reprezentá-
ciu na módnych prehliadkach doma i v
zahraničí a stavebný inžinier Ivan Šesták
za celoživotné dielo v oblasti stavebníct-
va, osobitne na stavbách v Bratislave a za
príkladné úspechy v transformačnom
procese slovenského stavebníctva. (brn)

Červenkastá

farba dlažby

sa ešte zmení
STARÉ MESTO
V súvislosti s novou dlažbou na Hlav-
nom námestí sa objavili chýry, že to nie
dlažba, s ktorou sa pôvodne rátalo, ale
dodávateľ vraj dodal inú a tá bola aj
položená. Tieto chýry nie sú pravdivé.
Boli založené na tvrdení, že pôvodne
malo ísť o zlatú dlažbu, namiesto toho je
červenkastej farby. Architekt Otto Gross-
mann, jeden z autorov projektu obnovy
Hlavného námestia, to označil za nezmy-
sel. „Na námestí bola položená dlažba zo
žuly Yellow China, ktorá je pôvodom z
Ázie a s ktorou sa od začiatku rátalo,“ po-
vedal nám. „Jej červenkastá farba je spô-
sobená flambovaním, ktorým prešla pred
položením. Červenkastý odtieň sa postup-
ne zmení. Dôkazom je budova poisťovne
na Karadžičovej ulici, kde bol použitý ten
istý druh žuly. Žula použitá na tejto budo-
ve bola spracovávaná tým istým spôso-
bom ako dlažba na námestí, istý čas mala
ružovkastý odtieň, jej farba sa však
postupne zmenila a dnes je už iná. Zhodou
okolností túto budovu projektoval ten istý
tím architektov, ktorí sa podieľali na pro-
jekte obnovy Hlavného námestia a aj do-
dávateľ žuly bol ten istý - firma Mramor.“
Ako ďalej vysvetlil, fámy mohli vzniknúť
z dôvodu, že k zmene došlo pri výbere
chodníkovej dlažby, ktorá je šedá, ale v
tomto prípade šlo o zlepšenie, pretože
dlažba, ktorá sa napokon vybrala, sa vizu-
álne lepšie hodí k dlažbe zo žuly Yellow
China. Dlažba, aká bola použitá na Hlav-
nom námestí, sa podľa neho vo svete
používa na najluxusnejšie realizácie na
najreprezentatívnejších miestach. Najviac
sa totiž podobá porfýru z Talianska, ktorý
je však veľmi drahý. (juh)

BRATISLAVA
Kontroverznou prestavbou meštian-
skeho domu na Hviezdoslavovom
námestí 25 sa zaoberá Pamiatkový
úrad SR, zatiaľ však nerozhodol.
Pamiatkový úrad SR je nadriadeným
orgánom Krajského pamiatkového úradu
Bratislava, ktorý zmeny na pôvodne troj-
podlažnom meštianskom dome (ide o
národnú kultúrnu pamiatku) povoľoval na
dvakrát. Najprv predchádzajúcemu inves-
torovi odsúhlasil zvýšenie objektu o dve
podlažia so zobytnenou strechou, neskôr
terajšiemu investorovi, ktorým je spoloč-
nosť Urbia International, o ďalšie dve
podlažia s plochou strechou. Ako sme už
informovali, dostali sme vyjadrenie
Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultú-
ry SR, podľa ktorej v dôsledku rekon-
štrukcie dochádza, resp. dôjde, k takmer
úplnej strate charakteru a hodnôt, pre
ktoré bol meštiansky dom vyhlásený za
chránenú podmienku. Pamiatková inšpek-
cia sa obrátila na Pamiatkový úrad SR s

podnetom, aby odborne posúdil nové sku-
točnosti a mieru zachovania hodnôt, pre
ktoré je meštiansky dom predmetom indi-
viduálnej ochrany, ale o výsledku posúde-
nia tohto podnetu nemá informácie. 
Obrátili sme sa na Pamiatkový úrad SR s
otázkou, či je už výsledok odborného
posúdenia, ktorý spomínala pamiatková
inšpekcia, známy. Zaujímali sme sa tiež, či
Pamiatkový úrad SR nebude revidovať
rozhodnutia Krajského pamiatkového
úradu, ktoré podľa pamiatkovej inšpekcie
viedli k takmer úplnej strate charakteru a
hodnôt, pre ktoré bol meštiansky dom
vyhlásený za chránenú pamiatku, resp. či
nevydá k zámeru rekonštrukcie tohto
domu nové stanovisko. Generálna riaditeľ-
ka Pamiatkového úradu SR Katarína
Kosová nás informovala, že pracovníci
úradu vykonali fyzickú obhliadku objektu
a po komplexnom preskúmaní potrebnej
dokumentácie viažucej sa k jeho obnove
Pamiatkový úrad SR spracuje odborné sta-
novisko k podnetu Pamiatkovej inšpekcie

tak, ako o to požiadala k termínu 30. máj
2006. „Výsledok odborného posúdenia
zatiaľ nie je známy,“ povedala nám. Na
margo našej otázky o možnosti revízie roz-
hodnutí Krajského pamiatkového úradu
Bratislava, resp. vydávania nových stano-
vísk uviedla, že Pamiatkový úrad SR môže
takýto krok urobiť formou preskúmavania
rozhodnutí mimo odvolacieho konania.
„K takejto činnosti Pamiatkový úrad SR
pristúpi až po posúdení miery zachovania
pamiatkových hodnôt objektu a preskúma-
ní všetkých relevantných dokladov a nále-
žitostí vydaných na jeho obnovu,“ uviedla.
Ako sme už informovali, stavebný úrad
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
medzičasom za zmenu stavby na Hviez-
doslavovom námestí 25 v rozpore so sta-
vebným povolením uložil firme Urbia
International pokutu 1,5 milióna korún.
Jeden čitateľ upozornil, že stavebník sa
tak za cenu 1,5 milióna korún dostal k plo-
che navyše, ktorá mu pri predaji alebo
prenájme vynesie oveľa viac. (juh)

Stavebné zmeny na Hviezdoslavovom

námestí 25 naďalej posudzujú pamiatkari

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

BRATISLAVA
Na Župnom námestí niekoľko metrov
od bývalej budovy parlamentu objavili
v priebehu rekonštrukčných prác stud-
ňu, o ktorej sa nevedelo najmenej 120
rokov. Studňa sa stane súčasťou vzni-
kajúcej novej pešej zóny.
Zabudnutú studňu objavili počas zem-
ných prác pri rekonštrukcii Obchodnej
ulice, Hurbanovho námestia, Župného
námestia a Kapucínskej ulice, ktorej
súčasťou je aj obnova električkovej trate.
Merania ukázali, že od úrovne terénu po
dno studne je viac ako 14,5 metra, voda je
viac ako sedem metrov hlboká. Vek a
pôvodné využitie studne zatiaľ nie sú
známe. Podľa riaditeľa Mestského ústavu
ochrany pamiatok Iva Štassela potápač-
ský prieskum potvrdil predpoklad, že
pochádza zo stredoveku, resp. neskorého
stredoveku. Studňa je podľa jeho slov
stále „živá“ aj vďaka skutočnosti, že
kedysi bol v týchto miestach potok a v
podzemí voda zrejme preteká doteraz.
Pred minimálne 120 až 130 rokmi studňu
zakryli a zabudlo sa na ňu. Pri potápač-
skom prieskume sa zistilo, že studňa bola
pravdepodobne v barokovom období naj-
menej o meter prehĺbená, zrejme kvôli
nedostatku vody v nej. Jej skutočná hĺbka
sa ukáže až po odčerpaní vody a odstrá-
není stavebného odpadu, ktorý sa v nej v
súčasnosti nachádza. 
Podľa architekta Ľudovíta Urbana z atelié-
ru Bogár - Králik - Urban, ktorý je auto-
rom projektu premeny územia od Obchod-

nej po Kapucínsku ulicu vrátane Župného
a Hurbanovho námestia na pešiu zónu,
mesto súhlasí s tým, aby sa studňa zacho-
vala. Spôsob, akým bude prezentovaná,
prerokujú s magistrátom, majú predstavu,
že sa zaradí medzi lavičky a stromy, ktoré
po rekonštrukcii na námestí budú, a stane
sa tak zaujímavým prvkom pešej zóny.
Studňa bude pravdepodobne prekrytá per-
forovaným bezpečnostným sklom, cez

otvory bude možné do nej vhodiť naprík-
lad mincu pre šťastie. Ľ. Urban predpokla-
dá, že po zotmení bude studňa osvetlená,
pričom intenzita aj zafarbenie svetla sa
bude meniť, jej murivo bude osvetlené aj
cez deň. Termín, kedy by sa tak malo stať,
je zhodný s termínom ukončenia celej
rekonštrukcie spomenutých námestí a ulíc,
je ním 30. jún. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

Súčasťou pešej zóny na Župnom námestí

bude aj prezentácia stredovekej studne

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

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

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

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

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

NESTÍHATE UPRATOVAŤ? UPRACEME ZA VÁS!
JARNÉ UMÝVANIE OKIEN, 

UPRATOVANIE, TEPOVANIE...
PRE FIRMY AJ DOMÁCNOSTI

PRE BRATISLAVU A BLÍZKE OKOLIE. 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 316
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Premávku

komplikujú

aj semafory
LIST ČITATEĽA
V snahe spraviť v Bratislave premávku
po cestných komunikáciách bezpečnej-
šou, sa táto neustále komplikuje. Pribú-
dajú jednosmerky, semafory a rôzne
príkazy a obmedzenia, takže niekam sa
dostať má problém už aj rodený Brati-
slavčan a to nehovorím o šoféroch,
ktorí Bratislavu navštívia zvonku.
Najnovším príkladom je semafor na
Botanickej ulici. Šoférom, ktorí doteraz
využívali túto križovatku, aby sa otočili
do smeru na Most Lafranconi - centrum
magistrát odporúča využiť jestvujúci
mostný objekt cez Mlynskú dolinu na
Staré grunty (Slávičie údolie). V poriad-
ku. Ale skúste zísť po Ilkovičovej ulici od
rôznych fakúlt UK, alebo STU smerom
do Mlynskej doliny a prikázaný smer
doprava (vchádzate do jednosmernej
ulice) vás nevyhnutne privedie na Bota-
nickú smerom do Karlovej Vsi. A pritom
by stačilo tak málo. Keby spojnica medzi
Starými gruntmi a diaľnicou, ktorá vedie
na Most Lafranconi, bola o pár metrov
bližšie k mostu, aby Ilkovičova ulica
vyúsťovala nad touto spojnicou a nie pod
ňou. Stále by to ale ešte nevyriešilo pro-
blém, ako sa z Ilkovičovej ulice dostať
smerom na Patrónku a na Brno. Taktiež,
keď niekto vystúpi z vozidla pri autobu-
sovej, alebo električkovej zastávke k
vysokým školám smerom do Karlovej
Vsi, takéto vozidlo má a bude mať ešte
väčší problém nasmerovať sa na Patrón-
ku. Už dnes si vodiči našli spôsob, ako
obísť problém, ktorý vznikol spustením
semaforu na Botanickej. Podľa mňa však
toto riešenie prinesie ďalšie skompliko-
vanie v cestnej doprave, ktorá bude tým
pádom ešte viac nebezpečná, aspoň kým
na to orgány dopravnej polície neprídu.

Mirko Slovák, Petržalka

Zrušiť výjazd

z Kapucínskej

bol zlý nápad
LIST ČITATEĽA
Reagujem na informáciu, že sa rekon-
štrukciou definitívne ruší možnosť
výjazdu zo Staromestskej na Kapu-
cínsku ulicu. Neviem, kto je zodpoved-
ný za túto zmenu, ale asi necestuje
každý deň týmto smerom a nevidí, aká
zápcha sa dennodenne vytvára týmto
smerom.
Množstvo áut využívalo donedávna túto
spojnicu medzi Staromestskou a celou
oblasťou od Mudroňovej po Palisády.
Toto rozhodnutie „od stola“ zase raz znač-
ne skomplikovalo situáciu množstvu oby-
vateľov tejto oblasti, ktorí dennodenne
cestujú do práce a z práce. A tak isto
autám z Petržalky, ktoré každé ráno stoja
v nezmyselnej zápche od Nového mosta,
pretože sú blokované autami, ktoré done-
dávna mohli odbočiť priamo na Kapu-
cínsku a teraz sa musia otáčať až na
Suchom mýte. Chcem sa ešte raz poďako-
vať za toto rozhodnutie, ktoré nám prine-
sie viac splodín zo stojacich áut v zápche,
viac stresu a viac komplikácií pri cestova-
ní v meste. Peter Tóth, Staré Mesto

Ihrisko slúži

viac dospelým

ako deťom
AD: DETI O SVOJE IHRISKO 
POD LESOM... (BN 13/2006)
Reagujem na článok Deti o svoje ihris-
ko pod lesom neprídu. Tento názov by
som zamenila za Dospelí o svoje ihris-
ko pod lesom neprídu. Keďže bývam
na Sološnickej ulici takmer tridsať
rokov, môžem zodpovedne povedať,
že ihrisko pre deti v tejto časti Karlo-
vej Vsi ozaj chýba.
Existuje tu síce vyasfaltovaná plocha,
ktorá sa ako ihrisko tvári, ale svoje vnú-
čatá, by som tam nepustila. Táto plocha
- veľká zhruba 20 krát 10 metrov je
ohraničená z jednej strany múrom priľa-
hlého domu a z druhej strany spomína-
ným lesíkom, do ktorého okrem psíčka-
rom venčiacich svojich miláčikov,
neodporúčam chodiť. Iba ak vyhľadáva-
te miesto na vývoz odpadkov, tých je
tam totiž neúrekom. Zvyšné strany
„ihriska“ sú obkolesené vysokým plo-
tom, z ktorého vyčnievajú drôty, a
dvoma obrovskými asi trojmetrovými
bránami. Jedna je už zlomená a opretá o
plot, druhá to má už takisto zrátané a je
iba otázkou času, kedy padne. Čudujem
sa mamičkám, že sa o svoje deti neboja.
Toto ozaj nie je vhodné miesto na dets-
ké hry. 
Týmto popisom, ktorý vôbec nevystihu-
je skutočný stav, som chcela priblížiť,
akým spôsobom sa domáci (v minulom
článku uvedení správcovia ihriska a
rodičia) starali o svoje bezprostredné
okolie a aký záujem o neho prejavovali
doposiaľ. Dosť dobre nechápem, že celé
tie dlhé roky čakali na nejakú občiansku
iniciatívu Doktorov jarok, keď svojpo-
mocne sa mohli o tento kus zeme starať
už roky. Nenachádza sa tu ani jedna
atrakcia pre deti - žiadne pieskovisko,
hojdačky ani preliezačky - samozrejme
ak nerátame staré práčky, kusy nábytku
a ešte donedávna vrak auta a otvorené
ohnisko.
Treba si priznať, že už dávno nejde o
zachovanie priestoru pre deti, ale pre
dospelých. Táto plocha je totiž ideálna na
ich večerný futbal, ktorý sa končí popíja-
ním do neskorých nočných hodín pri
ohnisku. Dospelí si vytvorili z tohto
„ihriska“ svoj štadión, kde cez víkend
hrávajú futbalové či hokejové turnaje.
Nezávidím rodinám, ktoré bývajú v bez-
prostrednej blízkosti tohto „ihriska“,
keďže ich stena domu funguje ako man-
tinel a o hluku, ktorý ich každý večer a
cez víkendové dni sprevádza, ani neho-
vorím. Nejde o hluk hrajúcich sa detí, ale
dospelých mužov!
Preto len dúfam, že pre združenie Dokto-
rov jarok sú ozaj prvoradé deti, a preto
nechá predovšetkým odstrániť oplotenie,
ktoré je životu nebezpečné. Budem so
záujmom sledovať premenu tejto neútul-
nej plochy na detské ihrisko, ku ktorej sa
združenie zaviazalo, pretože to ozaj
chýba! Alžbeta Gorná, Karlova Ves

