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Dunajské

nábrežie o zeleň

vonkoncom

nepríde
BRATISLAVA
Po dokončení komplexu RIVER
PARK vznikne na nábreží nová pro-
menáda, ktorá bude širšia než súčasná
a plná zelene, na dnešnom parkovisku
pri už neexistujúcom objekte útvaru
hlavného architekta bude nový park.  
Promenáda bude široká 18 metrov a bude
sa na nej nachádzať prerušovaný pás ze-
lene široký štyri metre. jej súčasťou bude
aj cyklistická trasa slúžiaca aj korčulia-
rom. Stromoradie na promenáde bude
doplnené, vyplnia sa medzery po stro-
moch, ktoré v minulosti museli byť pre
zlý stav asanované. Pred päťhviezdičko-
vým hotelom Kempinski vznikne malé
námestie, ktorého atmosféru bude sprí-
jemňovať fontána. 
Priestor, kde bude RIVER PARK stáť, bol
v minulosti značne zanedbaný a spustnu-
tý, pripomínal skôr smetisko, schádzali sa
tu bezdomovci a asociáli, po zotmení sa
sem slušní ľudia ani neodvážili vkročiť.
Spoločnosť J&T REAL ESTATE, ktorá je
developerom výstavby komplexu RIVER
PARK, priestor vyčistila. Pokiaľ ide o
stromy, ktoré pritom nechala vyrúbať, šlo
takmer výhradne o náletové dreviny v
zlom stave. Spoločnosť J&T REAL
ESTATE ako náhradu za asanovanú zeleň
v priestore, kde bude RIVER PARK stáť,
uhradila mestu vyše osem miliónov
korún. Táto suma je postačujúca na to, aby
mesto mohlo vybudovať na inom mieste
nový park. Okrem toho v okolí objektov
RIVER PARK pribudne 112 nových stro-
mov a množstvo kríkov. Vznikne tu kulti-
vované  prostredie s množstvom zelene. 
Stojí za zmienku, že na budúcej prome-
náde sa ráta s rôznymi druhmi povrcho-
vej úpravy - sčasti bude vydláždená, sna-
hou investora bude, aby nezastavané plo-
chy neboli jednotvárne. Revitalizovaný
úsek promenády od vyústenia tunela tak-
mer po Estrádnu sálu Parku kultúry a
oddychu bude prvým krokom k naplne-
niu vízie, aby v budúcnosti pešia prome-
náda na ľavom brehu Dunaja siahala od
Zimného prístavu až po Botanickú záhra-
du, resp. obytný komplex Karloveské
rameno na Botanickej ulici, ktorý tiež
stavia spoločnosť J&T REAL ESTATE. 
Súčasné vyasfaltované parkovisko pri
dnes už neexistujúcom objekte Útvaru
hlavného architekta bude prebudované
na plnohodnotný park v pravom zmysle
tohto slova. Chýbať by v ňom teda nema-
lo nič z toho, čo si ľudia pod slovom park
predstavujú, budú tu teda lavičky, nové
stromy a iná zeleň. Spoločnosti J&T
REAL ESTATE záleží na tom, aby bol
RIVER PARK vyhľadávanou a navšte-
vovanou lokalitou, preto sa určite posta-
rá o to, aby park, ktorý bude tvoriť jeden
zo vstupov do celého komplexu, pôsobil
esteticky, príťažlivo a príjemne. (juh)

Výhľad na Hrad

od rieky nebude 

v zásade nijako

narušený
BRATISLAVA
Práce na výstavbe projektu RIVER
PARK sa začnú na celom úseku nábre-
žia od vyústenia tunela po Estrádnu
sálu PKO naraz. Ako prvé prídu na
rad preložky inžinierskych sietí.
Po celej dĺžke pozemku budú trojpodlaž-
né podzemné garáže, v ktorých bude 1100
parkovacích miest. Vybudované budú šty-
ri bloky budov, z toho tri budú koncipova-
né ako polyfunkčné s tým, že prvé a druhé
nadzemné podlažie bude vyhradené pre
gastronomické zariadenia, obchody a
služby, vyššie podlažia budú v časti orien-
tovanej na Dunaj plniť obytnú funkciu, v
časti orientovanej do rušnej komunikácie
na Nábreží armádneho generála L. Svobo-
du budú administratívne priestory. Štvrtý
blok bude tvoriť päťhviezdičkový hotel
Kempinski. Pôvodne sa predpokladalo, že
súčasťou RIVER PARK bude jedna výš-
ková dominanta, po zložitých rokova-
niach investora so samosprávou mesta sa
predstava vykryštalizovala do podoby
smerujúcej k výškovej pestrosti a rozma-
nitosti. V praxi to znamená, že prvý a dru-
hý blok budú mať maximálne osem nad-
zemných podlaží, tretí a štvrtý v určitej
časti od ôsmich do štrnástich nadzemných
podlaží. Toto riešenie sa uprednostnilo aj
preto, aby sa utlmil vizuálny vplyv troch
panelákov pri tuneli.
Celková plocha podlaží RIVER PARK
dosiahne 140-tisíc štvorcových metrov, z
toho plocha nadzemných podlaží bude
100-tisíc štvorcových metrov. K dispozí-
cii bude dovedna 29-tisíc štvorcových
metrov kancelárskych priestorov, bytové
plochy budú mať 40-tisíc štvorcových
metrov, obchodné plochy 8000 štvorco-
vých metrov. V hoteli Kempinski bude k
dispozícii dovedna 18-tisíc štvorcových
metrov. Za týmito suchými číslami sa
skrýva v Bratislave doteraz nepoznaná
kvalita: pridanou hodnotou bude nielen
perfektná poloha prakticky v centre
mesta, ale aj absolútne špičková úroveň
všetkých spomenutých priestorov.
Zvolené dopravné riešenie je zárukou, že
budúca promenáda a celý priestor komple-
xu RIVER PARK bude určený predovšet-
kým pre chodcov, ktorí nebudú musieť
uskakovať pred okoloidúcimi autami.
Zásobovanie komplexu RIVER PARK
totiž bude riešené z úrovne prvého pod-
zemného podlažia. Približne na úrovni
vyústenia tunela bude v smere od Karlovej
Vsi odbočovací pruh. Keďže komunikácia
na nábreží bola už rozšírená, nepredpokla-
dá sa, že tu budú vznikať zápchy. Je totiž
predpoklad, že dokončenie tunela Sitina a
celého diaľničného úseku Staré grunty -
Lamačská cesta (jeho výstavba sa skončí
skôr než výstavba RIVER PARK) prinesie
citeľné zníženie intenzity dopravy na
celom ľavom dunajskom nábreží. (juh)

Dominantou komplexu RIVER PARK nad hladinu rieky bude River House. VIZUALIZÁCIA - J&T REAL ESTATE

BRATISLAVA
V utorok 2. mája sa začala na dunaj-
skom nábreží výstavba polyfunkčného
komplexu RIVER PARK - ambicióz-
nej stavby, ktorá výrazne zmení scené-
riu Bratislavy. 
Komplex štyroch ultramoderných blokov
budov vyprojektoval svetoznámy holand-
ský architekt Eric van Egeraat, projekt
ďalej rozpracovali špičkoví slovenskí
architekti a stavia ho akciová spoločnosť
J&T REAL ESTATE, ktorá je jedným z
najväčších hráčov na slovenskom realit-
nom trhu. Náklady na jeho výstavbu sú
asi štyri miliardy korún. Rozprestierať sa
bude na nábreží v úseku od parkoviska
pri už neexistujúcom objekte bývalého
Útvaru hlavného architekta takmer až po
Estrádnu sálu Parku kultúry a oddychu.

Budú tu mimoriadne atraktívne byty s
výhľadom na Dunaj a lužný les na proti-
ľahlom brehu, špičkové administratívne
priestory, prvý päťhviezdičkový hotel v
Bratislave Kempinski Hotel RIVER
PARK, obchodíky, reštaurácie, kaviarne a
služby. Novým magnetom pre Bratislav-
čanov i návštevníkov mesta sa má stať
pešia promenáda s množstvom zelene,
ktorá poskytne bohaté možnosti na relax
a príjemné trávenie voľného času pre
všetky generácie. Vznikne tu atraktívny
priestor, ktorý bude plniť rovnaké funkcie
ako korzo v pešej zóne historického jadra
mesta. 
„Začíname s projektom, ktorého príprava
trvala päť rokov,“ konštatoval predseda
predstavenstva akciovej spoločnosti J&T
REAL ESTATE Peter Korbačka, podľa

ktorého sa na ňom podieľalo množstvo
odborníkov zo štátnych, komunálnych i
privátnych inštitúcií, uskutočnilo sa
množstvo diskusií, vďaka ktorým projekt
dozrieval a získaval novú kvalitu.
„Aj keď sa Bratislave zvykne hovoriť
krásavica na Dunaji, návštevník si rýchlo
všimne, že vlastne nikdy nemilovala svo-
ju rieku. Nikdy sa nenapojila na rieku tak,
ako to urobili napríklad v Prahe,“ komen-
toval projekt jeho autor, holandský archi-
tekt Erick van Egeraat.
RIVER PARK je prvým krokom k naplne-
niu strategickej vízie rozvoja mesta, ktorá
ráta s urbanizáciu dunajských nábreží. Je-
ho prínos pre Bratislavu spočíva v tom, že
jeho výstavbou sa centrum mesta rozšíri o
nový priestor, v ktorom bude pulzovať
život 24 hodín denne. Juraj Handzo

Začala sa výstavba komplexu RIVER PARK

Nábrežie pri PKO má byť mestom v meste
O tom, čo prinesie Bratislave výstavba
nového polyfunkčného komplexu
RIVER PARK, sme sa pozhovárali s
predsedom predstavenstva akciovej
spoločnosti J&T REAL ESTATE,
ktorá je investorom projektu, Petrom
KORBAČKOM.
- Projekt, ktorý postavíme na bratislav-
skom nábreží, sme sa rozhodli pomeno-
vať RIVER PARK, čím sme chceli v
prvom rade vyjadriť jeho spätosť s riekou.
Slovo Park má zas evokovať príjemné
pocity, ktoré sa, dúfam, budú s novou
dominantou Bratislavy spájať. Našou
víziou je vytvoriť niečo pekné, príjemné,
otvorené, vytvoriť miesto, kde sa žije 24
hodín denne. Práve preto tu umiestnime
mix funkcií - špičkové byty, päťhviezdič-
kový hotel, kancelárie, reštaurácie, obcho-

dy a primerané druhy služieb. RIVER
PARK bude mestom v meste, jeho záslu-
hou sa centrum mesta rozšíri na nábrežie,
ktoré je v súčasnosti spustnuté a ľudia si
ani nemajú kde vypiť kávu. Nezanedba-
teľné je aj to, že sa zvýši bezpečnosť na
tomto území, na ktorom sa ešte donedáv-
na grupovali bezdomovci a asociáli.
Ako sa vyvíjal projekt  výstavby?
- Projekt sa postupne menil - uskutočnili sa
dve súťaže, z ktorých prvá neuspokojila
ani nás, ani verejnosť, preto sme organizo-
vali druhú a z nej vyšiel najlepšie návrh
holandského architekta Ericka van Egeraa-
ta, zástancu mäkkej mestskej architektúry.
Je to architekt európskeho formátu a jeho

prostredníctvom sme chceli vniesť do Bra-
tislavy niečo európske. Rešpektovali sme
požiadavky magistrátu o citlivé zakompo-
novanie komplexu RIVER PARK do exi-
stujúcej siluety mesta. Chceli sme, aby
jeho súčasťou bola aj dominanta, a keďže
výšková dominanta by kolidovala s Hra-
dom, Erick van Egeraat prišiel s iným rie-
šením - horizontálnou dominantou vysu-
nutou nad hladinu rieky, ktorá má názov
River House.
Podieľajú sa na projekte aj slovenskí
architekti?
- Áno, projekt Holanďana Ericka van
Egeraata dotvárajú poprední slovenskí
architekti, podieľajú sa na príprave všet-
kých štyroch blokov budov, z ktorých
bude RIVER PARK pozostávať.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Rieku a nábrežia

treba vtiahnuť

do centra mesta
BRATISLAVA
Podľa bratislavského primátora
Andreja Ďurkovského výstavba kom-
plexu RIVER PARK okrem iného
predstavuje začiatok budovania nie-
koľko kilometrov dlhej promenády na
severnom dunajskom nábreží. 
„V podstate už 10 rokov táto časť mesta,
hoci je na skok od historického centra,
nikoho neláka,“ povedal nám. „RIVER
PARK prinesie na dunajské nábrežie
typicky mestské funkcie, ktoré Bratislav-
čania obdivujú pri svojich cestách v
zahraničí, napríklad v Paríži, Londýne a
v iných mestách, kde rieku a jej nábrežia
úspešne vtiahli do centra mesta. Verím,
že tu bude kvalitná architektúra.“ 
Pri formulovaní vízie rozvoja mesta,
ktorá kladie hlavný dôraz práve na urba-
nizáciu dunajských nábreží, sa vedenie
mesta inšpirovalo viacerými inými eu-
rópskymi mestami, ktoré ležia na rieke,
nie pri rieke. Ako A. Ďurkovský dodal,
zatiaľ sa pri rieke dá príjemne tráviť čas
iba na veľmi malom úseku nábrežia, na
staromestskej strane medzi Novým mos-
tom a osobným prístaviskom a na petr-
žalskej strane pozdĺž Sadu Janka Kráľa.
Prostredníctvom projektov ako RIVER
PARK, Eurovea a nové centrum medzi
Starým a Prístavným mostom v Petržal-
ke sa centrum rozšíri z historického jadra
na nábrežia.
Pokiaľ ide o budúcnosť ľavého dunaj-
ského nábrežia v úseku od vyústenia tu-
nela po Most Lafranconi, podľa A. Ďur-
kovského by konečným stavom mala
byť súvislá pešia promenáda s pekne
upravenou mestskou zeleňou, kontak-
tom s vodou a službami typickými pre
mestské prostredie. „Bude to na etapy,
keďže v tomto území je ešte viacero
vlastníkov, s ktorými treba o ďalšom
rozvoji rokovať,“ konštatoval. Mestské
zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že na
priestor medzi Mostom Lafranconi a
dnešným PKO dá vypracovať územný
plán zóny. Do konca tohto roku by malo
padnúť rozhodnutie, či sa zachová budo-
va PKO, alebo sa na jej mieste postaví
nová architektúra s podobnými funk-
ciami. (juh)

Päťhviezdičkový hotel Kempinski bude

prvým svojho druhu v meste Bratislava
BRATISLAVA
Slovensko je poslednou stredoeuróp-
skou krajinou a Bratislava posledným
hlavným mestom v strednej Európe, v
ktorom nie je žiadny päťhviezdičkový
hotel. Po dokončení komplexu RIVER
PARK sa tento stav zmení.
Súčasťou projektu RIVER PARK bude
päťhviezdičkový hotel Kempinski. Kem-
pinski Hotels & Resorts je najstaršou sie-
ťou luxusných hotelov v Európe, ktorá
existuje už viac ako sto rokov. Sieť hote-
lov Kempinski charakterizuje špičkový
štandard služieb kombinovaný so štýlom,
ktorý rešpektuje individualitu stavby a
miestne tradície. Úspešné celosvetové
pôsobenie v spojení s jedinečnosťou bra-
tislavského nábrežia predznamenáva
nový rozmer slovenského hoteliérstva.
Hotel Kempinski bude mať veľký vý-
znam pre imidž Bratislavy a celej krajiny,
stane sa ich výkladnou skriňou. Jeho
pôsobenie bude znamenať aj nezanedba-
teľný ekonomický prínos: existuje klien-

tela ľudí, ktorá sa zvykne ubytovávať iba
v tejto kategórii hotelov. Keďže Bratisla-
va päťhviezdičkový hotel nemá, poten-
ciálni klienti, ktorí si vyžadujú ubytova-
nie v tejto kategórii, sa radšej ubytujú vo
Viedni či v Budapešti. Tak Bratislava jed-
noducho prichádzala a stále ešte prichá-
dza o nemalé peniaze. Je logické, že ten,
kto sa ubytuje v päťhviezdičkovom hote-
li, neminie peniaze iba v ňom, ale aj nie-
kde inde. Skladba návštevníkov Bratisla-
vy sa teda bude môcť rozšíriť o novú,
veľmi solventnú vrstvu. 
Význam hotela sa prejaví aj v iných
oblastiach - podporí kongresovú turisti-
ku, pretože jeho súčasťou bude aj kon-
gresové centrum (iného typu, ako je to v
hoteli Crowne Plaza). Existuje tiež vízia
synergického efektu, ktorý môže nastať,
ak sa rozhodne o rekonštrukcii Parku
kultúry a oddychu. Koexistencia špičko-
vého hotela a kultúrno-spoločenského a
športového zariadenia zrekonštruované-
ho na patričnej úrovni by priniesla výho-

dy a znásobila ekonomické efekty pre
obe zúčastnené strany.
Hotel Kempinski nie je jediným prvkom,
ktorý dodá projektu RIVER PARK jedi-
nečnosť. Byty s výhľadom na Dunaj, kto-
ré tu vzniknú, celkom zmenia doterajší
význam slovného spojenia luxusné býva-
nie v Bratislave, budú špičkou po každej
stránke, či už polohou alebo kvalitou vy-
hotovenia. V apartmánoch budú k dispo-
zícii všetky služby hotela. Absolútnou
špičkou budú byty v objekte River House,
ktorý bude vyčnievať nad hladinu Dunaja.
Rovnakým prívlastkom sa budú môcť
hrdiť aj kancelárske priestory, ktoré budú
niesť všetky atribúty pojmu dobrá adresa.
Túto štruktúru doplnia obchody, kaviar-
ničky a reštaurácie, ktoré vytvoria pre ľudí
nové možnosti na kvalitný relax, chýbať
nebudú ani služby od expozitúr bánk až
po zubnú ambulanciu či salón krásy.
Vznikne tu nové mestské korzo, v ktorom
si každý nájde to, čo mu vyhovuje. (juh)
VIZUALIZÁCIE - J&T REAL ESTATE

Bratislava sa

bude rozrastať

popri rieke
BRATISLAVA
Polyfunkčný komplex RIVER PARK
zohrá dôležitú úlohu pri ďalšom urba-
nistickom rozvoji mesta. Prispeje k
tomu, že vzhľad Bratislavy sa v nasle-
dujúcich rokoch výrazne zmení.
RIVER PARK je prvý z niekoľkých veľ-
kých projektov, ktoré povedú k rozsiahlej
urbanizácii dunajských nábreží (ďalšími
projektmi sú Zóna Pribinova a celomest-
ské centrum Bratislava - Petržalka na
území medzi Starým mostom a Prístav-
ným mostom). Hlavný architekt Bratislavy
Štefan Šlachta tento trend vníma ako
nesporne pozitívny, aj keď riešenia projek-
tu RIVER PARK a novej štvrte Eurovea v
zóne Pribinova sa podľa neho navzájom
veľmi líšia. „V prípade Pribinovej je to
široký park s viacerými promenádami v
rôznych úrovniach, vytvára sa tu konečne
možnosť bezprostredného kontaktu s
vodou,“ povedal nám. „Riešenie projektu
RIVER PARK je úplne iné. Budovy tu sia-
hajú až nad vodnú hladinu, ale predpoklad
pre novú promenádu sa tu tiež vytvoril.
Nemalo by to však byť len riešenie súvi-
siace s týmto projektom. Tu treba riešiť
promenádu v celej jej dĺžke od Lafranconi
až po Nový most. A to by mal byť buď
samostatný projekt alebo súčasť dokumen-
tácie projektu RIVER PARK.“
Š. Šlachta odpovedal aj na našu otázku,
prečo sa mesto vo svojej doterajšej histó-
rii vyvíjalo tak, že územia na dunajských
nábrežiach ostávali vo veľkej miere ne-
využité. „Dunaj má charakter horskej rie-
ky - nie je to Ženevské jazero,“ konštato-
val. „Nábrežie na bratislavskej strane bolo
predsa v minulosti zastavané, táto zástav-
ba sa však doteraz skôr búrala ako rozširo-
vala a na druhej strane bolo hraničné
pásmo, kde sa po ľuďoch strieľalo. Mesto
bolo iba na jednej strane. Až v sedemde-
siatych rokoch, keď sa začala stavať Petr-
žalka, sa situácia postupne menila, ale rie-
šenie nábrežia vtedy nikoho nezaujímalo
a vlastne dodnes nezaujíma.“
Ako upozornil Š. Šlachta, v Kapitulskom
lese sú chránené zdroje pitnej vody. Z
troch lodeníc je jedna zničená (maďar-
ská), jedna nevyužitá (nemecká) a ostala
iba tretia - slovenská. Oživením je na tejto
strane iba Kriváň pred Leberfingerom -
žiaľ - jediným. „Trend hausbótov, ako je
Grácia a ďalšie, je však možno nová cesta
k urbanizácii dunajských nábreží, neviem
však, či správna,“ uzavrel. (juh)