V reštaurácii Club stavili na klasiku
Restaurant CLUB na Lazaretskej ulici
funguje už trinásť rokov, je to teda
zabehaný podnik, ktorý tu bol dávno
predtým, než sa objavili dnešné
„vychytené“ reštaurácie. 
Vchod do reštaurácie nepôsobí nijako
honosne, skôr nenápadne, čo platí aj o jej
prízemnej časti majúcej viac-menej
kaviarenský charakter (stoly sú však
dostatočne veľké na to, aby sa tu dalo
pohodlne obedovať). V suteréne sa však
skrýva príjemné prekvapenie v podobe
oveľa väčších a aj podstatne veľkorysej-
šie zariadených vzájomne oddelených
priestorov. Celková kapacita reštaurácie
je 140 miest. Miestnosti pôsobia doj-
mom, akoby sa v nich o chvíľu mala
začať nejaká významná slávnosť alebo
banket - na stoloch nechýba vkusné pre-
stieranie. Nábytok je pohodlný, interiér
je zariadený útulne, pričom tento dojem
posilňuje hojné použitie dreva a iných
prírodných materiálov. 
Jedálny lístok ponúka okrem pestrého
výberu nápojov a vín širokú škálu kuli-
nárskych špecialít domácej a zahraničnej
kuchyne, nájsť v ňom možno tradičné
domáce jedlá, ako je napríklad sviečková
na smotane s brusnicami a s knedľou či
maďarský guláš, pestrý výber jedál z
kuracieho mäsa, špeciality, jedlá z kača-
cích pŕs, hovädzie steaky, pokrmy z brav-
čovej panenky, ryby (pstruh, zubáč,
tuniak, losos), veľké i malé šaláty, cesto-
viny i dezerty. Trochu mätúca je ponuka
polievok - v jedálnom lístku sme ich
narátali pätnásť druhov, ako sa však uká-
zalo, išlo o zoznam polievok, ktoré v re-
štaurácii mávajú, a nie ponúkajú. Naprí-
klad pri našej návšteve ich mali päť.

Vyskúšali sme Slepačí vývar (40 Sk),
Šošovicovú polievku s klobásou (40 Sk),
Fazuľovú na kyslo (40 Sk) a Brokolico-
vú polievku (40 Sk). Neboli ničim výni-
močné, pripomínali však skôr desiatové
polievky. Z teplých predjedál sme ochut-
nali Husaciu pečeň s cibuľkou na jablku
(87 Sk), Zapekaný oštiepok so šunkou
(87 Sk), Restované slimáky s bylinko-
vým maslom (87 Sk) a Grilovaný encián
s brusnicovou omáčkou (87 Sk). Oštie-
pok bol na náš vkus nakrájaný príliš
natenko a po zapečení bol tvrdý.
Z jedál „domácej kuchyne“ sme si zvoli-
li Sviečkovú na smotane s brusnicami a
knedľou (159 Sk), ktorá však kolegu z
nášho hodnotiaceho tímu nijako ne-
nadchla, keď konštatoval, že plátky mäsa
boli nakrájané príliš natenko a ani chuťo-
vo nebola nijako omračujúca. Chilli con
carne (182 Sk) s ryžou (30 Sk) označil
ďalší člen nášho tímu za „lepší priemer“,
nebolo príliš pikantné, jeho inak dobrú
chuť kazilo to, že v ňom bolo príliš málo
šťavy. Okrem toho sme ochutnali Kura-
cie stehno Aroma, čo je grilované kuracie
stehno s bylinkovou pastou (140 Sk), s
americkými zemiakmi (40 Sk), a Hovä-
dzí steak so šunkou a vajcom (199 Sk) a
opekanými zemiakmi (30 Sk). Steak bol
výborný, na jedlách nás zaujala aj zeleni-
nová príloha (listy čerstvého šalátu, plá-
tok mrkvy, paradajka, kúsky petržlenovej
vňate). Väčšinou sa totiž v reštauráciách
tejto cenovej kategórie možno štandard-
ne stretnúť s nakladanou kukuricou,
hráškom a strúhanou bielou alebo červe-

nou kapustou. Bodku za naším testova-
ním urobil Zmrzlinový pohár z lesného
ovocia (67 Sk), Banán v čokoláde (45
Sk) a Vanilkový zmrzlinový pohár s bro-
skyňou a šľahačkou (67 Sk).
Nevedno, či to bolo spôsobené iba tým,
že v čase našej návštevy bola reštaurácia
prakticky prázdna, faktom však je, že
personál nám venoval veľkú pozornosť,
obsluha bola rýchla a presná, čašníčky
sa nás nezabudli s príjemným úsmevom
na tvári po každom chode opýtať, ako
nám chutilo (to v bratislavských reštau-
ráciách stále ešte nie je samozrejmos-
ťou). O tom, že majiteľovi podniku zrej-
me záleží na tom, aby poskytoval kvalit-
né služby, svedčí skutočnosť, že pred
odchodom nám dali na stôl anketové
lístky s otázkami, ako sme boli spokojní
a čo by sme navrhovali doplniť do jedál-
neho lístka (aj s uvedením konkrétnych
možností). 
Summa summarum, so službami reštaurá
cie Club sme boli až na uvedené drob-
nosti v podstate spokojní. Ceny jedál sú
vzhľadom na situovanie podniku v cent-
re mesta veľmi prijateľné (najmä v
porovnaní s mnohými novými reštaurá-
ciami v pešej zóne). Z ponuky jedál sme
mali dojem, že je orientovaná skôr na
návštevníkov s konzervatívnejšími chu-
ťami, čo však nemusí byť na škodu. Náš
výsledný dojem bol napokon lepší, než
sme pred návštevou tejto reštaurácie oča-
kávali.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Nastala sezóna dovolenkových dravcov
Jar je nezadržateľne tu. Teplé slnečné
dni vytiahli z brlohov nielen zverinu a
rôznu chrobač, ale, žiaľ, vo zvýšenej
miere naštartovali aj dovolenkových
dravcov. Viem, že je to nový termín,
ale čo s tým?
Ako ináč nazvať organizácie, ktoré poľu-
jú na ľudí túžiacich po exotickej dovolen-
ke za prijateľnú cenu? Veď zdanlivo
naozaj nie je tak veľa zaplatiť za týždňový
pobyt štvorčlennej rodiny niekde v dovo-
lenkovom raji len 24-tisíc korún. No
poďme po poriadku. Na začiatku je po-
zvanie do dobrej reštaurácie, hotela alebo
prezentačnej miestnosti, najlepšie pre
manželské páry. Po vstupe do miestnosti
sa vás ujmú (takmer sa na vás vrhnú) vý-
borne vyškolení zástupcovia firmy.
Zahrnú účastníkov množstvom informácií
takou rýchlosťou, že sa im motá hlava
(tým potenciálnym klientom). Pravda,
všetko je super a fantastické a účastníci
prezentácie priam cítia blahodarné účinky
mora a exotickej prírody. Pomáha tomu aj
to, že firma nešetrí na nákladoch za nápoje
podľa chuti. Keď už sú účastníci doslova
zblbnutí, dostanú viacstránkové zmluvy,
ktoré nemajú v rýchlosti šancu prečítať,

na podpis. Ústne ich, samozrejme, zástup-
ca spoločnosti uistí, že v prípade, ak doda-
točne, doma, zistia niečo, čo sa im nepáči,
môžu do 24 hodín od zmluvy odstúpiť.
Potom už len rýchlo-rýchlo zaplatiť 24-
tisíc korún, ak ich máte u seba. Ak nemá-
te, nič to. Zástupca firmy ochotne s vami
zájde - hoci aj taxíkom - do banky alebo k
bankomatu. Ba môžete zaplatiť aj len časť
z požadovanej sumy - pravda, ak sa zavia-
žete, že zvyšok peňazí uhradíte do určené-
ho termínu.
A aké sú skúsenosti dôverčivých klien-
tov? Doma si prečítajú zmluvu a dozve-
dia sa okrem iného, že v prípade odstúpe-
nia od zmluvy v žiadnom prípade nedo-
stanú späť 24-tisíc korún. Časť z nich je
určená na úhradu nákladov v súvislosti s
objednávkou, 24 hodín sem alebo tam!
Podobne môže byť v zmluve ukrytá aj
informácia o tom, že spoločnosť môže
meniť miesto pobytu a spôsob ubytova-
nia. Povedala by som rečou spotrebiteľ-
skou, že zmluva je jednostranne prospeš-
ná iba firme a silne znevýhodňuje klien-

ta. Faktom však je aj to, že firma je per-
fektné právne podkutá. Bodaj by aj nie,
keď za celým dovolenkovým humbugom
stojí zahraničný mozog. 
Nie som právnička, ale jedna vec sa mi
nezdá. Jednostranne výhodné zmluvy sú,
pokiaľ viem, u nás neprípustné. Celý
postup pri získavaní klientov je veľmi
podozrivý - niektorí klienti vyslovili
domnienku, že v nápojoch sú primiešané
„ohlupujúce“ látky, či to že seansa sa
koná za podpory hypnotizérov. To sú len
domnienky. Pravdou však je, že náboro-
ví pracovníci šikovne znemožňujú vzá-
jomný kontakt klientov a používajú
nátlak (napríklad pri nútenom výbere
peňazí z účtu). 
Na celú vec by sa asi mali pozrieť prí-
slušné kontrolné orgány. Skôr, než celá
vec nadobudne rozmer nebankových
subjektov. Pretože, podľa môjho názoru,
ide jednoznačne o manipuláciu s nedo-
statočne informovaným spotrebiteľom,
ak nie priamo o podvod. Možno by toto
bola dobrá predvolebná agenda pre poli-
tikov. Pre záujemcov o dovolenku je to
však jasné varovanie: nízka cena je vždy
podozrivá! Marta Černá

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?

LIST ČITATEĽA
Historické centrum Bratislavy je
opäť krajšie, Hlavné námestie je vy-
novené, i keď proti niektorým „do-
plnkom“ môžeme mať výhrady. Bu-
dú to štyri roky odvtedy, čo vtedajší
starosta Ďurkovský nechal ako ná-
hradu za neuskutočnený projekt
Námestia SNP zrekonštruovať Hviez-
doslavovo námestie. To sa vzápätí
právom stalo hlavným bratislavským
peším „bulvárom“.
Ani architekt, ani samotný starosta vtedy
ešte netušili, že americká ambasáda sa

„obrní“ mantinelmi a požiada o zrušenie
vjazdu do Carlton garáží z Paulínyho
ulice. Tým, že sa vybudoval vjazd z Mos-
tovej, motoristi získali prístup priamo do
stredu námestia, čo aj v hojnej miere
využívajú. Priamo na rohu Carltonu,
alebo hneď vedľa vchodu do SND si
„krátkodobo“ zaparkujú taxikári bez
licencie a impotentná mestská polícia sa
tvári, že ich nevidí. Nuž, kamerový sys-
tém zrejme nefunguje, a ak sa tam poli-
cajné auto i zastaví, príslušníci sa ani
nenamáhajú vystúpiť a priestupok riešia
verbálne a s priateľským úsmevom.

Teraz k podstate veci: námestia a ulice
netreba iba rekonštruovať, ale i udržia-
vať, inak budú onedlho vyzerať ako
dlažba na staromestskom Korze. Škoda,
že tie stovky bezdomovcov sa namiesto
povaľovania na uliciach nevyužijú na
upratovanie. To je asi príliš veľký pro-
blém. Práve taký, ako umiestniť na pešej
zóne väčšie smetné nádoby. Hviezdoslav
sa môže iba smutne prizerať na stovky
cigaretových ohorkov, povytĺkanú dlaž-
bu, smeti z McDonald´s, či zožltnutý
trávnik od psieho moču.

Mário Košík, Staré Mesto

Námestia treba opravovať, ale i udržiavať
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Z horších

variantov

vyhral ten lepší
VAJNORY
Aj keď niektorí občania Vajnor preja-
vujú spokojnosť z rozhodnutia, že ich
už nebude obťažovať prevádzka špor-
tového letiska, samospráva tejto mest-
skej časti mala záujem o jeho udržanie
a komerčné využitie.
Vlastník pozemkov, dnešné Letisko
generála M. R. Štefánika, však na názory
obce ohľad nebral. Najprv vajnorskú plo-
chu potreboval, keď však štát cestou
ministerstva obrany naň previedol
pozemky pod športovým letiskom,
vyhodnotil ich ako nadbytočné a predal.
Našťastie pre Vajnory, pred dvoma rokmi
ich kúpil jediný záujemca, Circle Slova-
kia. V tom čase ešte obec chcela, aby
„veľké“ letisko previedlo športovú letec-
kú plochu na ňu, aj primátor podporoval
zámer posilniť rekreačno-športovú funk-
ciu tejto lokality. Zo zákona vlastník
mohol pôdu previesť na Vajnory a pod-
poriť tento zámer, ale rozhodol sa inak.
„Z horších variantov vyhral ten lepší,“
hodnotí konečný výsledok starostka Anna
Zemanová. „V každom prípade to je jedi-
ný záujemca, ktorý je aj investorom.“
V týchto dňoch je na pripomienkovanie
vystavený návrh architektonickej štúdie,
ktorý ešte miestne zastupiteľstvo nepre-
rokovalo. „Odporučili sme, aby sa
doplnili stanoviská orgánov, ktoré môžu
byť v prípade ďalšieho konania dotknu-
té,“ uvádza starostka a dodáva, že je to aj
v záujme investora, ktorý sa takto vyhne
prípadným dodatočným naťahovačkám.
Potom už obec začne o veci rokovať. 
Návrh štúdie predpokladá, že v priestore
bývalého letiska, ale aj v trojuholníku
medzi novým obchvatom a Vajnorami,
vybudujú novú štvrť bez logistických a
skladových prevádzok. Pôjde o poly-
funkčné sídlisko, ktoré by malo rešpekto-
vať pamiatkový charakter obce, nepotlá-
čať jej dominanty. A. Zemanová uvádza
ako záujem obce funkciu obytnej zóny s
občianskou vybavenosťou so zachova-
ným vidieckym charakterom, v podstate
rozšírenie obce. V lokalite napokon
kvôli blízkosti ivánskeho letiska nemož-
no ani budovať výškové budovy. Podľa
návrhu zadania na architektonicko-urba-
nistickú štúdiu má zatiaľ takýto zámer aj
zadávateľ. Gustav Bartovic

Svetlo bigboardu 

už ľudí neruší
STARÉ MESTO
V Bratislavských novínách č. 10/2006
sme otvorili problém bigboardu pri
križovatke Pražskej ulice s Gorazdo-
vou, pretože obyvatelia si sťažovali, že
im reflektory v noci svietia do izieb.
Spoločnosť Bigboard sa o sťažnostiach
obyvateľov dozvedela až od nás. Podľa
technického riaditeľa spoločnosti Rudolfa
Klasa, že náležitosti potrebné na postave-
nie reklamného zariadenia majú v poriad-
ku, ale ak ich zariadenie nejakým spôso-
bom obťažuje občanov, pokúsia sa vo veci
niečo podniknúť. Sľub už aj splnil. 
„Aby verejnosť nehádzala všetky reklam-
né spoločnosti do jedného vreca,“ píše R.
Klas, „po aktívnej spolupráci s prísluš-
ným stavebným úradom, ako aj s občan-
mi z okolia, sme urobili niekoľko krokov,
ku ktorým nás nezaväzovala žiadna
norma.“ Firma dala na vlastné náklady
zhotoviť a namontovať tienidlá nad ref-
lektormi, takže do domov sa už nesvieti,
a upravila terén pri päte stožiaru, čím sa
zlepšil vzhľad miesta. (gub)

Múzeum 

má nový názov

aj nové logo
BRATISLAVA
Mestské múzeum v Bratislave sa pre-
menovalo na Múzeum mesta Bratisla-
vy / Bratislava City Museum a zároveň
sa rozhodlo zmeniť svoj vizuál. Odte-
raz bude používať nové logo.