E. van Egeraat

je žijúca legenda
BRATISLAVA
Architektonické riešenie projektu
RIVER PARK zverili do rúk holand-
ského architekta Ericka van Egeraata.
Ide o svetoznámu osobnosť, ktorá sa
dostala už aj do učebníc.
Erick van Egeraat pochádza z krajiny,
ktorá sa nachádza pod úrovňou morskej
hladiny, preto má skúsenosti s projektmi
na hladine. Po príklady stavieb v kontak-
te s vodou, ktorou Egeraat s obľubou krstí
svoje projekty, možno ísť do Amsterda-
mu či Kodane. Holanďan tak dostal
voľné ruky pri stvárňovaní nového nápa-
du investora, ktorý v rámci projektu
RIVER PARK dostal pracovný názov
River House. Táto budova bude vysunutá
nad hladinu rieky. Kombináciou skla a
svojimi tvarmi pripomína Egeraatovo rie-
šenie radnice v meste Alphen aan den
Rijn z Holandska. Erick van Egeraat dal
projektu najmä umeleckú víziu. (juh)
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Vec verejná
chce aktivitu,
nie frfľanie
K zvláštnostiam tejto krajiny patrí, že má
okolo päť miliónov expertov na niektoré
činnosti. Napríklad na futbal, hokej,
žurnalistiku, verejnú správu či spôsob,
ako udržiavať v poriadku verejné prie-
story.
Keď však príde na lámanie chleba, exper-
ti sa vyparia. Ťažko nájsť toho, kto by
vedel v pravej chvíli streliť gól, ktorý nás
posunie ďalej, či toho, kto by napísal, čo
ťaží jeho a jeho okolie. Keď príde na to,
že treba pomôcť obci, počujete len odpo-
vede „mňa sa to netýka“ a o čistote na
sídliskách hovoria tí, čo cestou zo
záhradky hodia igelitovú tašku s odpad-
kami pod lampu na konci záhradkárskej
kolónie. Potom sa však zasa vrátia k pozí-
cii experta a nahromžia na repretrénera,
pošlú do redakcií anonym o tom, ako by
mali redaktori dbať na novinársku etiku a
prezentujú sa kritickými hlasmi na webo-
vých stránkach miestneho úradu.
Ak sa niekto správa inak, označia ho za
blázna. A následne rozmýšľajú, ako to
zaonačiť tak, aby zrušili, čo ten blázon
urobil. To je fajn.
Bláznov je málo. Jednak psychiatria už
dávno vyčiarkla toto označenie zo svojho
slovníka a jednak sa medzi tými piatimi
miliónmi zopár bláznov vyskytuje, upo-
zorňujem však, že ide o bláznov bez psy-
chickej poruchy.
Ak je niečoho málo, znamená to, že je to
vzácnosť. Blázni sú teda vzácni a hodno
ich nasledovať. Ak už nie z iného dôvodu,
tak preto, aby človek nesplynul s davom.
Je však lepší dôvod - svet si zaslúži, aby
sme preň niečo urobili, už len kvôli svoj-
mu svedomiu a dobrému pocitu, a potom
sa oplatí nosiť visačku hoci aj človeka
streleného. Treba však dodať, že do tejto
kategórie nezaraďujeme sprejerov, hoci
sú tiež menšina.
Hovoríme o tom, že žijeme v republike,
údajne demokratickom štátnom útvare. A
ten si od vekov vyžadoval aktívnu účasť
občana, aktívnu už v tom, že nebol na-
príklad pasívny neporiadnik. Tento útvar
potrebuje aj kritiku. No konštruktívnu, nie
jalové frfľanie. Zostáva dodať, že hoci je
bláznov málo, vždy sa nejaký nájde. A to
je dôvod, prečo netreba nad všetkým
lámať palicu. Pridajte sa k tým, čo hoci
sadia stromy. Gustav Bartovic

Nezrušili

uznesenie

o sektbare
STARÉ MESTO
O kontroverznom zámere vybudovať
na Hviezdoslavovom námestí sektbar
nie je rozhodnuté. Staromestskí poslan-
ci minulý týždeň neodsúhlasili zrušenie
uznesenia, ktorým ho vo februári
schválili.
Proti zámeru sa zdvihla vlna odporu
verejnosti, začala sa aj petícia proti
výstavbe. Poslanec Michal Ambrovič,
ktorý na februárovom rokovaní staro-
mestského miestneho zastupiteľstva ne-
bol prítomný, predložil minulý týždeň na
zastupiteľstve návrh na zrušenie uznese-
nia o Návrhu modelu financovania pro-
jektu dobudovania Hviezdoslavovho
námestia (tak sa materiál o sektbare ofi-
ciálne volá). Pred hlasovaním o návrhu
M. Ambroviča vystúpil starosta Peter
Čiernik, ktorý poslancov ubezpečil, že
sektbar sa stavať nebude, kým sa neusku-
toční na túto tému plnohodnotná disku-
sia. Zrejme pod vplyvom tohto ubezpe-
čenia sa poslanci rozhodli návrh M.
Ambroviča nepodporiť.
Možnosť vystúpiť na rokovaní miestneho
zastupiteľstva nedostali organizátori petí-
cie proti výstavbe sektbaru. Ako nás
informovala pani Zora Cestrová z petič-
ného výboru, napriek tomu odovzdali na
miestnom úrade petičné hárky s podpismi
655 občanov, ktoré sa im podarilo zozbie-
rať do 21. do 24. apríla. Petičná akcia
proti výstavbe sektbaru na Hviezdoslavo-
vom námestí podľa nej pokračuje,
záujemcovia majú možnosť pripojiť svoj
podpis v Informačnom centre Bratislav-
ského kultúrneho a informačnéoho stre-
diska (BKIS) na Klobučníckej ulici, kde
sú k dispozícii petičné hárky. (juh)

STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo by malo roz-
hodnúť o vzťahoch v staromestskej
lokálnej televízii v máji. Minulý týždeň
o tom rozhodli staromestskí poslanci,
ktorí sa odmietli zaoberať návrhom
základov téz o vzťahoch v televízii.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
hodlá založiť lokálnu televíziu spolu so
spoločnosťou TV Centrum. Účasť mest-
skej časti v tejto spoločnosti, ktorá má
prevádzkovať vysielanie televízie,
poslanci schválili ešte vo februári. Minu-
lý týždeň sa zaoberali materiálom, ktorý
obsahoval základné tézy o vzájomných
vzťahoch medzi mestskou časťou a spo-
ločnosťou TV Centrum. Miestne zastupi-
teľstvo ho malo pôvodne iba vziať na
vedomie. Viacerí poslanci však vyjadrili

výhradu voči skutočnosti, že materiál
neobsahuje nič konkrétne a nie je v ňom
zmienka o financovaní televízie, prenáj-
me priestorov, v ktorých bude sídliť či o
tom, akým spôsobom bude poskytovaný
mediálny priestor mestskej časti. Okrem
poslanca Ondreja Dostála (OKS) sa v
tomto zmysle vyjadril aj poslanec a
zástupca starostu Andrej Petrek (SDKÚ-
DS), ktorý uviedol, že materiál nehovorí
„vôbec nič“. Nakoniec poslanci rozhodli
o tom, že právne vzťahy v televízii prero-
kujú v máji, konkrétne znenie zmluvy pri-
praví komisia zložená z poslancov a
zástupcov spoločnosti TV Centrum.
Ako sme už informovali, Staré Mesto
vyčlenilo na zriadenie, vybavenie a pre-
vádzku lokálnej televízie päť miliónov
korún. Staromestskí poslanci vo februári

schválili vstup mestskej časti do spoloč-
nosti TV Centrum, pričom odsúhlasili, že
Staré Mesto vloží do spoločnosti 40-tisíc
korún, čo je 20-percentný podiel, väčši-
nový podiel, teda 80 percent, bude mať
konateľ spoločnosti Ján Stanek. Pripo-
meňme, že v obchodom registri sú zazna-
menané podiely J. Staneka (160-tisíc
korún) a mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto (40-tisíc korún) v spoločnosti TV
Centrum už od 23. septembra minulého
roka. Boli tam teda zaznamenané takmer
pol roku predtým, než vstup mestskej
časti do spoločnosti schválilo staromests-
ké zastupiteľstvo. Niektorí poslanci už vo
februári vyslovili pochybnosti o nutnosti
zriadenia lokálnej televízie, O. Dostál sa
vtedy upozornil, že nie je úlohou samo-
správy prevádzkovať televíziu. (juh)

O staromestskej televízii ešte nerozhodli

STARÉ MESTO
Vzhľad okolia sídla Veľvyslanectva
USA sa výrazne zmení - už v týchto
dňoch sa začínajú práce na novom
oplotení, pribudne tu recepcia a okolie
budovy bude nanovo vydláždené.
Ako uviedol veľvyslanec USA Rodolphe
Vallee, cieľom projektu je zvýšiť bezpeč-
nosť a súčasne aj estetické pôsobenie oko-
lia budovy veľvyslanectva. V prvej etape
budú odstránené betónové zátarasy, ktoré
boli pred ňou osadené po teroristických
útokoch 11. septembra 2001, a spred
budovy zmizne aj oceľový kontajner. Pri-
budne tu malá recepcia na kontrolu
návštevníkov. Vďaka novému centru pre
návštevníkov si budú žiadatelia môcť
vyzdvihnúť víza pri vonkajšom okienku
bez toho, aby opäť vstupovali do budovy
veľvyslanectva. Na parkovacej ploche pri
budove pribudne kamenná dvojfarebná
dlažba, ktorá bude korešpondovať s dlaž-
bou na Hviezdoslavovom námestí. Nové
oplotenie, ktorého osadenie je potrebné
kvôli eliminácii prípadného útoku samo-
vražedných atentátnikov, bude ľahké,
priesvitné a vzhľadovo estetickejšie.
Náklady na projekt, ktorý odsúhlasil brati-
slavský magistrát, sú 60 miliónov korún,
práce potrvajú šesť mesiacov.
„Všetky tieto zlepšenia budú dočasného
charakteru a sú odstrániteľné,“ zdôraznil
R. Vallee. Ako dodal, projekt prešiel od
svojho vzniku výraznými zmenami, pre-
tože veľvyslanectvo prihliadlo na pripo-
mienky verejnosti. Podľa jeho slov bude
Veľvyslanectvo USA ďalej hľadať vhod-
ný pozemok pre svoju novú budovu.
Pôvodný prieskum uskutočnený pred nie-
koľkými rokmi identifikoval niekoľko
potenciálnych lokalít, ale vláda USA
nepovažovala žiadnu z nich za plne vyho-
vujúcu. Ako uviedol R. Vallee, pozemok
by mal byť situovaný v blízkosti centra.

Na hľadanie vhodnej lokality bol vyčlene-
ný osobitný tím ľudí, veľvyslanectvo
oslovilo v tejto veci aj magistrát a mestskú
časť Bratislava - Staré Mesto. Po nájdení
vhodného pozemku bude nasledovať ešte
niekoľko rokov trvajúci proces, kým sa
podarí lokalitu získať, novú budovu
navrhnúť, prefinancovať, postaviť a pre-

sťahovať sa. Preto chce veľvyslanectvo
urobiť všetko pre to, aby súčasná budova
bola pre návštevníkov čo najatraktívnejšia
a aby bol zachovaný adekvátny stupeň
ochrany veľvyslanectva, jeho návštevní-
kov a susedov pred hrozbou medzinárod-
ného terorizmu. (juh)

VIZUALIZÁCIA - US Embassy

Veľvyslanectvo USA vybuduje nový plot,

zátarasy odstránia a položia novú dlažbu

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

UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

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

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

zapustiť celú

Staromestskú
LIST ČITATEĽA
Ako štrnásťročný som prvýkrát videl
fotky z pôvodného bratislavského
Podhradia, ktoré vo mne okrem silné-
ho dojmu zanechali aj presvedčenie, že
raz bude možné tieto ulice obnoviť.
Zaujímajúc sa o túto tému som sa neskôr
dozvedel, že kvôli výstavbe Nového
mosta a štvorprúdovej ceste (terajšia Sta-
romestská) bola zrovnaná so zemou jedna
tretina centra Starého Mesta, teda asi 300
domov vrátane nádhernej synagógy neo-
lógov postavenej v roku 1893 podľa pro-
jektu Dionýza Milcha. Táto synagóga
bola zneuctená nacistami a z nábožen-
ských dôvodov ju takú už židovská ko-
munita nemohla používať. V bezprostred-
nej blízkosti katolíckeho Martinského
dómu symbolizovala kresťansko-židovs-
kú tradíciu starého Prešporka, kde bola
náboženská a národnostná tolerancia
samozrejmosťou. Súdiac podľa zachova-
ných fotografií si myslím, že unikátna sce-
néria Rybného námestia pred demoláciou
bola jedna z najkrajších v celom meste.
Pri dnešných stavebných technológiách
nie je problém, zapustiť a premostiť Sta-
romestskú ulicu tak, aby bola obnovená
aj väčšia časť Rybného námestia s orien-
tálnou synagógou. Pokiaľ by bol pod
úroveň terénu zapustený aj výjazd a prí-
jazd na Staromestskú z nábrežia, bolo by
možné dokonca obnoviť aj väčšiu časť
už neexistujúcich ulíc starého Podhradia. 
Touto cestou si dovoľujem osloviť mest-
ských poslancov, starostu, primátora aj
hlavného mestského architekta, aby dô-
kladne zvážili nielen uvedené zapustenie
Staromestskej ulice s cieľom výraznej
obnovy Rybného námestia a okolitých
ulíc, ale aj zapustenie a premostenie celej
ostatnej časti Staromestskej ulice pod
úroveň terénu s podzemným výjazdom
až na Hodžovom námestí a zároveň pre-
pojenie tejto podzemnej komunikácie s
terajším výjazdom pri Tatracentre.
Týmto spôsobom je možné rozšíriť a
spojiť centrum mesta, a tým zahojiť
otvorenú ranu, ktorou táto „diaľnica“ v
jadre Bratislavy nepochybne je. 
Vzhľadom na ceny nehnuteľností sa ta-
kéto umiestnenie celej Staromestskej
ulice pod zem stáva čím ďalej tým viac
ekonomicky únosnejšie. Okrem množ-
stva domov, ktoré by mohli byť vďaka
premosteniu postavené, by bolo dokonca
možné medzi VŠMU a kláštorom kapucí-
nov vytvoriť námestie so zeleňou, ktoré
by nahradilo hluk a výfukové plyny áut. 
Opätovne prosím kompetentných, aby
zvážili toto riešenie. Len veľmi málo
miest na svete má takúto unikátnu príle-
žitosť prepojenia, obnovenia a rozšírenia
samotného centra svojho Starého Mesta.

Martin Rohaľ Iľkiv, Staré Mesto

Ihrisko slúži

rovnako deťom

aj dospelým
AD: IHRISKO SLÚŽI VIAC
DOSPELÝM (BN 16/2006)
Rád by som zareagoval na príspevok
A. Gornej o detskom ihrisku na Sološ-
nickej ulici. Keďže, rovnako ako ona,
bývam v tejto časti Bratislavy tridsať
rokov, myslím si, že sa môžem rovnako
objektívne vyjadriť k jeho využitiu a
navyše som ho pomáhal - ako chlapec -
svojpomocne stavať v tzv. akcii Z.
Okrem toho som tam aj dnes bol s troj-
ročnou dcérou, ktorá sa tam zvykne
bicyklovať, či hrať s loptou, rovnako
ako o pár rokov starší syn. Na rozdiel
od pisateľky si nemyslím, že by som
tým deťom spôsoboval nejakú psychic-
kú či fyzickú ujmu, ako by sa mohlo
zdať z dramatického opisu ihriska,
ktorý čitateľom vykreslila A. Gorná.
Ihrisko je takmer dva roky predmetom
sporu medzi novými majiteľmi bytov v
tesnej blízkosti ihriska, ktorí po nasťaho-
vaní s prekvapením (?!) zistili, že za ich
stenou už dve desaťročia stojí ihrisko.
Súčasťou tohto sporu je aj uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Karlova Ves z
28. marca tohto roku, keď poslanci drvi-
vou väčšinou odmietli návrh zrušiť ihris-
ko („betónovú plochu“, ako ho nazývajú
predkladatelia žiadosti o jeho likvidáciu) a
jeho správu zverili občianskej iniciatíve
Doktorov jarok. Ihrisko nie je v dobrom
stave, ale k tomu iste prispel aj spomínaný
spor, keď neznámy páchateľ opakovane
ukradol futbalové bránky, odstránil časť
asfaltovej plochy, aby znemožnil používa-
nie ihriska a stavebným úpravám padla za
obeť aj jediná preliezačka. 
Občianska iniciatíva ešte začiatkom apríla
iniciovala brigádu, počas ktorej obyvatelia
vyčistili okolitý les. Ihrisko využívali a
využívajú dospelí a v rovnakej miere aj
deti: hrajú futbal, hokej, bicyklujú sa, kor-
čuľujú sa a ihrisko tak slúži svojmu účelu.
Pravda je, že niektorí dospelí sa z času na
čas stretávajú pri ohnisku, kde sedia do
noci, spievajú a pravdepodobne aj popíja-
jú. A aj mňa to niekedy ruší, ale vzhľadom
na to, že hlučnejšie správanie sa vyskytuje
iba zopár ráz za celú letnú sezónu, nemy-
slím si, že by ich kvôli tomu bolo treba
pranierovať. Aj takéto posedenia však pri-
spievajú k tomu, že z anonymných tvárí
žijúcich na tej istej ulici sa stávajú priatelia
vytvárajúci miestnu komunitu, ktorá je
potom pripravená odmietnuť arogantné
riešenia presadzujúce individuálny pro-
spech na úkor spoločných záujmov. 
Nepokladám za korektné, že redakcia uve-
rejnila jednostranné stanovisko o kauze,
ktorá sa z centra mesta môže zdať ma-
licherná, ale pre tých obyvateľov Sološnic-
kej ulice, ktorí majú záujem naďalej vy-
užívať ihrisko, je dôležitá a citlivo ju vní-
majú. Martin Slobodník, Karlova Ves

V Rusovciach nájdete ozajstné Toskánsko
Do útlučkého zoznamu reštaurácií,
ktoré sa netvária, že niečím sú, ale sú
tým skutočne, si pokojne môžete napí-
sať reštauráciu ANTICA TOSCANA
na Maďarskej ulici v Rusovciach.
Pri vstupe nám mladý muž na pozdrav
odpovedal „Buon giorno“, ale keď zistil,
že naša slovná zásoba sa pozdravom kon-
čí, bez problémov nás privítal v slovenči-
ne a hneď vychŕlil, že mimo jedálneho
lístka majú aj dve špeciality dňa -hovä-
dzie závitky s prosciuttom alebo toskáns-
kou slaninou a čerstvé mladé kozliatko.
Temperamentným gestom nás informuje,
ktorá časť podniku je nefajčiarska. Srdeč-
ne sa správal ku všetkým návštevníkom a
všetci sme mali pocit, že nie sme platiaci-
mi zákazníkmi, ale jeho hosťami. Talian-
sky majiteľ v každej situácii a každému
poradil: Víno? Ponúknem vám, čo robí
pre mňa môj kamarát v Siene. Ten syr s
čiernou krustou vonia ako bryndza?
Musí, lebo je tiež z ovčieho mlieka.. V
tejto atmosfére sa treba uštipnúť, aby si
človek uvedomil, že aj obsluha je nefor-
málna, drobné prehrešky pri servírovaní
sprevádzané úsmevom skôr posilňujú
pocit návštevy v súkromí.
Antica Toscana funguje od novembra mi-
nulého roku v priestoroch, kde pôsobila
iná reštaurácia a to ju poznačilo po sta-
vebnej stránke. Imitácia trámov na strope
je neprofesionálna a neladí s oblúkmi.
Nevýhodou v zime musia byť toalety
vonku, hoci pod strieškou. Vnútorná
výzdoba pripomína stredomorské podni-
ky - vedľa vínnej mapy Talianska či obra-
zov z krajiny plagáty. 
Heslo domu Antica Toscana je originalita
a čerstvé suroviny, a preto hneď aj upo-

zorňujú na možné sezónne zmeny v
jedálnom lístku. Garantujú však, že všet-
ko bude (a je) nefalšovaná toskánska
kuchyňa. K stálemu jedálnemu lístku, v
ktorom sa v slovenských názvoch jedál
vyskytnú aj preklepy, už od novembra
pribudli tri prílohy noviniek.
Predjedlá sú antipasti - vybrali sme si z
noviniek. Kto má rád syr, ocení Čerstvý
ovčí syr z Pienza s medom (190 Sk), ale
prekoná ho Výber z piatich ovčích a krav-
ských syrov s rozličnými omáčkami s
chuťou od marhúľ po chren a papriku
(250 Sk). Vynikajúca bola aj Trojica ope-
čených chlebíkov so špeciálnou toskán-
kou klobáskou a roztopeným syrom (150
Sk), ako aj Trojica opečených chlebíkov s
pastou z čiernych olív, sušenými paradaj-
kami a olivovým olejom (160 Sk). 
V talianskej jedálni nehovoria o polievke
a hlavnom jedle, ale majú Primi Piatti a
Secondi Piatti, doslovne prvý a druhý
tanier. Prvý chod môžu byť cestoviny,
rizoto či polievka. Skúsili sme teda
Zemiakové gnocchi so syrom gorgonzola
(160 Sk) - jedinečné, podobne ako iné
ľahké jedlo, Rizoto s hľuzovkami (190
Sk): jemné a vzhľadom k použitým
hubám aj veľmi lacné. Polievky z denné-
ho menu, obe krémové, boli vynikajúce,
aj polievka z čiernej fazuľky, aj cícerová
s bylinkami (obe 180 Sk), pri ktorej sme
si položili otázku, prečo aj slovenskí gaz-
dovia nedorábajú cícer, rukolu a iné
druhy zeleniny, ktoré nájdete v sloven-
ských kuchárskych knihách ešte z devät-
násteho storočia.

Secondi Piatti, čiže hlavné jedlá sme si
vybrali podľa odporúčania majiteľa.
Ťažko povedať, či bolo jemnejšie kozľa-
cie pliecko (450 Sk) alebo hovädzie závit-
ky s toskánskou slaninkou (300 Sk), v
každom prípade sa oplatilo poslúchnuť
radu. Pravá hovädzia sviečková na grile s
rukolou, panenským olejom a balzamiko-
vým octom (390 Sk) bola bezchybná a
Omeleta s rajčinovou omáčkou na toskán-
sky spôsob (90 Sk) neuveriteľne ľahká.
Dávno sme nejedli ani tak výborne pripra-
vený hovädzí steak ako bola Grilovaná
pravá sviečková s bylinkami (390 Sk).
Pečené zemiaky s bylinkami zo Stredo-
moria (60 Sk) boli pre nás novotou.
Kým kozliatko malo len pár mesiacov,
recepty, podľa ktorých robili Stredoveký
koláč z medu, mandlí, kandizovaného
ovocia a čierneho korenia či Stredoveký
koláč z medu, mandlí a kandizovaného
ovocia (oba 90 Sk) majú vraj sedemsto
rokov a pripomínajú našu štólu. Pochutili
sme si aj na Tradičných sienskych piškó-
tach s mandľami a likérovým vínom vin-
santo (120 Sk). Neodolali sme ani dezer-
tu dňa, ktorým bola v čase našej návštevy
domáca kávová zmrzlina (80 Sk).
Dali sme si poradiť aj vína - pán domu
vybral mimoriadne chutné dva druhy
Chianti, ktoré neohúrilo cenou. O tom, že
nás pri lúčení osobne pozval na opätovnú
návštevu, azda hovoriť netreba. V ponde-
lok však určite neprídeme, pretože
Toskánci z Rusoviec majú zatvorené...
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Neoznačený tovar stále straší na pultoch
Spôsobov, ako dobehnúť zákazníka, je
oveľa viac, ako len nedomerať, alebo
zle napočítať cenu. Sú metódy oveľa
rafinovanejšie, menej nápadné, a prá-
ve na ne si dávajú pozor inšpektori
Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Jednou z nich je nepravdivé označenie
tovaru - ponúkajú vám prírodný materiál
a v skutočnosti kúpite napríklad košeľu
zo syntetiky, na ktorú môže byť človek
alergický. Napríklad pri kontrole na Čer-
pacej stanici Slovnaftu na Dolnozemskej
kontrolóri 22. februára tohto roku zistili,
že motoristom ponúkajú výstražné vesty,
ktorým chýbali údaje o spôsobe údržby a
písomná informácia o spôsobe použitia v
štátnom jazyku. Pretože išlo o značné
množstvo tovaru, 114 viest, v celkovej
hodnote 15 960 Sk, uložili prevádzkova-
teľovi stanice pokutu vo výške 20 000
korún. Výstražné bezpečnostné reflexné
vesty fluorescenčnej žltej farby s podob-
nými nedostatkami (nebol na nich údaj o
spôsobe použitia, dokonca chýbali aj
údaje o výrobcovi) ponúkalo aj TESCO
na Zlatých pieskoch. Hoci išlo „len“ o 75