„Múzeum mesta Bratislavy v tejto oblas-
ti štyridsať rokov neurobilo žiadne
zmeny,“ konštatoval riaditeľ múzea Peter
Hyross. „Na začiatku tretieho tisícročia
by malo mať vizuál na úrovni.“ Jeho
zástupkyňa Beáta Husová vysvetlila, že
motívom týchto zmien bola snaha odlíšiť
sa od iných múzeí, pretože mnohí ľudia
jednotlivé múzeá od seba nevedia rozlí-
šiť. Tieto kroky teda nie sú samoúčelné.
Pre zmenu názvu rozhodlo aj to, že slov-
né spojenie „mestské múzeum“ majú v
názve aj iné múzeá na Slovensku. 
Múzeum v spolupráci so Slovenským
centrom dizajnu vypísalo od 28. februára
verejnú neanonymnú súťaž na logo
Múzeum mesta Bratislavy, ktoré sa stáva
už v týchto dňoch súčasťou premeny
nového vizuálneho štýlu. Uzávierka
súťažných návrhov bola 31. marca.
Sedemčlenná odborná porota posudzo-
vala spolu 184 návrhov od 141 prihláse-
ných súťažiacich z celého Slovenska.
Podmienky vyhlasovateľov povoľovali
prihlásiť do súťaže najviac dva návrhy
od jedného výtvarníka. Porota sa dohod-
la na postupe hodnotenia súťažných
návrhov na základe vyraďovacích kôl.
Celkove absolvovala hodnotenie v troch
kolách, po prvom kole sa dostalo do
užšieho výberu druhého kola 15 súťaž-
ných návrhov, do tretieho kola postúpili
štyri návrhy. Mená víťazov vzišli princí-
pom hlasovania členov poroty mená
víťazov. Na prvom mieste sa umiestnil
súťažný návrh Mariána Lukáča z Prievi-
dze, na druhom návrh Martina Žilinské-
ho z Bratislavy a na treťom návrh Adria-
na Jurigu z Bratislavy. Ako sa vyjadril
predseda poroty, grafický dizajnér Stani-
slav Stankoci, víťazný návrh je nadčaso-
vý a bez väčších problémov ho v budúc-
nosti možno redizajnovať.
Múzeum mesta Bratislavy patrí k najstar-
ším múzeám na Slovensku. Svojim
návštevníkom poskytuje služby nepretr-
žite 138 rokov prostredníctvom jedenás-
tich expozícií v historickom jadre mesta,
v Gerulate v Rusovciach a na Hrade
Devín. Vo svojich expozíciách má evido-
vaných vyše 100-tisíc zbierkových pred-
metov. Múzeá vo svete sa stávajú moder-
nými komunikačnými a vzdelávacími
centrami. Preto aj Múzeum mesta Bratis-
lavy chce popri svojej hlavnej funkcii,
ktorou je zachovávanie a ochrana zbier-
kových predmetov ako súčasti národné-
ho kultúrneho dedičstva, prispievať k
vytvoreniu priestoru na celoživotné
vzdelávanie a otvorenú komunikáciu s
návštevníkmi. (juh) 

RUŽINOV
Po dlhých dvadsiatich rokoch pribudne
v Bratislave nová krytá ľadová plocha:
ešte v tomto roku by mali dokončiť prí-
stavbu Zimného štadióna Vladimíra
Dzurillu, na budúci rok pri nej vybudu-
jú aj menší hotel.
Ako uviedol ružinovský starosta Pavol
Kubovič, mestská časť začala uvažovať o
prístavbe ďalšej ľadovej plochy k areálu
Zimného štadióna V. Dzurillu už v auguste
roku 2003. keď magistrát odovzdal štadión
do jej správy (dovtedy ho spravovala Sprá-
va telovýchovných a rekreačných zariade-
ní). Ešte v tom istom roku mestská časť
investovala do rekonštrukcie zatekajúcej
strechy a vlani aj do komplexnej obnovy
chladiaceho systému a do nákupu novej
rolby. Pripravuje sa výmena celého obvo-
dového plášťa.
Vlani ružinovskí poslanci schválili pro-
striedky na výstavbu novej tréningovej

ľadovej plochy, curlingovej dráhy a hotela
na pozemkoch pri starom štadióne. Po
vydaní stavebného povolenia v marci tohto
roka sa začalo s prípravnými prácami na
výstavbu. V prvej etape, do konca tohto
roka, by mala spoločnosť Metrostav SK
dokončiť a odovzdať mestskej časti hoke-
jovú arénu, curlingovú halu s príslušen-
stvom a polyfunkčný objekt. Investičné
náklady na prvú etapu majú dosiahnuť
sumu 117 miliónov. V druhej etape výstav-
by, ktorá je naplánovaná na budúci rok, sa
vybuduje hotelová časť - náklady sa odha-
dujú na 40 miliónov korún.
Projekt Ružinovskej arény vytvoril ateliér
Juraja Bičanovského. Hokejová aréna je
navrhnutá ako hala s ľadovou plochou a s
miestnosťami pre technologické zázemie.
Pôdorys haly bude mať rozmery 65x36
metrov, príslušenstvo 37x8,5 metra. Hľadis-
ko bude mať kapacitu 100 divákov. V pri-
ľahlých priestoroch bude vstupná hala s

bufetom, sociálne zariadenia a miestnosti na
servis hokejového výstroja. Pôdorys curlin-
govej haly má mať rozmery asi 52x14
metrov, hľadisko má mať kapacitu 44 divá-
kov, hala s príslušenstvom bude oddelená
od hokejovej arény murovanou stenou.
Polyfunkčný objekt bude mať jedno pod-
zemné a jedno nadzemné podlažie. V pod-
zemí sú navrhnuté štyri šatne so sociálnymi
zariadeniami, práčovňa dresov, sušiareň,
miestnosť pre upratovačku, dve schodiská,
výťah, priestor fitnes a miestnosť na vzdu-
chotechniku. V nadzemnej časti bude
vstupná hala, jedáleň, salónik, denný bar,
kuchyňa, sociálne a prevádzkové priestory
pre personál reštaurácie a kuchyne. V reš-
taurácii bude 58 miest na sedenie, v salóni-
ku 16 a v dennom bare 35 miest. V druhej
etape výstavby pribudnú nad nadzemným
podlažím polyfunkčného objektu tri
poschodia hotela, na každom z nich má byť
12 dvojposteľových izieb. (juh)

K zimnému štadiónu v Ružinove pribudne

prístavba s ľadovou plochou a malý hotel

VIZUALIZÁCIA - Ateliér J. Bičanovského
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Petržalčania sú

v ortuťovom

ohrození
PETRŽALKA
V Petržalke sa v priebehu troch týžd-
ňov vyskytli už štyri prípady, keď sa
na verejne prístupných miestach, kto-
ré navštevujú najmä deti, objavila
jedovatá ortuť.  
Prvý takýto prípad sa stal 7. apríla, keď
osem žiakov prišlo do kontaktu s ortuťou
na ihrisku pri Základne škole na Nobelo-
vom námestí.  Rodičov detí o zdravotnom
riziku po kontakte s kovom informovali a
odporučili im lekársku prehliadku. Riziko
zdravotných problémov nebolo veľké,
pretože škodlivé sú najmä výpary ortuti a
deti s ňou prišli do kontaktu na otvore-
nom priestranstve. Ortuť rozptýlenú na
200 štvorcových metroch v areáli ihriska
našiel zamestnanec školy večer, hasiči ju
odstránili na druhý deň ráno.
V sobotu 22. apríla sa ortuť objavila
dokonca na dvoch miestach v Petržalke.
Najprv polícia oznámila, že na Zadunaj-
skej  ulici za obytným domom bola roz-
sypaná nezistená látka, u ktorej vzniklo
podozrenie, že ide o ortuť.
Hasiči ju zasypali sírou a špeciálnou tech-
nikou odstránili. V ten istý deň museli
zasahovať opäť, tentoraz na Rovnianko-
vej ulici, kde na boku obytného domu na
betónových schodoch bola opäť rozsypa-
ná nezistená látka, pri ktorej vzniklo
podozrenie, že ide o ortuť. Na oboch
miestach bol i policajný výjazd. Aj v
týchto prípadoch odobraté vzorky skú-
majú kriminalistickí experti. 
Hneď v pondelok 24. apríla sa objavil
ďalší prípad. Na Nobelovom námestí na
mramorovej dlažbe vedľa základnej
školy sa nachádzala nezistená látka,
pravdepodobne ortuť. Látka bola rozptý-
lená na ploche meter krát meter. Na
mieste boli dvaja 12-roční chlapci, kto-
rých previezli na ošetrenie na Kramáre.
Podľa ich vyjadrení sa látky nedotýkali.
Vo všetkých prípadoch boli odobraté
vzorky, ktoré preskúmajú kriminalistickí
experti. Akým spôsobom sa nezistená
látka na miesto dostala a odkiaľ pochá-
dza, bude predmetom ďalšieho policaj-
ného vyšetrovania. Až to ukáže, akým
spôsobom sa ortuť na miesto dostala,
odkiaľ pochádza a o aké množstvo išlo,
ako aj ďalšie okolnosti prípadu. Vyšetro-
vateľ už začal trestné stíhanie neznáme-
ho páchateľa pre trestný čin všeobecného
ohrozenia. Páchateľovi takéhoto skutku
hrozí trest odňatia na štyri až desať
rokov. (ver)

STARÉ MESTO
Pred premenou historického jadra na
skanzen varujú bratislavskí kaviarnici
v liste, ktorým reagujú na náš článok
porovnávajúci nájom za letné terasy na
ulici najmä v porovnaní Bratislavy s
Viedňou.
Vo Viedni, uvádza sa v liste, sú za letné
terasy, takzvané „schanigarten“, neporov-
nateľne nižšie poplatky ako v Bratislave.
Cena 27,25 eura za rok a meter štvorcový
v pešej zóne znamená v prepočte na jeden
deň dve slovenské koruny a šesťdesiat-
osem halierov. V ostatných častiach Vied-
ne je poplatok 3 eurá ročne a okrem správ-
neho poplatku vo výške 70 eur už neplatí
kaviarnik nič viac.
Údaje, ktoré sme uviedli v čísle 14, sú
preto nepresné, vznikli vinou autora člán-
ku pri spracúvaní informácie z Viedne, za

čo sa čitateľom i kaviarnikom ospravedl-
ňujeme.
V liste kaviarnici ďalej uvádzajú, že cen-
trum Viedne má päťstokrát vyššiu návštev-
nosť ako centrum Bratislavy a neporovna-
teľne vyššia je aj návštevnosť Prahy. Tam,
pripúšťa Marián Voltemar, zástupca ob-
čianskeho združenia Staromestskí kaviar-
nici, sú síce denné poplatky za meter štvor-
cový sto českých korún, ale pri návštev-
nosti napríklad za veľkonočný víkend 100-
tisíc turistov len v Prahe predstavovali
tržby z turistického ruchu 1,2 miliardy
českých korún. Aj tam sa však cena nájmu
odzrkadľuje v cene služieb turistom, pre-
dovšetkým jedál a nápojov, tvrdia kaviar-
nici - hoci, ako sme aj uviedli v Bratislav-
ských novinách, výrazne menej. 
Kaviarnici opakovane zdôrazňujú, že
cena nájmu za vonkajšie sedenia je likvi-

dačná a že podniky v historickom centre
pre vysoké vstupné zaťaženie prežívajú
len s námahou. K rastu vstupných nákla-
dov výrazne podľa nich prispieva aj pri-
vysoká daň za letné terasy, čím stúpla
cena jedál a nápojov a centrum sa stáva
pre obyčajného smrteľníka - Bratislavča-
na neprístupné. Majitelia podnikov
naopak sú nútení z roka na rok znižovať
veľkosť i obdobie prevádzky letných
terás a obyvatelia mesta trávia víkendy
mimo historického mesta vo veľkých
nákupných centrách, kde môžu existovať
i bez nákupu, pohodlne nájdu miesto na
bezplatné parkovanie a ďalšie služby. V
závere pripomínajú, že samospráva Sta-
rého Mesta ich varovania nerešpektovala
a vyzývajú na zmenu režimu, aby sa cen-
trum ako pamiatková zóna nezmenilo na
skanzen. (gub)

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Vstupná ulica do sídliska v Devínskej
Novej Vsi, Eisnerova, je bezpečnejšia,
napriek tomu, že sa proti reorganizácii
dopravy na nej vodiči ohradzovali a
sťažovali dokonca aj na adresu našich
novín.
Pravdou však je, že na tejto ulici sa stal
rad nepríjemných nehôd aj s tragickými
následkami a ich obeťami boli aj deti, ako
uvádza starosta mestskej časti Vladimír
Mráz. „Celá Devínska Nová Ves je zónou

s obmedzenou rýchlosťou na 40 kilome-
trov za hodinu, Eisnerovu si však väčšina
vodičov mýlila s pretekárskou dráhou a
ani naše intervencie na polícii tomu nedo-
kázali zabrániť,“ upresňuje starosta. 
Ulica je však v správe magistrátu, sama
mestská časť tam úpravy robiť nemohla,
požiadala teda o spoluprácu mesto.
Variant, podľa ktorého by ulicu na oboch
koncoch uzatváral kruhový objazd, by
bol príliš nákladný pre vyvolanú preklád-
ku sietí. Po dohode mestskej časti s

magistrátom tu teda vybudovali ostrov-
čeky chrániace chodcov. „Je to jediné
rozumné riešenie a slúži zvýšeniu bez-
pečnosti tak chodcov, ako aj vodičov,“
súdi V. Mráz a dodáva, že celé riešenie je
riadne upravené aj po právnej a doprav-
no-inžinierskej stránke a že aj keď vyja-
drenia verejnosti k novinke na webovej
stránke mestskej časti nesvedčia o
masívnom nadšení, súhlas takmer polo-
vice účastníkov svedčí o tom, že situácia
sa zmenila k lepšiemu. (gub)