kusov tohto tovaru, inšpekcia zhodnotila
a ocenila priestupok rovnako vysokou
pokutou.
Ani vznešene znejúce meno obchodu nie
je zárukou, že vám obchodník ponúkne
tovar, ktorý má všetko, čo predpisuje
norma. Kontrola navštívila Shopping
Centrum Queen na Námestí SNP 1 a zis-
tila, že pri 37 druhoch textilných výrob-
kov chýbajú údaje o ich materiálovom
zložení a spôsobe údržby. Ponúkali tu
takýto tovar za 44 810 korún, za čo do-
stali pokutu 10-tisíc korún.
Približne v tom istom období inšpektori
navštívili opäť hypermarket na Zlatých
pieskoch a v predajni Detský textil SISSI
našli devätnásť druhov textilných výrob-
kov, ktorým chýbali údaje o kvalite a
spôsobe údržby. Podľa majiteľky obcho-
du išlo o tovar z Turecka a z Poľska. Pre-
dajňa navyše vystavovala doklad o kúpe,
ktorý nemal potrebné náležitosti, takže
by bol pri prípadnej reklamácii zákazní-

kovi zbytočný. V SISSI mali takéhoto
tovaru za necelých 13-tisíc korún a poku-
tu vymerali na rovných 5-tisíc.
Ako klamanie zákazníka však SOI cha-
rakterizuje aj uvádzanie nejasného
údaju o spôsobe údržby. A práve čosi
také našli v predajni ARENA ŠPORT v
Polus City Center - 27 balíčkov dám-
skych nohavičiek po 290 korún malo na
visačke jasne vyznačený symbol žehle-
nia, priamo na výrobku však bol symbol
škrtnutý. Šiltovkám a klobúkom za
1188 korún zasa chýbalo trvalé označe-
nie o spôsobe údržby a v predajni zistili
43 druhov výrobkov v hodnote vyše
160-tisíc korún s rozdielnym označením
pôvodu výrobku, čo spolu stálo firmu
pokutu 15-tisíc korún.
Každá gazdinka vie, čo znamená, ak je
na textilných výrobkoch spôsob údržby
označený nesprávne alebo úplne chýba -
prvé pranie či chemické čistenie môže
šatstvo celkom zničiť. Nepravdivým či
chýbajúcim údajom vám vlastne predaj-
ca nepriamo spôsobil celkom priamu
škodu. Peter Verner
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Pripravujú sa 

dôležité mestské

dopravné stavby
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň schválili sériu uznesení,
ktoré umožnia uskutočniť niekoľko
dôležitých dopravných stavieb na
území Bratislavy.
Mesto pripravuje rekonštrukciu križovat-
ky Kaštieľska - Mierová - Gagarinova -
Tomášikova, ktorú doteraz hatili nevy-
rovnané majetkovoprávne vzťahy. Po-
slanci mestského zastupiteľstva schválili
kúpu pozemku za 675-tisíc korún, ktorá
situáciu vyrieši a umožní rekonštrukciu
križovatky. Táto akcia je súčasťou rekon-
štrukcie Mierovej ulice, ktorá sa vykoná-
va od roku 2004 a v úseku od Hraničnej
ulice po križovatku s Kaštieľskou sa už
uskutočnila. Zrekonštruovaný bol aj úsek
Tomášikovej ulice od Gagarinovej po
Seberíniho ulicu.
Podobné dôvody viedli mesto aj k roz-
hodnutiu kúpiť za 513-tisíc korún po-
zemky, aby bolo možné predĺžiť na frek-
ventovanej križovatke Ružinovská - To-
mášikova odbočovací jazdný pruh. Jed-
ným zo slabých miest tejto križovatky je
nedostatočná kapacita pravej odbočky z
Ružinovskej ulice na Tomášikovu (v
smere od konečnej električiek k Martin-
skému cintorínu). Dôvodom je krátky
samostatný radiaci pruh - vozidlá odbo-
čujúce vpravo musia čakať na zelenú v
spoločnom pruhu s vozidlami pokračujú-
cimi priamo. Tým sa aj autobusy MHD
dostávajú najmä v špičke do značného
meškania. Predĺžením pruhu sa zvýši
priepustnosť pre odbočujúce vozidlá, aj
pre vozidlá v priamom smere.
Poslanci schválili aj kúpu ďalších pozem-
kov za vyše 2,7 milióna korún v súvislos-
ti s pripravovanou rekonštrukciou križo-
vatky Hradská - Ráztočná - Podunajská -
Dvojkrížna vo Vrakuni. Táto križovatka
je najnehodovejšou v celom druhom bra-
tislavskom okrese. V minulom roku bolo
deň pred Vianocami vydané rozhodnutie
o umiestnení stavby, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 13. februára tohto roka.
Táto stavba je v mestskom rozpočte zara-
dená medzi priority.
Minulý týždeň poslanci schválili aj zá-
menu pozemkov s Výskumným ústavom
zváračským, ktorá umožní vybudovať
cestnú svetelnú signalizáciu a pravé
odbočenie z Račianskej ulice na Pio-
niersku. Táto zmena organizácie dopravy
umožní zvýšenie dopravnej kapacity
Račianskej radiály. (juh)

Mesto má trvalý

útulok pre

bezdomovcov
VRAKUŇA
Vstup verejnosti do izolovaného sveta
bezdomovcov prostredníctvom pomoci
počas tohtoročných mrazov odhalil, že
táto spoločnosť nie je jednoliata a že
preto bude treba diferencovať aj pomoc.
Lapidárne sa to prejavilo v slovách brati-
slavského primátora Andreja Ďurkovské-
ho o potrebe zriadiť záchytku, kam bude
možné previezť alebo bezvládnych, alebo
agresívnych ľudí a mať ich pod kontro-
lou. Vyslovil sa tak počas otvárania prvé-
ho útulku so Strediskom osobnej hygieny,
ktorý včera slávnostne otvoril spolu s
ministerkou sociálnych vecí Ivetou Radi-
čovou. Pre naše noviny sa primátor ďalej
vyslovil, že spočiatku bude musieť niesť
ťarchu prevádzky záchytky mesto, neskôr
sa však budú na tom musieť podieľať aj
klienti záchytky. V tejto súvislosti pripo-
menul potrebu ďalších zmien legislatívy,
aby sa napríklad takéto sumy mohli sťa-
hovať zo sociálnych dávok.
Iveta Radičová zdôraznila, že takéto
zariadenia nemožno koncentrovať v jed-
nom meste a tobôž nie v jednej štvrti.
Uviedla, že jej rezort preto rokuje s mi-
nisterstvom obrany o uvoľnení objektov
pre útulky aj v iných mestách a tiež, že
armáda prisľúbila pomoc aj pri zariaďo-
vaní interiérov útulku vo Vrakuni, ktorý
je od prvého mája v prevádzke.
Objekt stojí vedľa známeho útulku Mea
Culpa. S podporou magistrátu, mestských
častí Vrakuňa a Staré Mesto, ministerstva
práce, rodiny a sociálnych vecí a bratislav-
ského kraja objekt za niekoľko mesiacov
zrekonštruovalo občianske združenie Do-
mov pre každého. Náklady zatiaľ dosiahli
2,5 milióna korún, ďalšieho pol milióna
bude stáť oprava a výmena okien. Mesto
predalo objekt občianskemu združeniu za
symbolickú jednu korunu a primátor nevy-
lučuje podiel mesta na hradení energií.
V hornej časti bude útulok pre bezdomov-
cov so záujmom o resocializáciu. Ich po-
byt bude limitovaný na tri mesiace až dva
roky, čo sa bude riešiť individuálne. V
budove bude 70 lôžok. V dolnej časti je
zriadené stredisko osobnej hygieny, ktoré
bude otvorené od deviatej do osemnástej,
v zime sú však pripravení pôsobiť nepre-
tržite. V stredisku sú sprchovacie boxy,
toalety, prezliekareň a dve spoločenské
miestnosti, kde sa bude podávať čaj. V
prípade núdze, mrazov, spĺňa budova
hygienické limity na prichýlenie 120 ľudí.
Po dokončení tejto budovy zrekonštruujú
terajší útulok, kde bude o čosi menej
lôžok - šesťdesiat. Gustav Bartovic

PETRŽALKA
Už na budúci týždeň, v sobotu 13. mája,
si budú Petržalčania v doplňovacích
voľbách voliť starostu na krátke
šesťmesačné funkčné obdobie. Nebýva-
lo vysoký počet kandidátov sme oslovili
s tým, aby krátko predstavili, na čo si za
šesť mesiacov trúfnu.

Miloš ČERNÁK (SNS)
Budem sa usilovať o základné školy na
úrovni 21. storočia a upravím miestne
dane v prospech menších podnikateľov,
budem sa usilovať o lepšie a ľudskejšie
služby úradov verejnosti, obnovím ihriská
pre verejnosť, ktoré zničili ešte komunisti,
dobudujem cyklotrasy a postarám sa o ich
bezpečnosť. Treba oživiť a dotvoriť brehy
Draždiaka aj Dunaja a okolie stanice a
ochrániť Sad Janka Kráľa. Petržalka
potrebuje slušný hotel, viac robiť pre
seniorov a zriadiť nový cintorín.

Peter DUBOVAN (nezávislý)
Problematiku miestnej samosprávy dobre
poznám zo skúseností poslanca mesta
Bratislavy a súčasne aj mestskej časti
Petržalka v rokoch 1990 až 1998 i z postu
riaditeľa petržalského úradu práce v
rokoch 1995 - 2000. V prípade volebného
úspechu sa chcem zamerať hlavne na kon-
trolu a sprehľadnenie platieb za dodávku
tepla a teplej vody a súčasne na ochranu
športových areálov a objektov slúžiacich
pohybovej aktivite, ako aj verejnej a
rekreačnej zelene.

David DVOŘÁK (Občianski liberáli) 
Chcem sa sústrediť najmä na bezpečnosť,
podporu škôl a obnovu bytového fondu. V
oblasti bezpečnosti chcem nielen posilniť
kamerový systém, ale angažovať občanov
na nej aj zavedením a využívaním inštitú-
tu dobrovoľného spolupracovníka mest-
skej polície. Plánujem tiež vytvárať ško-
lám podmienky na získavanie financií z
vlastných podnikateľských aktivít a pro-
blémy bytového fondu riešiť včasným
naštartovaním tvorby ucelenej stratégie
jeho obnovy.

Milan FTÁČNIK (Smer-SD, HZD)
Kladiem veľký dôraz na komunikáciu,

preto ako prvé by som otvoril úrad miest-
nej časti pre občanov, aby mohli osobne,
písomne alebo elektronicky podávať svoje
návrhy, otázky a pripomienky. Vytvoril by
som skupiny, ktoré by spracovávali pod-
nety k mojim piatim prioritám: bývanie,
doprava, školstvo, športovanie a bezpeč-
nejšia, sociálnejšia a modernejšia Petr-
žalka a s ich pomocou by som na každý
podnet reagoval, a najlepšie návrhy zve-
rejnil na stránke Petržalky. 

Mário JURÍK (KSS)
Chcem zastaviť zaberanie parkov a zelene
pre ďalšiu výstavbu. Podporím školy pri
otváraní záujmových krúžkov na využitie
voľného času detí a mládeže. Zasadím sa
za obnovu starých a budovanie nových
detských a dopravných ihrísk. Budem
podporovať rekonštrukciu a zatepľovanie
bytových domov a tiež rozvoj malého a
stredného podnikania s cieľom zvyšovať
počet pracovných miest v Petržalke.

Ján KOTUĽA (KDH, OKS)
V krátkom funkčnom období, aké bude
mať starosta zvolený v májových voľbách,
nie je veľa priestoru na veľké a viditeľné
projekty. Sľubovať ich by bolo nečestné.
Rozhodne by som však, pretože sa bude
blížiť letná sezóna, dozrel na stav a pre-
vádzku vytypovaných ihrísk, dbal by som o
perfektný denný život Petržalky. A súčasne
by som v rámci prípravy na dlhodobejšie
projekty otvoril v spolupráci s primátorom
otázku ekologizácie dopravy v Petržalke.

Peter MAJCHRÁK (nezávislý)
Zlé obytné prostredie Petržalky sa týka
všetkých, preto Petržalčanom ponúkam
predovšetkým to, čo pre nich nemôže urobiť
žiaden iný z kandidátov na starostu. Ako
skúsený architekt a urbanista odstránim
stavebnú anarchiu i súvisiacu prebiehajúcu
devastáciu Petržalky a založím urbanistic-
ko-architektonickú koncepciu dotvorenia
Petržalky tak, aby sa mohla konečne plno-
hodnotne dobudovávať vo všetkých svojich
funkčných zložkách.

Peter MATÚŠKA (nezávislý)
Mojou prioritou je efektívne prelinkovanie
autobusov MHD. Posledné prelinkovanie

MHD spôsobilo chaos a zníženie doprav-
nej obslužnosti. Za ďalšiu prioritu pova-
žujem projekt Internet zdarma pre Petr-
žalku. Určite sa budem snažiť zabezpečiť
dôstojnejší a aktívny život seniorov. Plá-
nujem zriadiť bezplatnú ekonomicko-
právnu poradňu pre nich a zabezpečiť
vyššiu podporu z rozpočtu pre aktivity
tejto skupiny občanov.

Pavel MICHALÍK (VPRED)
Môj program sa zameriava na malé
dôležité veci, ktoré nás dennodenne trá-
pia, a dokázali by dať Petržalke novú
tvár. Chcem sa preto sústrediť na to, čo
možno vyriešiť aj za šesť mesiacov: Pre-
dovšetkým vyčistiť Chorvátske rameno,
aby sa zmenilo na zelené centrum na
oddych a prechádzky. Zameriam sa na
riešenie vzťahov medzi ľuďmi a psami,
čo znamená viac voľných výbehov, aj prí-
snejšie postihy pre nezodpovedných
majiteľov. Pripravím zodpovedný rozpo-
čet na rok 2007.

Jaroslav POKORNÝ (Prosperita Slovenska)
Preverím sťažnosti Petržalčanov za
posledný rok. Na základe prieskumu
požiadaviek presadím také trasy MHD v
Petržalke, aby vyhovovali všetkým Petr-
žalčanom. Budem sa usilovať o zdravú,
čistú a prosperujúcu Petržalku. Preto
naštartujem projekty podporujúce pocit
spolupatričnosti, komunikáciu, lokálpa-
triotizmus a odhodlanie nepoddať sa.
Dávam verejný prísľub, že rozdiel medzi
mojím terajším platom a platom staros-
tu venujem na zlepšenie životného pro-
stredia.

Ladislav SNOPKO (SDKÚ-DS, SZS)
Moje rozhodnutie kandidovať za starostu
nie je krátkodobé. V čase do riadnych ko-
munálnych volieb založím Petržalský
okrášľovací fond na sadenie stromov a
budovanie parkov v Petržalke. Zasadím
sa o prelinkovanie MHD tak, aby vyhovo-
valo Petržalčanom. Zreorganizujem úrad
a založím „centrum prvého kontaktu“,
aby po úrade neobiehal občan, ale doku-
ment. Spolu s poslancami pripravím
funkčný rozpočet na rok 2007 a víziu ďal-
šieho rozvoja Petržalky... (gub)

Blížia sa voľby nového starostu Petržalky -

aké zmeny ponúkajú jednotliví kandidáti

Budí Vás 

hlučný spánok
Vášho partnera?

Kliknite na 
www.chrapanie.sk 

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si dvere?

Lacetti emisie CO2 (g/km): 171 – 210, Spotreba pohonných hmôt (l/100km, zmiešaná prevádzka): 7,1 – 8,8

Chevrolet plus neodolateľný vzhľad.
Urobte si radosť s Lacetti Premium

s bohatou výbavou v limitovanej sérii.

Lacetti Premium Edition
Zapni hudbu a pridaj plyn! Vyber si Chevrolet Lacetti teraz s bohatou 
výbavou (klimatizácia, 2 x airbag, ABS, el. ovládané okná, rádio s CD 
(MP3), diskové brzdy, centr. zamykanie a diaľkové ovl., 3 roky záruka), 
ktorá prináša zážitok z každého momentu jazdy. Nie je to však iba 
o komforte. Vďaka práci talianskeho dizajnérskeho štúdia Italdesign 
Guigiaro je radosť mať ho zaparkované pred domom. Perfektné krivky
a výnimočná výbava teraz už od 419 900 Sk pri platbe v hotovosti. CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

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

Infolinka: 0800 102 702, www.chevroletsk.com
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Osud jaslí

na Javorinskej

ostáva neistý
STARÉ MESTO
Osud jaslí na Javorinskej ulici 9 ostá-
va neistý - minulý týždeň sa touto
témou mali zaoberať poslanci staro-
mestského miestneho zastupiteľstva,
príslušné body však z programu roko-
vania starosta Peter Čiernik stiahol.
Prvý z pôvodne predložených materiálov
navrhoval vystavať na mieste doterajších
detských jaslí na Javorinskej ulici domov
dôchodcov, druhý predpokladal zrušenie
jaslí buď k 30. júnu 2006 alebo ku dňu
nadobudnutia právoplatnosti územného
rozhodnutia na stavbu domova dôchod-
cov. Keďže časť poslancov a rodičia detí
navštevujúcich jasle sú proti ich zrušeniu,
starosta P. Čiernik sa rozhodol presunúť
rokovanie o tejto téme na máj.
Poslanci sa návrhom na zrušenie jaslí,
ktorý predložil P. Čiernik, už zaoberali v
marci, vtedy ho neschválili. Dôvodom na
zrušenie jaslí, ktoré sú zatvorené od 9.
februára, má byť havarijný stav objektu.
Medzičasom vysvitlo, že stav objektu
vôbec nie je až taký katastrofálny a rodi-
čia detí navštevujúcich jasle prejavili
ochotu finančne sa podieľať na oprave,
mestská časť však na ich ponuku nerea-
govala. Tesne pred uzatvorením jaslí bola
časť strechy, cez ktorú zatekalo, opravená
na náklady jedného z rodičov.
Budúcnosť jaslí na Javorinskej ulici, ktorá
mimochodom patrí medzi mimoriadne
lukratívne lokality, ostáva neistý. Jediné, o
čom sa doteraz rozhodlo definitívne, je
odvolanie vedúcej jaslí Evy Rybárovej z
funkcie. Okrem týchto jaslí mestská časť
Bratislava - Staré Mesto prevádzkuje jasle
na Hollého a na Čajkovského ulici. Jasle
na Javorinskej ulici boli jediné v Starom
Meste, ktoré boli od počiatku stavané na
účel, ktorému slúžili. (juh)

Fontány v meste

ožívajú len

postupne
BRATISLAVA
Po pätnástich rokoch ožije 9. mája
dvojitá kaskádovitá fontána na Novac-
kého ulici v Karlovej Vsi. V ten istý
deň v tejto mestskej časti odovzdajú aj
celkom novú fontánu na Námestí svä-
tého Františka. 
Karloveská samospráva sa rozhodla obe
fontány odovzdať verejnosti až v tento
deň v rámci osláv Dňa Európy, hoci fon-
tána na Novackého bola pripravená na
prevádzku už o tri týždne skôr. Prestala
pracovať po troch rokoch od odovzdania,
pretože občania z okolitých domov sa
sťažovali na nadmerný hluk, ktorý spô-
sobovala. Pred touto sezónou fontánu z
vlastných prostriedkov zreštaurovala
mestská organizácia Paming v rámci
svojho trendu každoročne obnoviť na
vlastné náklady aspoň jednu fontánu.
Z približne 50 fontán, ktoré má v správe
Paming, väčšinu uviedli do prevádzky do
polovice apríla. Zvyšok ozdobných fontán
a 9 pitných fontánok spustil do prevádzky
do podujatia Bratislava pre všetkých.
Aj počas tohto sviatočného víkendu však
zostali suché dve veľké fontány priamo v
srdci mestského centra - na Hviezdosla-
vovom námestí. Fontána pred sochou P.
O. Hviezdoslava a dlhá fontána za ňou sú
totiž podľa riaditeľa Pamingu Cyrila
Vaňa v správe mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto. Dve pitné fontánky na
tomto námestí spravuje Paming a podľa
C. Vaňa v sobotu 22. apríla už fungovali.
Z miestneho úradu sme však dostali
odpoveď, že na Hviezdoslavovom ná-
mestí spravujú len jednu fontánu, druhú
majú na Poštovej ulici a tie vraj tradične
spúšťajú až k 1. máju. (gub)