Varujú pred premenou centra na skanzen

Uprednostnili bezpečnosť pred rýchlosťou

STARÉ MESTO
Exteriérové sedenie symbolizuje pre
väčšinu z nás začiatok jari, má však aj
svoje prozaické stránky a tie sa snaží
samospráva riadiť pravidlami - pre
tento prípad všeobecne záväznými
nariadeniami.
Takéto nariadenie má na príslušnom
území moc takmer ako zákon, v prípade
letných kaviarničiek na ulici sa však prí-
liš často porušuje. Nedávno sme infor-
movali o tom, kde a ako môžu kaviarnici
zriaďovať exteriérové sedenia. Presné
pravidlá možno nájsť vo Všeobecne zá-
väznom nariadení mestskej časti Brati-
slava - Staré Mesto č. 9/2004 o pešej
zóne a jeho novely č. 3/2005, ktoré defi-
nuje pešiu zónu, stanovuje všeobecné
pravidlá a miesta, kde sa takéto sedenia
môžu umiestňovať. 
V prípade, na ktorý nás upozornili čitate-

lia, ide predovšetkým o doplnok nariade-
nia z roku 2005, ktorým sa v paragrafe 3
dopĺňa odsek 5: „Na severnej strane
Hviezdoslavovho námestia musí byť
zachovaný prechod pre peších medzi
fasádou domov a exteriérovým sedením
minimálne 200 cm.“ Toto ustanovenie
všeobecne záväzného nariadenia nado-
budlo účinnosť 15. júna 2005.
Pred niekoľkými týždňami sa však na
severnej strane Hviezdoslavovho námes-
tia pred domom číslo 21 začalo pripravo-
vať exteriérové sedenie pre novú reštau-
ráciu, ktoré však má skôr charakter trva-
lej stavby než sezónneho provizória a je
tesne prilepené na dom. Začiatkom apríla
sme sa na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto zaujímali o
postup samosprávy v tomto prípade poru-
šenia nariadenia o pešej zóne. Dostali
sme odpoveď, že 5. apríla mestská časť

vyzvala majiteľa reštaurácie, aby dal
exteriérové sedenie do súladu s povole-
ním a všeobecne záväzným nariadením.
Minulý týždeň sme sa informovali, ako
riešenie pokročilo, a tiež pozreli na reali-
tu na námestí. Vonkajšie sedenie žije ruš-
ným životom, nikde ani náznak, že by sa
ho niekto chystal presunúť od domu.
Odpoveď zo staromestského miestneho
úradu znela, že v súčasnosti ešte stále trvá
správne konanie a úrad čaká na odpoveď.
Na otázku, či mestská časť nariadi majite-
ľovi presunúť sedenie podľa normy, sme
odpoveď nedostali, nedozvedeli sme ani,
kedy by sa správne konanie v tomto prí-
pade mohlo skončiť. 
Dovtedy totiž budú chodci musieť sede-
nie na Hviezdoslavovom námestí obchá-
dzať a chodiť po nerovnej cestnej dlažbe,
na ktorej nie je vylúčené podvrtnutie
nohy či iný úraz. Gustav Bartovic

Letná terasa na Hviezdoslavovom námestí

zaberá chodník a obmedzuje chodcov

Neviete kam s dokumentáciou?
Máte málo priestoru?

Vašu dokumentáciu
• uložíme
• zabezpečíme jej správu 

v registratúrnom stredisku
Spektra, a.s, Pluhová 49,32 54 Bratislava

Kontakt: 02/4446 2374,0910 938 952
E-mail: archiv.spektra@stonline.sk, www.spektra-archiv.sk

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje verejnosti,
že verejné prerokovanie zámeru

Polyfunkčný areál Bergamon,
Bratislava - Ružinov

sa uskutoční  
28. 4. 2006 (piatok) o 1600 h

v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho paláca,
Primaciálne námestie 1

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ.
Štúra č. 1, 812 35  Bratislava 1 do 16. 5. 2006.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje verejnosti,
že Ministerstvo životného prostredia SR

upustilo od požiadavky vypracovania správy
o hodnotení navrhovanej činnosti

Polyfunkčný areál Bergamon,
Bratislava - Ružinov

ktorej navrhovateľom je
Ing. arch. Ivan Kubík, Bratislava. 

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o
hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti. Do zámeru
je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie v dňoch 18. 4. - 16. 5.
2006 na prízemí Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciál-
ne námestie 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. V spolupráci s navrhovateľom bude zvolané ve-
rejné prerokovanie zámeru.

ZÁPIS NA GYMNÁZIUM
Súkromné športové gymnázium

GAUDEAMUS na Dudvážskej 6 v Bratislave
zapisuje bez prijímacej skúšky žiakov ZŠ

na 8-ročné aj 4-ročné štúdium
Prihlášku nájdete na www.dudva.sk

T.č. 02/455 25 772, 0902 804 360
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Na Mudroňovej

ulici sadia nové

stromy
STARÉ MESTO
Na Mudroňovej ulici sa začala výsad-
ba nových stromov, a to takým spôso-
bom, že staré sa odstraňujú, do jám,
ktoré po nich ostanú, sa osadia nové
stromy a zakryjú sa tou istou zeminou. 
Na túto aktivitu nás upozornili naši čita-
telia, pričom vyjadrili obavu, že rovnaká
zemina môže byť po zime kontaminova-
ná soľou alebo iným posypovým mate-
riálom, ktorý môže novo vysadeným
stromom ublížiť. Preto sme sa obrátili na
mestskú záhradníčku Annu Galčíkovú s
otázkami, či môže použitie pôvodnej
zeminy poškodiť novo zasadené stromy,
či je opísaný spôsob výsadby stromov
správny, alebo je správny iný postup, na
ktorých miestach Mudroňovej ulice sa
sadia nové stromy a koľko ich je. „Zatiaľ
bolo posadených osem kusov hrabov
pyramidálnych,“ povedala nám A. Galčí-
ková. „Je to stĺpovitá forma stromov, kto-
rých koruny nerastú do šírky, aby
neohrozovali trolejbusové vedenie a
nemuseli sa stále orezávať.“
Ako ďalej vysvetlila, nové stromy sa
vysádzajú aj s koreňovým balom, čo zna-
mená, že korene sú v hline z pôvodného
stanovišťa stromu a sú chránené ešte
obalom, ktorý sa samovoľne rozpadne v
pôde, takže na vysádzané miesto sa
dostane len časť pôvodnej zeminy. „K
poškodeniu stromov z tohto dôvodu by
nemalo prísť,“ konštatovala.
Opísaný spôsob výsadby stromov je
podľa nej štandardný pri drevinách s
koreňovým balom, stromy sú ukotvené
kolíkmi a na povrchu výsadbovej jamy je
vytvorená závlahová miska. „Iný postup
je pri výsadbe voľnokorenných drevín,
kde korene nie sú chránené balom zemi-
ny, tam sa odporúča pridať kompost,
resp. umelé hnojivá,“ vysvetlila. 
Dodala, že na Mudroňovej sa stromy
vysádzajú do prázdnych štvorcov, kde sa
musia odstrániť staré pne. Postupne sa
vysadia všetky prázdne miesta. Stromy
sú vysádzané v rámci náhradných výsa-
dieb, ktoré určila vo svojich rozhodnu-
tiach mestská časť Staré Mesto. „Teraz
bolo vysadených osem stromov podľa
rozhodnutia z roku 2004,“ povedala nám
A. Galčíková. „Ešte by malo byť vysade-
ných asi tridsať, ale v rôznych časových
intervaloch, pretože v rozhodnutiach sa
udáva termín od kedy do kedy môžu byť
stromy vysadené. Všetky budú vysadené
v rámci náhradných výsadieb.“ (juh)

Mestu asi

ubudne ďalšie

komorné kino
KARLOVA VES
Osud kina Istota v budove Slovenskej
poisťovne - Alianz v Karlovej Vsi je
podľa všetkého spečatený, hoci zo stra-
ny poisťovne zaznelo, že nič ešte nie je
definitívne - s prevádzkovateľom sa má
o predĺžení zmluvy rokovať až v júni.
Ak nedosiahne jej predĺženie, potom bude
posledné predstavenie 31. októbra. Časť
Karlovešťanov nie je podľa informácií
miestneho úradu touto perspektívou nad-
šená, kino si totiž urobilo dobré meno
napríklad vysoko navštevovaným festiva-
lom frankofónneho filmu či aktívnou spo-
luprácou s tunajšími školami. V návštev-
nosti bolo vlani na jedenástom mieste
medzi všetkými slovenskými kinami.
„Budova je majetkom poisťovne,“ pove-
dal Bratislavským novinám prednosta
úrad Jozef Harvančík. „a je pochopiteľné,
že nakladá so svojím majetkom slobodne.
Pokiaľ viem, poisťovňa potrebuje tieto
priestory na svoje účely a nik sa nemôže
čudovať, že pred investovaním do novo-
stavby sa snaží využiť svoj existujúci
majetok.“ Mestská časť aj oficiálne dáva
najavo, že by jej bolo milšie, keby jediné
kino v mestskej časti zostalo, ale naozaj
veľa urobiť nemôže. Ak by vlastník
budovy chcel v priestoroch kina zriadiť
krčmu alebo inú prevádzku, o ktorej
môže samospráva rozhodovať, rozhodne
by s tým nesúhlasili, ale to nie je táto
situácia. Zostáva teda skutočne len na
vôli poisťovne, ako sa po júnových roko-
vaniach rozhodne. (gub)

Plánovaná výstavba južne od Petržalky

niektorých Petržalčanov znepokojuje
BRATISLAVA
Južne od Petržalky by v priebehu naj-
bližších desiatich až pätnástich rokoch
malo vyrásť sídlisko veľké ako menšie
okresné mesto, v ktorom by malo žiť
najmenej 15-tisíc obyvateľov.
So vznikom tohto nového satelitu Brati-
slavy ráta zámer s pracovným názvom
Petržalka juh - južná rozvojová os, ktoré-
ho verejné prerokovanie sa minulú stredu
uskutočnilo v Primaciálnom paláci. Zá-
mer ráta s tým, že na území s rozlohou asi
sto hektárov rozdelenom do štyroch zón
pribudne celkove asi 7000 bytov. Má tu
byť okrem iného električkové depo,
nákupné centrum nadregionálneho výz-
namu (niečo ako Aupark alebo Polus City
Center), množstvo kancelárskych priesto-
rov, už spomenuté byty a potrebná infra-

štruktúra ako školy či zdravotnícke zaria-
denia. V časti územia sa ráta s bývaním v
mestských vilách, so športoviskami a
aquaparkom. Má tu byť tiež nové autobu-
sové depo Dopravného podniku Bratisla-
va. Funkčné využitie územia má byť také,
aby tu vznikali aj pracovné príležitosti,
aby aspoň časť obyvateľov, ktorí tu budú
žiť, nemusela dochádzať za prácou nie-
kam inde. Pozitívom zámeru, ktorý ešte
nerieši konkrétne stavby, ale je územno-
plánovacou dokumentáciou, je, že ráta s
veľkým množstvom zelených plôch -
zaberajú až 60 percent územia. 
Počas verejného prerokovania zámeru
vysvitlo, že ešte mnohé veci treba dola-
diť - útvary mesta prezentovali viaceré
výhrady a konštatovali rozpory s územ-
ným plánom. Predstaviteľov magistrátu

nemilo prekvapilo, že na verejné prero-
kovanie sa nedostavil žiadny zástupca
ministerstva životného prostredia. Udi-
vujúca bola aj nízka účasť verejnosti -
veľká miestnosť na prízemí Primaciálne-
ho paláca, kde sa verejné prerokovanie
uskutočnilo, bola takmer prázdna, prišla
hŕstka ľudí. Boli to najmä obyvatelia
Petržalky, ktorí netajili svoje obavy z
uskutočnenia zámeru. Kládli nepríjemné
otázky, prečo sa zasa začína stavať v
komunistickom štýle na zelenej lúke. V
diskusii okrem iného odznelo, že Petržal-
čania sú proti ďalšej výstavbe, pretože už
ich je v Petržalke „nacvakaných“ viac
ako dosť. Prítomní tiež upozornili, že už
beztak preťažená MHD nezvládne zvý-
šenie nárokov na prepravu ďalších tisí-
cok obyvateľov. (juh) 

LAMAČ
V posledných rokoch sa pomaly strá-
cala aj intímna atmosféra, ktorá bola
poslednou výhodou zničeného prírod-
ného kúpaliska v Lamači. Od tejto jari
sa začne jeho totálna prestavba.
Novému areálu bude dominovať trojitý
bazén. Vedľa plaveckej „dvadsaťpäťky“
bude len obslužným kolektorom oddele-
ný odpočinkový bazén s perličkami,
vírivkou a ďalšími atrakciami, vedľa
neho ešte detský bazén. Všetko podľa
najnovších európskych hygienických
noriem, s prepadovým žľabom, ustavič-
nou cirkuláciou a čistením vody a s tech-
nológiou ukrytou v podzemí.
Pribudnú tiež nové šatne a prezliekarne v
budove, ktorá bude mať tiež miestnosť

plavčíka, zdravotníka a personál. Občer-
stvenie by mal zabezpečovať bufet, kým
sa nenájde investor na vybudovanie a
prevádzkou reštaurácie s celoročnou pre-
vádzku, s ktorou projekt tiež počíta.
Totálne zrekonštruujú aj trávnaté plochy
a všetku zeleň na kúpalisku, zriadia det-
ské ihrisko a ihrisko na plážový volejbal,
nové oplotenie, aj kanalizáciu. Projekt už
má aj stavebné povolenie, takže sa
naozaj čaká len na začatie prác.
Na dokončenie kúpaliska si však budú
musieť Bratislavčania počkať. „Najprv
musíme odstrániť to, čo zostalo z bývalé-
ho kúpaliska,“ informoval nás Juraj Har-
gaš z technického úseku Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení Bra-
tislavy (STaRZ) a pokračoval: „Starý

bazén bol v dezolátnom stave, na dne sa
vytvorila bublina, pod ktorou tiekol pod-
zemný tok, nevyhovovalo to ani z hygie-
nického hľadiska. Na tejto ploche vybu-
dujeme vlastne celkom nový areál, ale s
jeho dokončením v tomto roku neráta-
me.“
Príčinou je nedostatok financií - brati-
slavský STaRZ dostal len polovičný
objem financií na investície, väčšinu z
nich potrebuje na súrnejšie stavebné
akcie. V tomto roku sa na stavbe preinve-
stuje 16 miliónov korún. Podľa našich
informácií je však úspech už to, že sa
namiesto roky upadajúceho areálu kúpa-
liska postaví nový - nebolo totiž isté, či
sa vôbec pre budúcnosť s týmto kúpali-
skom má rátať. Gustav Bartovic

Zdevastované kúpalisko v Lamači plánuje

samospráva od základu prebudovať

BRATISLAVA
Informačný parkovací systém, ktorý je
v prevádzke od 26. apríla minulého
roku, zaznamenal určité zmeny. Na
začiatku prevádzky systému bolo doň
zapojených asi 1600 parkovacích miest,
v súčasnosti je to asi 1300.
Ako nám povedal Igor Dula, riaditeľ spo-
ločnosti Mestský parkovací systém, ktorá
systém prevádzkuje, zo systému vypadlo
parkovisko pri obchodnom dome TESCO
na Rajskej ulici. Dôvodom je, že účasť v
systéme sa prieči firemnej politike spoloč-
nosti TESCO Stores. Podľa I. Dulu sa
menia aj počty parkovacích miest v pod-
zemných parkovacích garážach a vybra-
ných parkoviskách zapojených do systé-
mu. Niektoré miesta si totiž natrvalo pre-
najímajú firmy a informačný parkovací
systém ráta len s miestami, ktoré sú voľne
prístupné pre verejnosť. „Keďže sa menia
nájomné vzťahy v Tatracentre, je pravde-
podobné, že do systému pribudne jeho

podzemná parkovacia garáž,“ uviedol I.
Dula. Ďalšou pripravovanou zmenou pod-
ľa jeho slov je, že povrchy informačných
tabúľ sa budú farebne odlišovať podľa prí-
slušných parkovacích zón (žltá - centrálna
mestská zóna, modrá - centrum/sever, čer-
vená - centrum/juh).
Ako dodal, informačný parkovací systém
sa zatiaľ nebude rozširovať mimo najuž-
šieho centra mesta. „Rozšírenie zóny
regulovaného parkovania sa predpokladá
v budúcom roku,“ uviedol I. Dula. „Teraz
sa rozpracováva návrh koncepcie mest-
skej parkovacej politiky, súčasťou ktorého
bude harmonogram rozšírenia tejto zóny.“
Pripomeňme, že úlohou informačného
parkovacieho systému je umožniť vodi-
čom ľahšie sa zorientovať pri hľadaní
voľných miest na parkovanie na vybra-
ných parkoviskách a v parkovacích gará-
žach, ktoré sú do systému zapojené. Sys-
tém funguje tak, že na základe informácií
z parkovísk a parkovacích garáží zobrazu-

je potrebné údaje o možnosti parkovania
(voľné/plné - free/full) na svetelných
informačných tabuliach rozmiestnených
na hlavných mestských dopravných
ťahoch. Na otázku, prečo na tabuliach nie
sú uvádzané číselné údaje o počtoch voľ-
ných miest, I. Dula odpovedal, že zapoje-
né garáže a parkoviská, s výnimkou gará-
ží Opera, nie sú vybavené systémami,
ktoré by boli schopné takéto informácie
poskytovať. „Keby mali technické vyba-
venie a tieto informácie by nám poskyto-
vali, nebolo by problémom ich na tabu-
liach zverejňovať,“ konštatoval I. Dula.
„Boli by sme však radi, keby v budúcnos-
ti na tabuliach údaje v číslach boli.“
Mesto podľa jeho slov nemá páky na to,
aby prevádzkovateľov parkovísk a garáží
primalo k tomu, aby si potrebné systémy
obstarali, pretože s výnimkou polovičné-
ho podielu v podzemných garážach na
Uršulínskej ulici žiadne garáže ani parko-
viská nevlastní. Juraj Handzo

Z parkovacieho systému vypadlo TESCO,

pravdepodobne pribudne Tatracentrum

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

BN_16w.qxp  1.5.2006  14:27  Stránka 10



Čo ponúkajú

v mesiaci máj

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

~     ~     ~
RAČA
MC Ráčik na Peknej ceste 9 organizuje v
utorok 9. mája o 16.00 ortopedickú porad-
ňu, 13. mája o 15.00 pokus o Guinessov
rekord v počte tlačených kočíkov na jednu
míľu, v utorok 16. mája o 17.00 Deň ma-
tiek a divadielko Na čo máme zúbky.
STARÉ MESTO
Rodinné centrum Prešporkovo na Gröss-
lingovej ulici 48 v utorok 2. mája o 16.00
ponúkne ortopedickú poradňu, vo štvrtky
4., 11., 18. a 25. mája vždy o 16.30 je na
programe Hudobná škôlka - Prvé krôčiky
k hudbe. Na pondelok 8. mája je napláno-
vaný na 10.00 celodenný výlet Prešporko-
vo v prírode, v sobotu 13. mája o 21.00
bude Noc matiek. V stredu 17. mája o
10.30 bude prednáška so psychologičkou,
v pondelok 22. mája prednáška o dojčení.
V pondelok 29. mája o 10.00 sa uskutoční
psychoprofylaxia pre druhorodičky s
pôrodnou asistentkou.
RUŽINOV
V MC Hojdana na Haburskej 2 bude 10.
mája o 10.00 prednáška na tému Sny
tehotných žien o tom, aké témy sa obja-
vujú v snoch tehotných žien najčastejšie,
ako sa menia s približujúcim sa pôrodom,
o čom sa sníva budúcim mamičkám a
oteckom.
RUSOVCE
V MC Kukulienka v MŠ na Kováčskej
ulici bude 8. mája o 10. h stretnutie rodín
s deťmi v rusovskom lesoparku s cieľom
nájsť poklad, 13. mája o 15. h sa koná
oislava Dňa matiek prekonávaním zápisu
do Guinnessovej knihy rekordov na akcii
Pohni kočíkom, pohneš svetom na Hlav-
nom námestí. Ihrisková slávnosť spojená
s odovzdaním novej detskej lanovej
dráhy na ihrisku v Rusovciach do užíva-
nia deťom je na programe 21. mája o
16.30. V predvečer MDD, 30. mája o
15.30 h, sa uskutoční v herni diskotéka
pre najmenších.
KARLOVA VES
MC Klbko na Lackovej ulici 4 organizuje
11. mája oslavu Dňa matiek spojenú s
večernou opekačkou, 18. mája o 10. h
bude prednáška o aromoterapii, 25. mája o
10. h pokračuje cyklus prednášok o rodine
Aby nám to doma klapalo.
LAMAČ
MC Obláčik v ZŠ na Malokarpatskom
námestí 1 a Ekocentrum Daphne organi-
zujú 3. mája o 16.30 pre deti interaktívny
ekologický program s názvom Voda okolo
nás, 16. mája o 10.00 bude diskusia v
rámci kampane Ako chceme vychovávať
naše deti a 23. mája o 10.30 bude prezen-
tácia detského zariadenia Svetielko.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
MC Bublinka v Materskej škole na Ulici
J. Smreka 8 privíta 8. mája Rodinné cen-
trum Prešporkovo, o 9. h sa začína spo-
ločný program, ktorého súčasťou je výlet
na Srdiečko spojený s opekačkou. Oslava
Dňa mamičiek je naplánovaná na 13.
mája o 15.00, 20. mája sa od 9.30 do
11.30 h uskutoční burza letného detského
ošatenia. Prednáška Živé a hyperaktívne
deti bude 29. mája o 16. h. V dňoch 29.
mája až 4. júna sa bude konať Babsko-
detská jazda - pobytový tábor pre mamič-
ky s deťmi (info na 0907/324444) (brn)

Opäť platia

karanténne

opatrenia
BRATISLAVA
V mestských častiach Devín a Devín-
ska Nová Ves opäť platia niektoré
opatrenia v súvislosti s vtáčou chríp-
kou, tentoraz ich vyvolal nález choré-
ho vtáka na rakúskej strane Moravy, v
Hainburgu.
Na obe mestské časti sa nevzťahujú naj-
prísnejšie karanténne opatrenia, lebo pat-
ria len do pásma dozoru, ktoré sa stano-
vuje vo vzdialenosti medzi tretím a
desiatym kilometrom od miesta nákazy.
V lokalite je zakázaný voľný chov, to
znamená, že všetka hydina a domáce
vtáctvo musí byť uzatvorené až do odvo-
lania. Zakazuje sa aj zhromažďovanie
hydiny a vtáctva chovaného v zajatí na
území Bratislavy, ako aj lov voľne žijú-
ceho vtáctva. (gub)

Čaká nás

sezóna komárov
BRATISLAVA
Hoci sa dlhodobé zvýšenie hladín
Dunaja a Moravy prejavilo len v
katastri Devína a Devínskej Novej Vsi,
nie je vylúčené, že pri oteplení mračná
komárov zahalia celú Bratislavu.
Tento názor vyjadril starosta Devínskej
Novej Vsi Vladimír Mráz a dodal, že bez
celoplošného ošetrenia je postrek proti
komárom zbytočný, pretože hmyz preletí
za deň 16 kilometrov, čo znamená, že
môže postriekanú lokalitu opustiť a po
dvoch dňoch sa vráti. Ak sa nevystrieka
celá lokalita s liahniskami komárov, akcia
nemá zmysel. Celá lokalita v tomto prípa-
de znamená nielen Devín a Devínsku
Novú Ves, ale aj Lamač, Dúbravku, Kar-
lovu Ves a najmä Moravu a jej okolie. 
A práve v tom je problém. Podľa V.
Mráza Rakúšania nechcú ani počuť o
leteckých postrekoch okolo Moravy, na
slovenskej strane tiež nie je možné insek-
ticídmi ošetrovať chránené mokraďové
oblasti.
Podľa vyjadrenia Evy Haladovej, ktorá v
krajskej protipovodňovej komisii zastu-
puje regionálnych hygienikov, komáre v
našej oblasti nie sú epidemiologicky
závažný hmyz, ale sú hmyzom obťažujú-
cim. Starostov obcí, kde sa môžu komáre
liahnuť, upozornila, že si majú objednať u
dodávateľov postreky a náklady na to
mali zohľadniť vo výpočte škôd, ktoré
vysoké vody spôsobili. Vláda má tento
účel vyčlenené prostriedky. (gub)
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Na Klepáči je prioritou sanácia terénu,

vlastníčka chce zvyšky mlyna zachrániť
NOVÉ MESTO
Spevnením a obnovením oporného
múra pod svahom s turistickým chod-
níkom a rovnakým zákrokom na bre-
hovom opevnení potoka Vydrica sa
začne praktická záchrana zvyškov
jediného z deviatich mlynov, ktoré na
Vydrici kedysi stáli.
Informoval o tom Viliam Sedlár, ktorého
manželka, vlastníčka celého objektu, sa v
mlyne narodila. Pred rokmi darovala Kle-
páč skautskému klubu, ktorý však nielen-
že neurobil asanačné kroky a nezachránil
objekt pre deklarovanú skautskú základ-
ňu, ale nechal ho ďalej ničiť. Štvorročná
súdna dohra sa skončila vrátením objektu
Ľudmile Sedlárovej - Rabanovej. 
Až tým sa začala premena miesta na budú-
cu základňu nielen pre skautov, ale vôbec
pre mladých. V súčasnosti je však pred
záchrancami len množstvo náročnej práce.
Aby sa podarilo zachrániť a neskôr do
nového muriva zakomponovať zvyšky
pôvodného muriva, musí sa hneď po spev-
není terénu objekt zastrešiť. Na obnove
vyše dvestopäťdesiatročnej budovy majú
veľký záujem aj pamiatkari. Pri rekon-
štrukcii sa bude vychádzať z dostupnej
dokumentácie, dobových fotografií i kre-
sieb z čias ešte funkčného mlyna. Celý
objekt má čo najviac pripomínať Klepáč,
ako si ho ešte niektorí Bratislavčania
pamätajú. Dokonca v jeho prízemí bude aj
malá výletná kaviarnička a jedna klubovňa
s bezbariérovým prístupom. V hornej časti
budovy bude niekoľko miest na nocľah,
klubovne a byt pre správcu, ktorý bude
predstavovať celý personál. V areáli vybu-
dujú táborisko, bude tu totiž naozaj skaut-
ská základňa, snahou Viliama Sedlára a
ostatných záchrancov je aj inštalovanie
mlynského kolesa, prípadne jeho repliky.
V areáli budú ihriská pre deti krátkodo-
bých výletníkov a mládež, ktorá bude
využívať Klepáč na sústredenia, bude mať

vlastné ihriská. Pri objekte je tiež potrebné
vykopať vlastnú studňu a vybudovať
úpravňu vody, ako aj čistiareň odpadových
vôd - nie sú tu žiadne siete. Preto bude
treba zrejme ešte pred začatím stavebných
prác zriadiť aspoň elektrickú prípojku.
Mestské lesy už odstránili dreviny ohro-

zujúce objekt od svahu, pod ktorým
stojí. Na rade je rozhodnutie o osude
turistického chodníka, ktorý prechádza
čiastočne aj pozemkom patriacim ku
Klepáču, pretože práve sanáciou svahu
pod ním sa musí začať. (gub)

Foto - Oto Limpus

U N I V E R Z Á L N Y  D O M

0903/ 410 009, 0903/ 146 404

universo má 21 nadzemných podlaží a bude výrazným architektonickým 
prvkom v okolí. V lokalite sú situované centrá zábavy, oddychu, nákupov, ale aj 
predškolských a školských zariadení. 

Univerzálne bývanie blízko centra v novom polyfunčnom dome universo.

UNIVERZÁLNE BÝVANIE

v Ružovej doline

www.universo.sk

NOVÉ BYTY

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

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

Kontakt: 02/5720 5051

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 STAROŽITNOSTIRENOVÁCIA
V A N Í

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

Firma zaoberajúca sa službami 
v stavebníctve hľadá pre svoju 

rozširujúcu sa pobočku 
v Bratislave ambiciózneho

OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU

� POŽIADAVKY: technický typ, skúsenosti
s predajom, priemerná nemčina,
vysoké pracovné nasadenie, 
flexibilnosť.

� NÁPLŇ: vyhľadávanie nových 
zákazníkov, starostlivosť 
o jestvujúcich.

� PONÚKAME: zaškolenie, zaujímavé
finančné ohodnotenie, firemné
auto aj na súkromné účely.

V prípade záujmu zašlite životopis na adresu:
TVG Klima Slovakia, s.r.o.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava
drystar@tvg-klima.sk

Tel.: 4463 0924, 0903 458 955 - Soňa Wilhelm
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STARÉ MESTO
NANÁMESTÍ SNP sa dvaja zamaskova-
ní muži pokúsili o lúpežné prepadnutie
predajne mobilných telefónov. Jeden z
páchateľov so zbraňou v ruke ohrozoval
predavača a vyhrážal sa mu zastrelením,
druhý žiadal peniaze. Predavač vytiahol
svoju legálne držanú zbraň, z ktorej raz
vystrelil. Lupiči sa zľakli a dali sa na útek.
Predavač vybehol za nimi a na ulici kričal
„chyťte ho“. Robotník na neďalekej stavbe
jedného z lupičov zadržal. 18-ročný Brati-
slavčan skončil v rukách polície, po jeho
rovnako starom komplicovi polícia pátra.

PETRŽALKA
NAWOLKROVEJ ULICI dvaja nezná-
mi páchatelia maskovaní kuklami na ihris-
ku fyzicky napadli 21-ročného muža. Bili
ho baseballovou palicou a kopali do neho
po celom tele. Muž utrpel zranenia v
oblasti hlavy, lakťov a ľavého predkolenia
s dosiaľ neustáleným časom liečenia. V
súčasnosti je hospitalizovaný v nemocnici
na Antolskej ulici. Vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie na neznámeho páchateľa pre
trestný čin ublíženia na zdraví.
NA EINSTEINOVEJ ULICI z parko-
viska pred obchodným domom neznámy
páchateľ ukradol motorové vozidlo. Ide o
auto zn. Vokswagen Passat 1,9 TDi, tma-
vozelenej metalízy, s rakúskou poznáva-
cou značkou. 40-ročnému občanovi Ra-
kúska vznikla krádežou automobilu škoda
vo výške asi 1,2 milióna korún.
NA EINSTEINOVEJ ULICI v lesíku
19-ročný Erik a 15-ročný Patrik fyzicky
napadli a následne okradli 16-ročnú Luciu.
Dievčine spôsobili škodu vo výške 1800
korún. Zranenia neutrpela. Vyšetrovateľ
páchateľov obvinil zo zločinu lúpeže.
NA ROVNIANKOVEJ ULICI pri obyt-
nom dome našli ženu bez známok života,
ktorá zrejme vyskočila z okna 12. poscho-
dia. Na tomto poschodí bolo otvorené
okno a našli sa tam i papuče. Žena vo veku
60-70 rokov zrejme nebývala v dome, jej
totožnosť polícia zisťuje. Predbežne nie je
vylúčené cudzie zavinenie, príčinu smrti
určí až súdna pitva. 
NA VÍGĽAŠSKEJ ULICI policajti za-
stavili Škodu 120, za volantom ktorej sedel
33-ročný Peter. Zistili, že mu bol uložený
zákaz viesť motorové vozidlo, ktorý mal
skončiť až o mesiac. Vyšetrovateľ Petra
obvinil z marenia výkonu úradného roz-
hodnutia a umiestnil ho v policajnej cele.