Račianske hody

už tento víkend
RAČA
Mestská časť Rača už tradične pripra-
vuje hodové slávnosti na počesť patró-
nov Farského kostola sv. Jakuba a Fi-
lipa. Tohto roku račianske hody pripa-
dajú na 5.-7. mája.
Piatok patrí vyhláseniu výsledkov IX.
račianskej výstavy a degustácie vín. V
sobotu sa na hlavnom pódiu pred Miest-
nym úradom na Kubačovej ulici predsta-
ví Česká muzika Jiřího Pospíšila, pre
mladých skupina Margot a Street dancig
s DJ Loblom. V nedeľu vyvrcholia hody
o 14.00 h ochutnávkou „holých“ hodo-
vých koláčov a večer koncertom Roba
Opatovského o 18.00 na hlavnom pódiu. 
V uličke remesiel na Kubačovej ulici
bude trh s ľudovo-umeleckými predmet-
miň, v stánkoch budú ponúkať špeciality
a račianske vínko. Deti sa určite potešia
kolotočom na Rustaveliho ulici. (brn)

STARÉ MESTO
Spoločnosť ZIPP Bratislava, ktorá je
vlastníkom pozemku na Belopotockého
ulici, sa o jeho zámenu usiluje už od leta
minulého roku. Jej doterajšie snahy o
rokovania so samosprávou neviedli k
nijakému výsledku. 
Ako nás informovala Jana Varinská zo
spoločnosti ZIPP Bratislava, vedenie spo-
ločnosti sa od leta 2005 pokúša rokovať so
starostom mestskej časti Staré Mesto
Petrom Čiernikom a s primátorom Brati-
slavy Andrejom Ďurkovským. Generálny
riaditeľ spoločnosti ZIPP František Hirner
sa po niekoľkotýždenných žiadostiach o
prijatie 19. júla 2005 stretol s A. Ďurkov-
ským. Výsledkom stretnutia bol zo strany
spoločnosti ZIPP list z 30. augusta 2005
adresovaný A. Ďurkovskému so žiados-
ťou o zámenu pozemkov. Dvanásteho
októbra 2005 primátor napísal list staros-
tovi P. Čiernikovi, kde ho žiada o stano-
visko k zámene pozemkov (keďže amfi-
teáter bol zverený do správy Starého
Mesta). „Nevieme, či mestská časť odpo-
vedala, ale asi nie, pretože pán primátor
povedal, že na to, aby mohol iniciovať

zámenu, potrebuje od nich odpoveď,“
uviedla J. Varinská, podľa ktorej sa medzi-
tým F. Hirner stretol so starostom Čierni-
kom a 8. novembra 2005 spoločnosť ZIPP
poslala list so žiadosťou o zámenu pozem-
ku na Belopotockého za pozemok v amfi-
teátri aj na mestskú časť Staré Mesto.
Dlho sa nič nedialo, až 21. apríla tohto
roka dostala spoločnosť ZIPP na vedomie
list Starého Mesta adresovaný magistrátu,
v ktorom mestská časť odstupuje žiadosť
o zámenu pozemku mestu ako vlastníkovi
pozemkov.
„Keď sme videli, že našu snahu o výmenu
chcú zahrať do autu, oslovili sme občian-
sku iniciatívu, aby nám pomohla,“ pove-
dala nám J. Varinská. „Vysvetlili sme jej,
že nie u nás je hlavný problém. Na zákla-
de tohto sme 10. apríla 2006 dosiahli stret-
nutie u pána primátora, kde nám potvrdil,
že má záujem problém vyriešiť. Informo-
vala som ho, že 7. apríla 2006 sme dali na
Staré Mesto znovu žiadosť o zámenu
pozemkov a aj o tom, že na Starom Meste
sa vyjadrili, že amfiteáter majú iba v sprá-
ve a pozemok patrí magistrátu. Pán primá-
tor nás požiadal, aby sme získali túto

informáciu písomne ( je to to isté, čo vlast-
ne on žiadal od mestskej časti už dávno) a
že potom on môže dať návrh na zámenu
na odsúhlasenie do zastupiteľstva.“
Odvtedy zástupcovia spoločnosti ZIPP
denne volajú na staromestský miestny
úrad a urgujú toto potvrdenie. „Mestská
časť Staré Mesto s nami však nevedie
žiadne rokovania,“ zdôraznila J. Varinská.
„Nemá vôbec záujem o zámenu pozem-
kov a, bohužiaľ, máme informácie, že za
tým budú osobné podnikateľské záujmy,
možno aj pána starostu, ale najmä niekto-
rých vplyvných poslancov, ktorí sedia v
zastupiteľstve Starého Mesta a pravdepo-
dobne aj v mestskom zastupiteľstve.“
Ako upozornila, na svete je z dielne týchto
poslancov - podnikateľov dokonca už nie-
koľko štúdií, ako má vyzerať pozemok
pod amfiteátrom. „Takže smiešna hra na
ochotu vymeniť pozemky a zachovať
zeleň pre občanov Bratislavy je znovu len
celkom pekným divadlom,“ uviedla.
„Bohužiaľ, takto sa asi skončí aj iniciatíva
pána primátora, ktorý v poslednom čase
veľmi intenzívne prejavuje záujem o rie-
šenie tejto situácie.“ Juraj Handzo

Spoločnosť ZIPP nadobúda presvedčenie,

že o zámenu v skutočnosti nie je záujem

STARÉ MESTO
Osud parčíka na Belopotockého ulici, o
zachovanie ktorého bojujú obyvatelia
žijúci v jeho okolí, je stále neistý, zásad-
ný posun nenastal ani po zasadnutí sta-
romestského miestneho zastupiteľstva.
Pozemok vlastní spoločnosť ZIPP Brati-
slava, ktorá chce na mieste parčíka vybu-
dovať polyfunkčný objekt, preto jediným
spôsobom, ako samospráva môže parčík
zachrániť, je výmena na pozemku na
Belopotockého ulici za inú adekvátnu
parcelu, s čím by súhlasila aj spoločnosť
ZIPP. Podľa vyjadrenia bratislavského
primátora Andreja Ďurkovského mesto
chce, aby bol parčík zachovaný, preto
spoločnosti ponúklo pozemok pri amfi-
teátri v Horskom parku. Keďže tento

pozemok nie je v správe mesta, ale mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto, výme-
nu by musela odsúhlasiť mestská časť.
Starosta Starého Mesta Peter Čiernik
chcel predložiť návrh na výmenu pozem-
kov do programu rokovania staromest-
ského miestneho zastupiteľstva. V pro-
grame rokovania staromestských poslan-
cov, ktoré sa konalo minulý týždeň, sa
však žiadny takýto návrh neobjavil.
„Vzhľadom na trvajúce rokovania so spo-
ločnosťou ZIPP nebolo možné poslancom
miestneho zastupiteľstva predložiť návrh
na výmenu pozemkov na poslednom
zasadnutí,“ povedal nám Marek Hitka z
referátu komunikácie s verejnosťou staro-
mestského miestneho úradu. Ako dodal,
starosta poslancov o vývoji situácie a

rokovaniach detailne informoval aj na ro-
kovaní zastupiteľstva (v rámci bodu „rôz-
ne“). „Spracovanie návrhov oboch strán si
vyžaduje viac času, a preto starosta pred-
loží ucelený materiál s najväčšou pravde-
podobnosťou na ďalšie  rokovanie miest-
neho zastupiteľstva. Pokiaľ ide o poze-
mok pri amfiteátri, pripomínam, že mest-
ská časť Bratislava - Staré Mesto je jeho
správcom, čiže sú nevyhnutné aj rokova-
nia s magistrátom.“
Podľa hovorkyne Evy Chudinovej primá-
tor Andrej Ďurkovský predloží na májo-
vom zastupiteľstve návrh na odzverenie
pozemku mestskej časti Bratislavy - Staré
Mesto s tým, že ďalej bude v správe magi-
strátu. Potom bude zámena pozemkov v
kompetencii mesta. (juh)

O parčíku na Belopotockého ulici sa ešte

nerozhodlo, rokovania stále pokračujú

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

P R E D Á M
v Kamenci pod Vtáčnikom, okres Prievidza, novší
RD, 4 izby, garáž, pozemok 2003 m2, potok cez
pozemok + rybník, horské prostredie, v blízkosti
sú cca 10-20 km 4 termálne kúpele a kúpaliska,
10 lyžiarskych vlekov. Cena: 2,6 mil. Sk, 

Telefón: 0904 271 472

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

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

K ú p i m  
staré hodiny

nástenné, náramkové a iné, hodinársku
pozostalosť, aj iné starožitnosti

� 0903 668 559, 02/4445 0614

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

dôchodkového zabezpečenia 
� profesionálny 

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

e-mail: amslico@zoznam.sk

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Osud nového

centra závisí

od investorov
KARLOVA VES
Idea vybudovať Nové bratislavské
centrum na Dlhých dieloch nepadla,
ale jeho realizáciu dokáže mestská
časť Karlova Ves len ťažko ovplyvniť,
všetky stavebné pozemky sú totiž v
rukách súkromných investorov.
Informoval nás o tom prednosta miestne-
ho úradu Jozef Harvančík. Podľa neho
mestskej časti prináleží približne len toľko
plochy, koľko bolo potrebnej na vybudo-
vanie komunikácií. Ostatné plochy, asi 70
- 80 percent súboru, pôvodní vlastníci
alebo predali, ďalšiu časť predstavujú re-
štitúcie. Reagoval tak na informáciu, že
obvatelia už existujúcich domov sú
nespokojní s tým, že žijú prakticky na sta-
venisku. „Niektoré projekty sú už vo fáze
zemných prác, iné už majú platné staveb-
né povolenie, tam možno čakať dokonče-
nie v horizonte dvoch rokov. Niektoré sú
však len na začiatku vybavovania potreb-
ných dokumentov a tam sa ťažko predpo-
vedá, kedy si investor vybaví všetky nále-
žitosti, nedá sa teda povedať, kedy sa
komplex dokončí,“ dodal prednosta. 
Uviedol tiež, že v zásade všetky projekty
musia rešpektovať ducha štúdie, sú urče-
né isté stavebné línie a podlažnosť budov
v súvislosti s centrotvorným poslaním
lokality. Záväzne jej vzhľad nestanovuje
žiadny dokument. V tejto súvislosti zdô-
raznil, že výšková zástavba v rohu súbo-
ru sa tiahla všetkými štúdiami, menil sa
len jej pôdorysný charakter. 
J. Harvančík tiež uviedol, že k zvýšeniu
pokoja v lokalite prispelo umiestnenie
policajnej stanice, hoci aj to spočiatku
vyzeralo len ako ďalšia komplikácia.
Mestská časť sa nakoniec s políciou
dohodla a vodiči už vraj rešpektujú pešiu
zónu. Nevylúčil však zvýšenie ruchu v
tejto lokalite, ak sa znovu začne stavebná
aktivita. (gub)