KARLOVA VES
NA HODÁLOVEJ ULICI vo vchode
obytného domu neznámy páchateľ prepa-
dol poštovú doručovateľku. Pred poštový-
mi schránkami k nej pristúpil zozadu, na
hrdlo jej priložil ostrý kovový predmet a
chcel od nej peniaze. Žena stratila vedomie
a spadla na zem. Za ten čas jej lúpežník z
doručovateľskej tašky odcudzil 80-tisíc
korún v hotovosti. Žena utrpela drobné
poranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie do 7
dní. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre
trestný čin lúpeže. (ver)

Bratislavské

víno pili aj 

svetoví umelci
Bratislavu navštívili aj viacerí slávni
hudobní skladatelia a speváci, aby tu kon-
certovali, spievali, ale aj tvorili diela pri ich
dlhších pobytoch. Inšpiráciu pri tom hľa-
dali aj pri dobrom bratislavskom víne. Zo
slávnych hudobných skladateľov a diri-
gentov to boli najmä Beethoven, Haydn,
Liszt a Mascagni.
Nemecký skladateľ a hudobník Ludwig van
Beethoven navštívil Bratislavu viackrát. Prvý
raz na jeseň 1796 koncertoval počas zasadania
Uhorského snemu. Pri jeho týždennom poby-
te koncertoval aj vo viacerých súkromných
salónoch vzácnych bratislavských rodín. V
rodine Keglewichovcov sa zaľúbil do ich dcé-
ry Babetty, ktorej zložil štyri skladby. Pochva-
ľoval si ich pohostinnosť a dobré víno.
Maďarský skladateľ a klavírista Franz Liszt
koncertoval už ako 9-ročný 20. 11. 1820 v
bratislavskom Esterházyho paláci. O úspeš-
nom koncerte pochvalne písali aj Pressburger
Zeitung. Tu našiel po tomto úspechu mecená-
šov, pomocou ktorých odštartoval svoju
hviezdnu kariéru. Jeho ďalšie tri bratislavské
koncerty boli v dňoch 19. - 22. 12. 1839. V
roku 1840 koncertoval v Župnom dome a v
Mestskom divadle. Celkove navštívil Brati-
slavu pätnásťkrát a našiel tu aj priateľov, ktorí
ho hostili, a rád posedel s nimi pri dobrom
bratislavskom víne.
Taliansky skladateľ a dirigent Pietro Masca-
gni, autor desiatok opier, dirigoval 20. 2.
1925 v SND svoju operu Sedliak gavalier a
30. 3. 1925, ako aj v sezóne 1927/28 opery
Sedliacka česť a Komedianti.Pri pobyte v
Bratislave si rád pochutnal na našom výbor-
nom víne.
Bratislavčania hostili svojim vínom aj viace-
rých slávnych spevákov. Napríklad slávny
ruský operný spevák Fiodor Ivanovič Šalja-
pin bol v máji 1934 ubytovaný v bratislav-
skom hoteli Carlton. 5. júna tu spieval v opere
Boris Godunov. Po predstavení bolo posede-
nie pod viechou u Geiseterov na Reichardo-
vej ulici (teraz Rajská). Ráno ponúkol Šalja-
pin majiteľovi viechy, že kúpi jeho viechu aj
vinohrad. Správou majetku chcel poveriť Dr.
Janka Blahu. Majiteľ viechy nechcel o preda-
ji ani počuť, zrejme vedel, že sú to len pijan-
ské reči po príjemne strávenej noci pri víne. Z
honoráru 90-tisíc Kč Šaljapinovi po potul-
kách bratislavskými krčmami a po pobyte v
hoteli zostalo sotva na cestu domov.
V 20. storočí účinkovali v Bratislave aj ďalší
svetoznámi speváci, ktorí si pochutnávali na
bratislavskom víne. Boli to najmä Ema Des-
tinová (1923 a 1925), J. Bakerová (1970),
Cliff Richards (1970 a 1975), Gilbert Bécaud
(1971), Charles Aznavour (1978), a v roku
2000 bola hosťom Petra Dvorského Monser-
rat Caballé. Viliam Horniak  

(Pokračovanie nabudúce.)

V Nesterovom paláci je veľvyslanectvo
Zrušenie kamenného mestského opev-
nenia (1774) a zasypanie priekop pred
ním bolo začiatkom intenzívnej výstav-
by na území, ktoré bolo dovtedy pre
stavebníkov zakázané. Na mieste prie-
kopy začali vyrastať najprv hospodárs-
ke stavby panských a meštianskych
objektov nachádzajúcich sa pôvodne
na uliciach tesne pri hradbách.
Jedným z prvých, kto takú príležitosť
využili, bol gróf Georg Csáky, ktorý si
postavil nový dom smerom na dnešné
Hviezdoslavovo námestie za starším palá-
com na Panskej ulici č. 33. Ten istý gróf
Csáky sa zároveň pustil do výstavby pev-
nej divadelnej budovy na mieste terajšej
Opery. Jeho príklad vo výstavbe domov
nasledovali mešťania aj šľachtici. Prepy-
chový palác si na mieste terajšej Hlavnej
pošty postavil v roku 1778 úspešný prie-
myselník barón Wachtler (neskôr palác
vlastnil gróf Szapáry). Výstavba šľachtic-
kých palácov na obvode terajšieho Hviez-
doslavovho námestia pokračovala až do
konca 19. storočia.
Na nárožnej parcele, kde sa terajšia Paulí-
nyho ulica (v minulosti pomenovaná
podľa arcikňažnej Kristíny) spájala s Pro-
menádou (Hviezdoslavovým námestím) a
Rybným námestím, si v roku 1856 dal
postaviť palác Josef von Nester. Nespráv-
nym čítaním jeho mena sa po druhej sve-
tovej vojne dostala do literatúry informá-
cia, že ide o „Nestorov palác“. Josef
Nester bol v roku 1850 mestským sud-
com, počas obdobia bachovského absolu-
tizmu urobil nebývalú politickú kariéru.
Od roku 1866 sa spomína generál Nester
už ako administrátor župy. Bol vymeno-
vaný za úradného správcu župy s právami
riadne zvoleného župana. V tejto funkcii
patril k najvyššie postaveným predstavite-
ľom mesta, bol viac ako zvolený mešťa-
nosta. Ako taký niekoľko ráz vítal v mene
mesta a župy na železničnej stanici členov
cisárskej rodiny. Počas prusko-rakúskej
vojny (1866) bol ako veliaci generál aj
predsedom bezpečnostného výboru, ktorý
pozostával z 36 reprezentantov mesta. Od
reorganizácie politickej správy 1. 1. 1872
bol Nester v hodnosti hlavného župana
postavený na čelo miest vyňatých z právo-
moci župy. V tejto funkcii zotrval do roku
1875, keď ju zrušili. 
Palác pri vtedajšej Promenáde mu posta-
vil Ignác Feigler. Šablónovitú fasádu oži-
vil na východnej strane trojuholníkovým
tympanónom, balkón nad vchodom podo-
prel sochami faunov (satyrov), ktoré sú
údajne dielom prešporského sochára A.
Brandla. Jemu sa pripisujú aj kamenné
reliéfy pod dvanástimi oknami prvého
poschodia severnej a východnej fasády.
Tie sú však určite na budove použité dru-
hotne. Sú staršie, predstavujú alegórie
dvanástich mesiacov. Nahé detské posta-
vičky charakterizujú mesiace prácami a
zábavnými činnosťami, kuriózne je zná-
zornenie hry vrhaním guľami, ktoré sú

usporiadané do pyramidálnych kôpok. 
Prefabrikované ozdoby fasády sú skoro
identické s ozdobami na iných Feiglero-
vých stavbách z toho obdobia. Najbližšia
je fasáda paláca rodiny grófa Arthura Mal-
deghema na Hviezdoslavovom námestí
12. Rímsa medzi prízemím a prvým
poschodím Nesterovho domu je tesaná z
kameňa a ozdobená je motívom dubovej
vetvy s listami, čo malo hádam pripomí-
nať jeho vojenskú kariéru. Trojuholníko-
vý štít je vyplnený (renovovaným) štuko-
vým ornamentálnym motívom s centrál-
nym oválnym medailónom, ktorý nesú
dve morské panny. V medailóne bývalo

písmeno N, ktoré niektorí vlastivední
bádatelia spájali s menom Napoleon, hoci
bolo monogramom generála Nestera.
Napoleon I. bol v čase výstavby domu
dávno mŕtvy, Napoleon III. ešte ani netu-
šil, že sa stane cisárom. Od poslednej
„rekonštrukcie“ je v ovále vyrytá nezmy-
selná kresba. 
Po druhej svetovej vojne sa z Nesterovho
obytného paláca stala administratívna
budova. Po Finančnej správe ju získala
akadémia vied. V 80. rokoch budovu
zásadne prestavali. Okrem kvalitne obno-
venej fasády sa nič z pôvodnej budovy
nezachovalo. Nesterov palác je už niekoľ-
ko rokov sídlom Veľvyslanectva Spolko-
vej republiky Nemecko. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 29, 831 04 Bratislava
telefón 02/4446 2314, mobil 0903 416 333, 0903 650 154, www.suzuki-bratislava.sk
KU KAŽDÉMU MODELU OD SUZUKI ZÍSKATE 3-ROČNÚ ZÁRUKU A ASISTENČNÉ SLUŽBY!

Pripravili sme pre Vás jarnú akciu, kde máte možnosť dať si skontrolovať stav 
Vášho automobilu za 199,– SK. Po absolvovaní kontroly dostanete od nás 
zadarmo 1 liter motorového oleja CASTROL v hodnote približne 600,– SK. Zároveň 
Vám ponúkame letné pneumatiky, originálne hliníkové disky a hliníkové disky 
značky Fondmetal na modely IGNIS a SWIFT v akciových cenách.

Hliníkový disk 7200 – 6,5 x 15“

3.299  SK
185/60 R15 Firestone TZ200 FS

2.999  SK

Jarná prehliadka
IGNIS JIMNY SX4 URBAN SX4 4x4 GRAND VITARA 3-DV. GRAND VITARA 5-DV.SWIFT

Termín akcie je od 24. apríla do 15. mája 2006
len v predajni Auto-Ideal Servis
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CYKLISTIKA
Bratislavská cyklistika patrila v býva-
lom Československu medzi mekky
tohto športu. Cestári Interu boli zbera-
teľmi medailí z domácich šampionátov,
Gálik, Čambal, Svorada a ďalší repre-
zentovali na významných medzinárod-
ných podujatiach.
Dráhari mali pevnú základňu na cestnom
ovále, ktorý dnes nesie názov Národný
štadión Vlastimila Ružičku. Na ňom si trí-
bil umenie neskorší olympijský víťaz a
dnes prezident zväzu Anton Tkáč, jazdili
tam majstri sveta a držitelia medailí z veľ-
kých cien.
Dnes bratislavská cestná cyklistika stag-
nuje, z hľadiska absolútnej špičky je tak-
mer mimo hry a dráhari tŕpnu, či im
finanční žraloci z futbalu, hokeja a tenisu
nezhltnú ovál, ktorý by sa mal vraj zmeniť
na garáže pre zimný štadión, futbalové
Tehelné pole a Národné tenisové centrum.
Bohatý Slovnaft odskočil od cyklistiky v
Interi a v oddiele, ktorý vedie predseda
Komisie cestnej cyklistiky zväzu Pavol
Gálik je 8 jazdcov v kategórii do 23 rokov.
Aj to vďaka tomu, že majú podporu štátu
v systéme zväzového centra prípravy. Ak
chcú pokračovať v kategórii Elite, musia
ísť do Trenčína, či Podbrezovej. „V minu-
lých rokoch sme mali medailistov i maj-
strov Slovenska. Juráš získal titul, ale
potom s cyklistikou skončil, lebo nik mu
neponúkol profesionálnu zmluvu. Do
Trenčína odišiel medailista Branický, pred

rokom Lalinský, strieborný a bronzový na
majstrovstvách Slovenska. Víťaz prete-
kov Okolo Slovenska 2005 Prázdnovský
šiel od nás do Podbrezovej, teraz jazdí za
profi tím v Nórsku,“ vysvetľuje Gálik.

Paradoxom je, že agilný Gálik organizuje
v tomto roku 22. júla už 6. ročník Veľkej
ceny Bradla so štartom v Bratislave a cie-
ľom na Bradle. Preteky sú v Európskom
pohári a rátajú sa z nich body do UNCI.
V tomto roku bude časovka majstrovstiev
Česka a Slovenska v Bratislave, cestné
preteky na Myjave, organizátorom je
Inter.
Dráha vzala pod krídla oddiely Dukly,
Slovana a Vitalu. Pritom prvý oddiel je
čisto reprezentačný pod vedením Mirosla-
va Burčíka a má v kádri šprintérov Baza-
líka, Jeřábka a Slivkovského a dvojicu
Žabka - Liška. Tá vozí medaily z majstro-
vstiev Európy a veľkých cien. Slovan má
štyroch pretekárov, vedie ich Ondrej
Šúlek a Vital má 12 registrovaných jazd-
cov od žiakov po juniorov. „Pripravujeme
mladých do reprezentácie,“ vysvetľuje
prezident a majiteľ klubu Vital Július Šin-
kovič. „Aj Slivovský, dnes reprezentant,
vyrástol u nás.“
V súvislosti s dráhou dodáva, že je zre-
konštruovaná, vynovený je ovál, natreté
bariéry, opravené kúpeľne a sociálky. „Ak
by ju zbúrali, je to koniec nielen bratislav-
skej, ale aj slovenskej dráhovej cyklisti-
ky,“ dodáva Šinkovič.
Prezident zväzu Anton Tkáč vraví, že ak
by sa priestor, ktorý patrí SZTK, mal pre-
dávať, prednostné právo by mali dostať
cyklisti. A tí by si už zohnali sponzora,
ktorý by dráhu zachoval. (mm) 

FOTO - TASR

Florbal sníva o olympiáde, kto chce,

môže si ho vyskúšať aj v Bratislave

Hokejisti

Slovana

posilňujú
HOKEJ
V hokejovom Slovane sa začína blýs-
kať na novú sezónu! Po prvej posile
Marekovi Uramovi sa funkcionárom
minuloročného majstra podarilo zís-
kať ďalší cenný úlovok. 
Staronovou posilou tímu bude Ľubomír
Hurtaj. Tridsaťročný útočník podpísal
zmluvu na tri roky a presne po takom
istom období sa vracia do Bratislavy.
Posledné tri sezóny hrával v Česku, Švaj-
čiarsku a Fínsku, konkrétne v Plzni, Kar-
lových Varoch, HIFK Helsinki a Lausan-
ne. V súvislostí s bratislavským hokejom
je zaujímavá aj informácia, že Slovan
bude mať svoj farmársky tím v neďale-
kom Ružinove. Dohodlo sa tak na obdo-
bie nasledujúcich troch sezón. Hráči z
Ružinova budú môcť nastupovať za Slo-
van a naopak, tí hokejisti Slovana, ktorí
nedostanú šancu v Extralige, môžu
naskočiť za Ružinov v 1. lige. Priaznivci
belasých nech zbystria pozornosť pri
nasledujúcej informácii. Od 1. mája sú v
predaji permanentky na nasledujúcu
sezónu. Ich cena je 3500 Sk (na klasické
miesta) a 5000 Sk (k ľadovej ploche).
Záujemcovia môžu prísť od pondelka do
štvrtka medzi 15. a 18. h na sekretariát
Slovana. (mm)

Blahoželanie

do Senice
VOLEJBAL
Sen o titule sa rozplynul. Volejbalistky
Slávie UK Bratislava zostali znovu
smutné. Ich snaha o prelomenie začí-
najúcej sa senickej nadvlády v sloven-
skom ženskom volejbale sa skončila
neúspešne. 
Záhoranky vyhrali vo finálovej sérií 3:0 a
v záverečnom troch stretnutiach nestratili
dokonca ani set, v 33 zápasoch sezóny
dokonca neprehrali ani raz a prišli len o
šesť setov! „Mrzí ma, že sme za celú sezó-
nu v desiatich zápasoch nedokázali nad
Senicou vyhrať ani jediný set,“ povedal
pre agentúru SITAkormidelník Slávie UK
SLSP Bratislava Martin Hančík. (mm)

Blízko k titulu
VOLEJBAL
Blízko-blizučko boli k svojmu ďalšie-
mu majstrovskému titulu (celkove už
deviatemu) volejbalisti VKP. 
Po dvoch zápasoch v Humennom viedli
vo finále play-off nad východniarmi 3:1
a k tomu, aby mohlo vystreknúť šam-
panské, im chýbalo jediné víťazstvo.
Možno rozhodujúci piaty duel sa hral v
stredu v hale PKO a skončil sa po uzá-
vierke tohto vydania. (mm)

Pohárové finále

bude tentoraz

bez Artmedie
FUTBAL
Druhá najdôležitejšia futbalová súťaž
na Slovensku sa blíži k svojmu záveru!
Do finále Slovenského pohára postúpi-
li Trnava s Ružomberkom a miesto v
dvojici najlepších tak nezostalo pre
Artmediu, ktorá vypadla v semifinále
s Ružomberkom.
O všetkom sa rozhodlo v rozstrele zo znač-
ky pokutového kopu. „V prvom polčase
sme hrali veľmi dobre, v druhom sme sa
trošku zľakli príležitostí,“ poznamenal tré-
ner Ladislav Molnár. Vo finále, ktoré sa hrá
v pondelok 8. mája na Pasienkoch, sa
predstavia dvaja najväčší rivali Artmedie v
boji o titul, Trnava s Ružomberkom. Keď-
že hlavne fanúšikovia Spartaka predstavu-
jú okrem nádeje, že sa bude hrať v skutoč-
ne futbalovej atmosfére, aj hrozbu mimo-
futbalových incidentov, polícia už s pred-
stihom oznámila opatrenia. O bezpečnosť
sa postará 200 policajtov, 50 uspo-
riadateľov a asi 30 členov SBS. Štadión
otvoria o 14.30 h a zatvoriapol hodinku
pred zápasom (16.00 h). Trnavskí priaz-
nivci majú sektor vyhradený v smere k
športovej hale, Ružomberčania od Polusu,
ale kedže z Liptova sa predpokladá prí-
chod len desiatok, možno stovky fanúši-
kov, Pasienky sa zrejme oblečú iba do čer-
veno-čiernych farieb Spartaka. (mm)

Jeden rekord

už padol
KULTURISTIKA
Tesne pred májovými majstrovstvami
Európy miešaných párov a bodyfitnes
v kulturistike (6. a 7. mája) už padol
jeden rekord. 
V Národnom tenisovom centre sa pred-
staví 180 pretekárov z 30 krajín, čo je
dvojnásobok tých, ktorí sa predstavili
pred rokom v Brašove. Slovensko bude
reprezentovať 17 zástupcov, 14 mužov a
tri páry. (mm)

Bratislavskí cestári sú už mimo hry, 

dráhari stále tŕpnu, čo bude s ich oválom

FLORBAL
Sú športy, ktoré prežívajú dlhé desa-
ťročia a sú športy, ktoré vznikli pred
pár desiatkami rokov, no čo sa týka
popularity, rýchlo dobiehajú tie tradič-
né. Jedným z nových je aj florbal, ktorý
vznikol v 70. rokoch vo Švédsku. Jeho
zjednodušený opis: Hokejkami sa
naháňa prázdna dierkovaná loptička!
Medzinárodná florbalová asociácia má
dnes 31 členských krajín s 3500 klubmi a
200-tisíc registrovanými hráčmi. Svetový
šampionát sa hrá každý rok, okrem toho
získava na popularite Európsky pohár a
vážne sa zvažuje, že florbal by bol uzna-
ný aj Medzinárodným olympijským
výborom a mohol by sa stať olympijským
športom.
Samotný florbal má dve formy. Malý,
tzv. školský, sa hrá bez brankárov na
malé bránky s troma hráčmi v poli. Ofi-
ciálne je to halový tímový šport, ktorý sa
môže hrať na ihrisku veľkom ako ihrisko
na hádzanú, prípadne futsal. Musí však
byť ohraničené mantinelom z plastu

alebo dreva vysokým 50 cm a so zaoble-
nými rohmi.
Zápasy sa hrajú s piatimi hráčmi plus
brankárom. Oproti klasickému hokeju-
brankár nemá hokejku (chytá rukami),
navyše s hokejkou sa hrá oveľa technic-
kejšie. Prísnejšie sa posudzujú aj nedovo-
lené zákroky. Nesmie sa sekať, dvíhať
hokejka, hákovať, hrať hrubo do tela - za
všetky tieto prehrešky sa pískajú fauly a
nasledujú tresty. Povolená je len jedna
forma hry do tela, a rameno na rameno!
Florbal má oproti hokeju ešte jednu, no
nie nezanedbetaľnú výhodu. Adept tohto
športu, ale ani vrcholový hráč, nemusí
siahať hlboko do peňaženky. K športova-
niu vám stačia florbalová hokejka, lop-
tička, slušná obuv a tréningové obleče-
nie. Keďže prichádza k minimálnym
telesným kontaktom, nehrozí veľké zra-
nenie, na druhej strane je to však šport,
ktorý dokáže zvýšiť kondíciu a najmä
medzinárodné zápasy majú svoju kvali-
tu. Lákadlom môže byť aj to, že družstvá
nemusia byť jednoliate, môžu byť zmie-

šané, čo sa dá využiť najmä pri detských
stretnutiach.
Bratislavskí záujemcovia môžu nájsť
uplatnenie v dvoch kluboch - vysokoškol-
skom športovom klube pri FTVŠ Hurikán
Bratislava a Dragons Bratislava. Obidva
hrávajú pravidelne vo svojich súťažiach, v
novom ročníku sa do súbojov o slovenský
titul zapojí aj novovytvorený ženský tím.
Okrem pravidelných súťaží sa družstvá
zúčastňujú na turnajoch na Slovensku, ale
aj v Česku či ďalších krajinách.
Kto by mal záujem vyskúšať si florbal,
môže sa informovať u Michala Zalibera
(muži medzi 18 a 325 rokov, tel. č.:
0907/139 906), prípadne u Adama Kalčo-
ka (ženy medzi 13 a 25 rokov, tel. č.:
0915/722 931), Tréningy sú v hale FTVŠ
UK na Nábreží L. Svobodu a v petržalskej
hale na Kremnickej ulici. Kto by si chcel
nový šport najskôr len vyskúšať, stačí mu
doniesť na tréning veci na prezlečenie a
náhradnú obuv. Loptičky a hokejky bez-
platne požičajú. Viac podrobností nájdete
na www.fbc-hurikan.sk. (mm)

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

� zmena svetlosti pri jazde v teréne, 

� ABS, ESP, ASR, 

� 7 airbagov, 

� automatická dvojzónová klimatizácia, 

� kompletná elektrická výbava s palubným počítačom. 

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

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

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

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

od 562 000 Sk*

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje verejnosti,
že verejné prerokovanie zámeru

Administratívne centrum STRABAG
KONCERNOVÁ CENTRÁLA SK - Bratislava

sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom STRABAG, s.r.o.,

dňa 3. 5. 2006 (streda) o 1700 h
v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho paláca,

Primaciálne nám.
Verejnosť môže písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 1 do
17. 5. 2006.

Na bratislavskej dráhe trénuje aj
reprezentant Jaroslav Jeřábek.

BN_16w.qxp  1.5.2006  14:27  Stránka 16



18BRATISLAVSKÉ NOVINY 16/2006

Mokrý ako Charles Chaplin v Štúdiu L+S
DIVADLO
V pamäti vám možno najviac rezonuje
ako hlásateľ počasia v televízii Markí-
za. Stlačiť gombík na prístroji je veľmi
jednoduché. Ak však chcete dôvernej-
šie poznať jeho iné polohy, zájdite si do
Štúdia L+S.
Juraj Mokrý si totiž nalepil fúzy, vzal do
ruky paličku, obul chaplinovské, svetom
vychodené topánky, nasadil cylinder a
ponúkol divákom známy, poetický, mies-
tami dojemný a sem-tam povzbudzujúci
príbeh kráľa grotesky, Charlesa Chaplina.
Komédiu Charles Chaffin napísal Sáva
Popovič a odohráva sa na javisku, za kto-
rým sa v trojrozmernom priestore premie-
tajú na filmovom plátne dobové scenérie,
dopĺňajúce dej v popredí. Charles Cha-
plin to v živote napriek svojmu úspechu
nemal vôbec ľahké a Juraj Mokrý to, zdá

sa, vie. Hra vôbec nie je taká komická,
akoby si zdanlivo kráľ grotesky zaslúžil.
Keby sme boli čo len trochu pozorní
diváci, isto by sme si všimli večný smú-
tok, ktorý Charles Chaplin nosil v očiach.
Vyhostený z rodnej krajiny, obklopený
ženami, dlho hľadal tú, ktorá by pri ňom
zostala až do smrti. Večný tulák svoje det-
stvo strávil pri škrabaní zemiakov, jedinej
potraviny, ktorú mu chudobná matka
mohla dopriať. A práve za ňu „zaskako-
val“, keď vekom strácala hlas a už
nemohla účinkovať vo varieté. A toto
všetko predstaviteľ Chaplina vedel, aby
potom, na javisku jeho Charles dostal
podobu, ktorú si zaslúži - dojemnú, zrani-
teľnú, ale aj rozhodnú so silnou schop-
nosťou bojovať v živote sám za seba, aj
za svojich blízkych. K Jurajovi Mokrému
sa vo vtipných divadelných impresiách

pridali Henrich Platek, Sáva Popovič,
Ivana Kuxová, Ľubomír Gregor, Zuzka
Porubjaková a Zuzana Kocúriková. Naj-
mä dvojica Platek - Popovič poskytla
predstaveniu neodmysliteľný invenčný
humor a obohacujúci smiech. Musela to
byť radosť pre režiséra Jakuba Nvotu pra-
covať s takýmto tímom a ešte predstave-
nie doplniť hudbou Antona Popoviča.
Kostýmy navrhla Larisa Gombárová a
choreograficky komédiu pripravila Kata-
rína Vlniešková, o výtvarnú časť sa pos-
taral Tomáš Roller. Štúdio L+S tak má od
19. apríla v repertoári smutno-krásny prí-
beh, ktorý vás dojme, poteší, aj obohatí.
Veď kto by odolal očiam, chôdzi a pohy-
bu najsmutnejšieho komika na svete?
Umelci, ktorí pripravili predstavenie
Charles Chaffin v Štúdiu L+S, už dávno
vedia, že veru nikto. Dáša Šebanová

Skutočný da Vinciho kódex sa predstavuje
BRATISLAVA
Výstava diela zvedavého génia Leo-
narda da Vinci je taká výnimočná
udalosť, že v tomto prípade neplatí ani
nemenné pravidlo všetkých múzeí,
voľný deň v pondelok.
Výstava na druhom poschodí Bratislav-
ského hradu, sídle Slovenského národné-
ho múzea - Historického múzea, je od
28. apríla denne od deviatej ráno do šies-
tej večer prístupná verejnosti. Návštevní-
kom sa predstaví vyše šesťdesiat originá-
lov listov z dokonalého faksimile diela
Codex Atlanticus Leonarda da Vinciho,
ktorý v rokoch 1804 - 1904 vydalo vyda-
vateľstvo Hoepli, a niekoľko desiatok
Leonardovych strojov skonštruovaných
v dvadsiatych rokoch minulého storočia
na pôde jeho múzea vo Vinci. „Záujem-
cov však upozorňujeme, aby si na pre-
hliadku naplánovali aspoň hodinu času.
Preto sme aj posledný vstup do výstav-
ných priestorov stanovili na sedemnásť
pätnásť,“ upozorňuje zástupca generál-
neho riaditeľa Slovenského národného
múzea Branislav Rezník.
Výnimočnosť výstavy, ktorá do Bratisla-
vy zavítala po takých mestách ako Inns-
bruck, Rím či Budapešť, spočíva v pre-
zentácii Leonarda nielen ako maliara, ale
predovšetkým renesančného inžiniera a
architekta. Výstava približuje doteraz
menej známe mechanické štúdie, skice o
architektúre či lietaní, ale aj state o jeho
matematických a gramatických štúdiách.
Nevynecháva ani zaujímavosti z jeho
súkromia či neznáme stránky tohto vše-
stranného génia - jeho prácu zabávača,
autora noviel a hádaniek. Medzi trojroz-
mernými exponátmi nájdete okrem iného
modely padáka, tanku, lietadlovej skrutky
či bicykla. Výpravná výstava Atlasového
kódexu, ako znie správny slovenský pre-
klad, nezabúda ani na deti a mládež, kto-
rým bude v prevažnej miere venovaný
sprievodný program či sprievodná tlačo-

vina - Detský sprievodca výstavou.
Výstavu navrhli ako putovný národný a
európsky projekt v spolupráci s taliansky-
mi kultúrnymi inštitúciami i štátnymi
orgánmi a patronát okrem „materskej“
Accademia Nazionale dei Lincei nad ňou
prevzalo i UNESCO. (gub)

FOTO - archív Anthelios

Na výstave sú aj modely lode s lopatko-
vým pohonom (hore) a bicykla zhotovené
podľa Leonardových plánov či originály
faksimile diela Codex Atlanticus (dole).

Nový pavilón

Podhradie

sprístupnený
VÝSTAVA
Slávnostným ukončením pamiatkovej
obnovy areálu šľachtických kúrií a
zachovaného fragmentu podhradskej
obce Zuckermandel pod Bratislav-
ským hradom na dnešnej Žižkovej
ulici, sprístupnili v utorok 25. apríla v
objekte na Žižkovej ulici 16 aj nový
výstavný pavilón Podhradie. 
Pri tejto príležitosti Slovenské národné
múzeum otvorilo výstavu Od Zucker-
mandla k uličke múzeí prezentujúcu his-
tóriu a podobu starej bratislavskej osady
Zuckermandel. Pavilón je súčasťou kom-
plexu pracovísk a expozícií SNM. Popri
Archeologickom múzeu, Múzeu kultúry
karpatských Nemcov a Múzeu kultúry
Maďarov na Slovensku bude na Žižkovej
ulici pod Bratislavským hradom odteraz
k dispozícii ďalších takmer 1900 m2

určených na krátkodobé a strednodobé
výstavné projekty SNM a ďalších slo-
venských múzeí. 
Pavilón sa nachádza v zaniknutej brati-
slavskej mestskej časti Zuckermandl.
Osada Zuckermandl sa nachádzala v juž-
nej časti bratislavského Podhradia pri-
bližne medzi hradným bralom a Duna-
jom. Pôvodne to bola samostatná obec
známa ako štvrť rybárov, lodníkov, lod-
ných tesárov, ale aj mlynárov. Obec s
početnými krátkymi a úzkymi uličkami
mala vlastné zastupiteľstvo, vlastnú polí-
ciu, školu. 
Nezávislosť Zuckermandlu sa skončila
v roku 1851 pričlenením k mestu Brati-
slava. Dnes zostalo z neho iba niekoľko
stavieb okolo Kostolíka sv. Trojice.
Väčšina z nich patrí Slovenskému
národnému múzeu. Zásluhou minister-
stva kultúry a Slovenského národného
múzea sa podarilo prinavrátiť pôvodnú
tvár všetkým budovám v ich vlastníctve
a zachovať tak pre budúce generácie v
pôvodnom výzore aspoň časť tejto
zaniknutej historickej mestskej časti
Bratislavy. (dš)

Bratislavský

umelecký spolok

1885-1945
VÝSTAVA
Umenie a kultúra 19. a prvej polovice
20. storočia nadobudli väčšiu príťažli-
vosť až odstupom času. Odborná ume-
leckohistorická obec sa snaží vypĺňať
medzery, ktoré spôsobil predošlý
nezáujem a ideologická „neprístup-
nosť“ určitých tém. 
Dôkazom je prezentácia šesťdesiatročnej
histórie Bratislavského umeleckého spol-
ku, na ktorej sa podieľajú Galéria mesta
Bratislavy, Mestské múzeum v Bratisla-
ve a Ústav dejín umenia SAV. Na zákla-
de niekoľkoročného výskumu sa podari-
lo zostaviť dejiny spolku. Založil ho pre-
šporský župan gróf Štefan Esterházy. Bol
výrazom túžby, aby aj v Prešporku vzni-
kol „salón umenia“, ktorý by podľa
parížskeho vzoru oboznamoval širokú
verejnosť s domácimi i zahraničnými
umeleckými dielami. Do vzniku Česko-
slovenska bol v meste jediným svojho
druhu, potom mu „konkurovala“ Ume-
lecká beseda slovenská a v rámci Slo-
venska ďalšie dva spolky. Výstava Brati-
slavský umelecký spolok 1885- 1945 má
dve časti - historickú a umeleckú. Prvá je
v Starej radnici a pútavo približuje hlav-
né osobnosti spolku. Druhá je v Mirba-
chovom paláci na Františkánskom ná-
mestí 11. Na prízemí predstavuje vývin
spolku prostredníctvom dokumentov,
kresieb, grafík a portrétov. Na druhom
poschodí dáva možnosť nahliadnuť do
umeleckých snáh jednotlivých maliarov
a sochárov. Výstava potrvá do 27. augus-
ta, otvorená je denne okrem pondelka od
11.00 do 18.00 h. (mp)

Karnevalová

loď vodníkov

a morských víl
PRE DETI
V nedeľu 30. apríla sa o 15.00 h začne
ďalšia zo série nedeľných plavieb po
Dunaji. Deti aj dospelí budú tentoraz v
spoločnosti vodníkov, víl, rusaliek a
iných vodných tvorov.
Fantazijná plavba bratislavským okru-
hom s bohatým rozprávkovým progra-
mom bude spestrená výrobou masiek,
ich promenádou v prístavisku a súťažou
o najkrajšiu z nich. Každé dieťa v maske
dostane darček. O program sa postarajú
Divadielko Dunajka, Babena, Diko a
Biele divadlo, pričom nebude chýbať ani
rytmická tanečná zábava: step dance
TAP JAN a TEN SING, etnohudba a pes-
tré výtvarné aktivity. Loď Martin vyplá-
va o 15.00 h z pontónu č. 2 (vedľa nástu-
pišťa na Propeler), návrat je o 17.00.
Cena plavby je 180 korún. (bk)

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! 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje verejnosti,
že navrhovateľ Otyk, s.r.o., Bratislava

predložil zámer
Bytové domy „Kaskády“,

Kresánkova ulica, Dlhé Diely
Do zámeru je možné nahliadnuť od 20. 4. do
11. 5. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33  Bratislava 4 do 11. 5. 2006.
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FUTBAL
� I. liga
Sobota 29. apríla, Pasienky
Inter - Trenčín (16.30)
Streda 3. mája, Pasienky
Inter - Dubnica (17.00)
Streda 3. mája, Petržalka
Artmedia - Žilina (17.00)
� II. liga
Sobota 29. apríla, Tehelné pole
Slovan - Zl. Moravce (18.30)
� III. liga
Sobota 29. apríla
Rapid - Pezinok (10.00), Lamač - Čunovo
(16.00), Senec - Stupava (16.00)
Nedeľa 30. apríla
Rača - Inter B (10.30), Láb - Slovan B
(16.00), D. Lužná - Ružinov (16.00), Jur -
Dúbravka (16.00), Jablonec - Petržalka
(16.00)
� IV. liga
Sobota 29. apríla
Štart - BCT (16.00), Trnávka - Vajnory
(16.00), Vrakuňa - Rovinka (16.00)
Nedeľa 30. apríla
Jarovce - Kráľová (16.00), Blatné - Ber-
nolákovo (16.00), Senec - Danubia
(16.00), Malinovo - PVFA (16.00), Tomá-
šov - Dev. Nová Ves (16.00)

VODNÉ PÓLO
� I. liga
Sobota 29. apríla, Pasienky
Slávia UK - Nováky (18.30)
Nedeľa 30. apríla, Pasienky
Slávia UK - Topoľčany

HÁDZANÁ
� Extraliga mužov, semifinále play-off,
(tretí zápas)
Sobota 29. apríla, ŠH BCT
ŠKP - Prešov
�WHIL žien, semifinále nadstavbovej
časti, (tretí zápas)
Sobota 29. apríla, ŠH BCT
Štart - Michalovce

SYNCHRONIZOVANÉ 
PLÁVANIE

�M SR a Dunajský pohár
Sobota a nedeľa, 29. a 30. apríla,
Pasienky (od 9.00)

DOSTIHY
Nedeľa 30. apríla, Starý háj
Cena trojročných žrebcov (14.00)

FUTSAL
� 2. Slovenská liga
Sobota 29. apríla, ŠH Mladosť
Pohotovosť - Baraberi (8.00), Minimax -
Semic Atletico B (9.30), Jost 04 - Zemáci
(18.30)

Nedeľa 30. apríla, ŠH Mladosť
L.M.H. Team - Jozef Tiso (8.00), Maxima
- Across Pinerola B (9.30), Likra Slovakia
- Terno (13.30), 4FSC Insta - Danubit
(15.00), Relax - Slov-matic FOFO B
(16.50)
� I. Bratislavská liga
A-skupina
Sobota 29. apríla, ŠH Mladosť
TV Com Hurricanes - Wild Boys 02
(11.00), Ružinov - Emtrikve (12.00),
Semic C - SATC (15.40), Tre Kronor -
Akademik (16.30)
Sobota 29. apríla, ŠH PKO
Čekan Mekenroff - Elzia Lions (8.00),
Hujeri - Palma (9.00), Dopravoprojekt -
Gurmáni (10.50), Torpédo - Bells
(11.50)
Nedeľa 30. apríla, ŠH Mladosť
Micorcom Team - Hostinského (12.30),
Budweiser - Karlovka (18.10)
B-skupina
Sobota 29. apríla, ŠH Mladosť
Danubit B - Leo Stars (12.50), AK 47 -
4FSC Insta B (13.50), Rač. Výber -
Admiral GFW (14.40), Attack Šamorín -
VÚB (17.30)
Sobota 29. apríla, ŠH PKO
Minimax B - Slov-matic FOFO C
(10.00), Cataluna - Rendez (12.40),
Festglas - Posam (13.40)
Nedeľa 30. apríla, ŠH Mladosť
Pitón Šamorín - Krátky Proces (10.50),
Karpatia Juniors B - Alžbetka (11.40)
� II. Bratislavská liga
A-skupina
Sobota 29. apríla, ŠH Prokofievova
Klinger - Bôrik (10.40), MFP - Bells B
(12.30), Celtic - King Kongs (13.20),
Zberba PDA Úderu B - Silver (14.10), Ex
Rapid - Dynamo Energia (15.00), Franco
- Flamengo (16.00), Sokol - Everton
(18.30), Tornádo - Severka (19.20)
B-skupina
Nedeľa 30. apríla, ŠH Prokofievova
Šport - Rusovce (8.00), Komáre - Senátor
Palace (9.00), Surprise 04 - Corer (9.50),
MO Slovakia - Krátky Proces B (10.40),
Surprise 04 - JVP (11.30 - dohrávka),
Staré Mesto - Cataluna B (12.30), JVP -
Salamander Pitralon (13.20, Slovan
Tehelné pole - Cuba Libre (16.00), Red
Devils - Hyeny (16.50)
C-skupina
Sobota 29. apríla, ŠH Prokofievova
Baducci Hemerhoidi - Inter (8.00),
Kozmos - Engerau (9.00), Baducci
Hemerhodi - Jokerit (9.50 - dohrávka),
Jokerit - Indepediente (11.30), Respo -
Kofola Ž (16.50), Rosenheim - Kappa
(17.40)
Nedeľa 30. apríla, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Slov-matic FOFO
Juniors (14.10), Horstrans - Vinohrady
(15.00)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�30.4. - Stratégie a rozmary
�2.5. - O myšiach a ľuďoch
�3.5. - Tančiareň
� 4.5. - Cudzia žena a muž pod posteľou,
predpremiéra
� 5.5. o 10.00 - Cudzia žena a muž pod
posteľou, verejná generálka
� 5.5. - Cudzia žena a muž pod posteľou,
predpremiéra
� 6.5. - Cudzia žena a muž pod posteľou,
premiéra

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�2.5. - Konečne slobodný!
�3.5.- Scény z manželského života
�4.5. o 11.00 - Ignorant a šialenec
�5.5., 6.5. - Manon Lescaut

OPERAA BALET SND - 19.00
�30.4. - La Traviata
�2.5. - Tosca
�3.5. - Tajomný kľúč
�3.5. - Caligula
�4.5. - Rigoletto
�5.5. - Sylfida
�6.5. - Turandot

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�30.4. - Blbec na večeru
�2.5., 3.5. - Hello, Dolly!
�4.5. - Rebelové, derniéra
�5.5. - Na skle maľované
�6.5. o 15.00 - Na skle maľované
�6.5. - Na skle maľované

Štúdio L+S - 19.00
�2.5., 3.5. - Inkognito
�5.5. - Barmanky

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�2.5. - Milovníci

DIVADLO WEST - 19.00
�30.4. - Hľadá sa nový manžel
� 5.5. o 17.00 a 20.00 - Bonzáčik, verejná
TV nahrávka

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�2.5., 3.5. - Rocky Horror Show
�4.5. - Tiso
�5.5. - Slovak Street Session

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�2.5., 3.5., 5.5. - Desatoro

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�5.5. - Barokové oblaky

PREDSTAVENIA PRE DETI
�30.4. o 10.30 - Sen o zlatom šťastí, Teátro
Wűstenrot, kaviareň Parlamentka
�3.5. o 14.00 - Hra na fľašku, Divadlo a.ha,
Školská 14
�6.5. o 10.00 - Gašparko, Nová scéna

VÝSTAVY
�Leonardo da Vinci: Zvedavý génius, His-
torické múzeum SNM, Bratislavský hrad
(od 28. 4.)
� Spoločnosť voľných výtvarných umel-

cov: Salón 2006, Výstavná sieň SVÚ, Do-
stojevského rad 2
�Beáta Tarjányiová: Neha a vášeň, maľba
na hodváb, MKC Školská 14
� Dymphna Headen: Maľba, Galéria F7,
Františkánske nám. 7
�Najkrajšie knihy Slovenska, výstava oce-
nených kníh z rovnomennej celoslovenskej
súťaže, Bibiana, Panská 41
�Klaus Staudt, Galéria Komart, Zámočníc-
ka 8
�Frame 005: Fotografická súťaž pre profe-
sionálov a študentov fotografických škôl,
Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria
Profil, Prepoštská 4
�Enrico Castellani, Múzeum Milana Dobe-
ša, Zámočnícka 13
� Ladislav Čarný: Ready Movies, SPA-
CE/Galéria Priestor for Contemporary Arts,
Somolického 1/B,
�Bulharskí výtvarní umelci zo súkromnej
zbierky Romana Fečíka, Galéria BKI,
Jesenského 7
�Object in Space, Galéria Medium, Hviez-
doslavovo nám. 18
� Koneksn, Galéria Hit, Hviezdoslavovo
nám. 18, projekt je súčasťou medzinárodné-
ho festivalu nových médií Multiplace
�Stano Černý: Ušatý štvorec, Galéria Arto-
téka, Panenská 13
� Od Gilberta a Georga po Jeana-Marca
Bustamanteho, zo zbierok Múzea moderné-
ho umenia v Saint-Étiene Métropole, Estre-
házyho palác, Námestie Ľ.Štúra 4
� Bratislavský umelecký spolok, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11

KONCERTY
�27.4. o 19.00 IMT Smile, NTC Sibamac
Aréna
� 29.4. o 18.00 - záverečný koncert multi-
laterárneho medzinárodného projektu
M.U.S.I.C, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
�30.4. o 16.30 - Kapela, hraj! Cyklus kon-
certov dychovej hudby, Malé koncertné štú-
dio Slovenského rozhlasu
� 30.4. o 19.00 - The Trio jam session
(Marián Ševčík, Juraj Kalász, Ľubomír Šrá-
mek), Hlava XXII., Bazová 9
�2.5. o 19.00 - Benewitz Quartett: Mozart,
Janáček, Beethoven, Slovenská filharmó-
nia, Reduta
� 3.5. o 19.00 - Kennemer Jeugd Orkest
Haarlem: Čajkovskij, Williams, Andriessen,
Verbey, SF, Reduta
� 3.5. o 20.00 - The Plastic People of the
Universe, Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3 
�4.5. o 19.00 - Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala: Mendelssohn Bart-
holdy, Haydn, Čajkovskij, SF, Reduta
�6.5. o 20.00 - Polemic, Dom kultúry Lúky,
Vigľašská 1
� 7.5. o 19.00 - Duchovná hudba z čias
Mozarta, Malý evanjelický kostol, Panen-
ská ulica. 

najbližšie vyjdú 4. 5.
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