Vytyčujú sa

hranice

lesného parku
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň schválili uznesenie sta-
novujúce hranice území Bratislavské-
ho lesného parku, napriek tomu tento
proces ešte nie je celkom ukončený.
Bratislavský lesopark sa rozkladá na
území, ktoré má niekoľko vlastníkov. Lesy
v majetku mesta a v správe Mestských
lesov v Bratislave ležia na území, kde bol
evidovaný les mesta Bratislavy ešte pred
rokom 1949. Podľa súčasného stavu, ako
ho evidujú katastrálne úrady, sú to kata-
strálne územia Dúbravka, Záhorská
Bystrica, Karlova Ves, Vinohrady, Staré
Mesto a Rača. Mestské lesy v Bratislave
majú v súčasnosti zverené pozemky s cel-
kovou plochou vyše 27,3 milióna štvorco-
vých metrov, z toho takmer 26,8 milióna
štvorcových metrov tvoria lesné pozemky. 
Proces odovzdávania pozemkov zo štát-
neho podniku Lesy SR mestu Bratislava a
následne Mestským lesom Bratislava ani
teraz nemožno považovať za skončený. V
spolupráci s Lesmi SR je potrebné zabez-
pečiť doriešenie pozemkov, ktoré doteraz
nemajú založené listy vlastníctvo alebo
ich stav vedený v katastri nie je totožný so
stavom uvedeným v pozemkových kni-
hách. Tieto pozemky je možné protoko-
lárne odovzdať Mestským lesom po pre-
verení ich majetkovoprávnych vzťahov,
vyhotovení geometrických plánov a zalo-
žení listov vlastníctva. Keďže tieto pod-
klady si vyžadujú nemalé finančné náro-
ky, doteraz sa všetky nerealizovali. (juh)

Prenájom BYTY:
Škultétyho - 1,5i. zar., rekonštrukcia, 42m2, tehla, KTV,  parkovanie 15000 Sk 
Na Križovatkách - 4i. nezar., novostavba, 120m2, 4/6, balkón, gar. 25000 Sk+E
Gorkého - 1i. OV zar., 40m2, príz., čiast. upr., vysoké stropy, krátkodobo 13000 Sk+E
Gorkého - 3i. OV čiast. zar., 100m2, 2/6,  rek., vys. stropy, spotrebiče 30000 Sk+E
Martinengova - 3i. zar., nový nábytok, 2/6, 82m2+20m2 balkón 18000 Sk+E
Predaj BYTY:
Lackova - 3i., 97m2+terasy (10+12m2),pivnica, novostavba, kuchynská linka,

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

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

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

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

Lacetti

FANCAR, s.r.o.

Trnavská cesta 51
821 01 Bratislava

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

CHEVROLET. Veľké plus.

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

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

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

záruka 3 rokyalebo 100 000 km

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

vzdelanie a skúsenosti pre pozíciu

Finančný poradca
Manažér

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

Ing. Ivan Horský, 0905 322 233

BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska prekvapuje
realitných odborníkov v regióne
vyspelosťou svojho trhu, transakciami
v kancelárii a retailovým sektorom, do
ktorého sa začínajú zapájať najväčší
európski hráči. 
Relatívne nové realitné trhy v krajine
stále ešte prinášajú hojnosť príležitostí a
výziev, od kancelárií a skladov až po
bývanie a retailing. Tí, ktorí chcú niečo
podniknúť, si však už nemôžu dovoliť
čakať, pretože pozornosť mnohých
investorov sa už teraz posúva na východ.
Tieto a podobné témy, ako aj schopnosť
Slovenska absorbovať nové zahraničné
investície, slovenské ekonomické refor-
my či vplyv neďalekej Viedne na rozvoj
Bratislavy - to všetko bolo predmetom
konferencie CEDES 2006, ktorá bola 18.
a 19. apríla v Bratislave. Stretli sa na nej
zástupcovia najdôležitejších európskych
realitných spoločností s miestnou komu-
nitou podnikateľov. 
Diskusia sa zamerala na to, či má zmysel

investovať do komerčných realít na Slo-
vensku. Zdá sa, že varovania, že nájom-
né za nové kancelárske priestory je ne-
bezpečne nízke, nemajú konca. Retailoví
developeri sú opatrní, aj pokiaľ ide o ná-
kupné zóny inde než v Bratislave. No
projekty sa napriek tomu hýbu a develo-
peri dokážu svoje produkty predávať. 
Rozkvitajúci trh bývania na Slovensku
podporujú lacné hypotéky, no tvrdí sa, že
banky by mohli obchodovať v omnoho
väčšej miere, než to robia dnes. Diskuto-
valo sa o postupoch vyhodnocovania
majetku, ktoré dnes banky využívajú. Na
konferencii predstavili aj prehľad najdô-
ležitejších projektov, na ktorých sa pra-
cuje (o väčšine z nich sme už v Bratislav-
ských novinách informovali). Témou
diskusií bolo aj to, či bratislavské byty
poskytujú domácim i zahraničným
investorom rozumnú príležitosť na
investovanie. 
Jedným z nových veľkých hráčov, ktorí
začali pôsobiť v Bratislave, je spoločnosť
Sekyra Group SK. „Klienti kladú čím

ďalej tým väčší dôraz na kvalitu a dobrú
architektúru,“ povedala nám výkonná
riaditeľka spoločnosti Lucia Švecová.
„Nestačia im len moderné fasády, za kto-
rými sa skrývajú nevyhovujúce dispozí-
cie. Zmena životného štýlu prináša aj
nové formy bývania, akými sú bývanie v
kondomíniách, loftové bývanie či obytné
súbory s občianskou vybavenosťou. Prí-
prava našich projektov sa sústreďuje aj
na tieto nové formy. V Mlynskej doline
pripravujeme obytnú rezidenciu s ob-
čianskou vybavenosťou. V areáli bývalej
Bratislavskej cvernovej továrne by sme
zas radi vytvorili loftové byty.“ 
Ako vysvetlila, loftové byty vznikajú
väčšinou prestavbou z bývalých skladov
alebo výrobných hál. „Charakteristické
sú pre ne vysoké stropy, veľké preskle-
nia, niekedy sa vkladá mezanín,“ dodala.
Podľa jej slov zväčša ide o jednopriestor
bez klasickej delenej dispozície na izby.
Oddelená býva len kúpeľňa. Mnoho prí-
kladov možno nájsť v Londýne v
Docklands. (juh)

Bratislava priťahuje veľkých európskych

realitných hráčov, trh sa stále rozvíja



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2006

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP hliadka mestskej
polície robila poriadok so skupinkou
bezdomovcov, ktorí vyčíňali pred Starou
tržnicou. Jeden z nich svojho pitbulla
poštval na policajnú hliadku a ich služob-
ného psa. Policajný pes si s pitbullom
hravo poradil, vyčíňať však začal aj jeho
43-ročný majiteľ, ktorý zaútočil na mest-
ských policajtov. Skrotili ho až donuco-
vacie prostriedky. Pitbull skončil v útul-
ku a útočník na polícii, kde ho obvinili z
útoku na verejného činiteľa.

DÚBRAVKA
NA POVAŽANOVEJ ULICI zasaho-
vala polícia po telefonickom oznámení,
že v zadnom vchode obytného panelové-
ho domu sa nachádza nezistená látka,
pravdepodobne ortuť. Tentoraz ju objavi-
li dvaja stavební robotníci v dvojdecovej
nádobe. Podľa ich vyjadrení ani jeden z
nich neprišiel s látkou do priameho kon-
taktu. Aj napriek tomu lekár obidvoch
mužov ošetril a poučil ich o konaní v prí-
pade zmien zdravotného stavu. Na mies-
te boli policajti, hasiči i zdravotníci.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie na
neznámeho páchateľa pre trestný čin
všeobecného ohrozenia. 

RAČA
NA ULICI PRI ŠAJBÁCH v objekte
firmy nákladné motorové vozidlo značky
Scania s návesom pri cúvaní pritlačilo o
múr nakladacej rampy 21-ročného muža.
Zamestnanec firmy utrpel ťažké zranenia
hlavy, ktorým na mieste podľahol. Poli-
cajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
voči 51-ročnému gréckemu vodičovi
vozidla, obvinil ho za prečin usmrtenia,
za čo mu hrozí až trojročný trest odňatia
slobody.

PETRŽALKA
NA KOPČIANSKEJ ULICI 21-ročná
Simona odcudzila svojej matke peňažen-
ku s peniazmi po tom, ako jej odmietla
dať peniaze. Dcéra prišla za matkou do
bytu a žiadala peniaze, ktoré potrebovala
na zakúpenie drog. Keď ich nedostala,
bola agresívna a schytila i kuchynský
nôž, ktorý proti nej nasmerovala. Napo-
kon vytrhla matke z rúk peňaženku s pri-
bližne 6000 korunami a ušla z bytu.
Matka prípad oznámila na policajnom
oddelení. Za lúpežné prepadnutie Simo-
nu neminie obvinenie.
PRI MOSTE APOLLO spadol 57-
ročný Emil Č. do Dunaja. Z vody ho
vytiahli hasiči, ktorých zalarmovali ob-
čania krátko pred po tom, ako uvideli
topiaceho sa muža z mosta. Prúd rieky
ho však unášal ďalej, na petržalský breh
sa podarilo potápačom vytiahnuť muža
až zhruba na úrovni Slovnaftu. Hasičská
záchranná služba mu ihneď poskytla
prvú pomoc a keďže bol silne podchla-
dený, odviezla ho aj do najbližšieho
zdravotníckeho zariadenia. Emil Č. bol
značne opitý a počas transportu sa sprá-
val k hasičom agresívne. Aktívny odpor
kládol aj pri poskytovaní prvej pomoci a
neupokojil sa ani v zdravotníckom zaria-
dení. (ver)

Bratislavské víno

chutilo známym

spisovateľom
Aj viacerí významní svetoví spisovatelia,
ktorí navštívili Bratislavu, si pochvaľo-
vali pohostinnosť Bratislavčanov a ich
dobré víno.
Francúzsky spisovateľ a historik Ch. L.
Montesquieu chcel poznať Uhorsko a jeho
mravy, a preto navštívil Bratislavu počas
zasadania Uhorského snemu 22.-25. mája
1728. O svojej ceste napísal list priateľovi
maršalovi Berwickovi, v ktorom opisuje,
ako sa v Bratislave počas večere spil s bele-
hradským biskupom Nadasdym pri pripíja-
ní bratislavským vínom na zdravie panov-
níkom, zástupcom cirkvi a hostiteľovi pri-
masovi Imre Esterházymu.
Taliansky záletník a spisovateľ Giacomo
Casanova sa zúčastnil počas svojho pobytu
vo Viedni na bratislavskom plese vo fe-
bruári 1753. V spoločnosti baróna Weissa
sa tu zabávali pri bratislavskom víne s
dvoma mladými slečnami.
Spisovateľ Mór Jókai študoval v bratislav-
skom evanjelickom lýceu na Konventnej
ulici v rokoch 1830-1840. Zúčastnil sa tu aj
na povestných zábavách a posedeniach bra-
tislavských študentov pod viechami. Spo-
mienky opísal v románoch Kým zostarne-
me a Zlatý človek.
Sándor Petöfi, známy spisovateľ, bol viac-
krát v Bratislave. V rokoch 1845 a 1847 tu
prepisoval parlamentné správy. Býval pri-
tom na Vysokej ulici 3, Panenskej 25 a Kon-
ventnej 8, kde bol častým návštevníkom
viech na týchto uliciach. Pri popíjaní brati-
slavského vínka čerpal z ľudových tradícií a
piesní námety pre svoje diela. Naposledy
bol v Bratislave 25. marca 1848. Jeho pom-
ník v petržalskom parku zničili vandali.
Dánsky spisovateľ, svetoznámy rozprávkar
Hans Christian Andersen navštívil Bratisla-
vu v júni 1841 ako pasažier parníka pláva-
júceho z Carihradu do Viedne. Návšteva
Bratislavy ho čiastočne inšpirovala pri písa-
ní rozprávky Malá predavačka zápaliek a v
jeho cestopise sa nachádza takáto zmienka
o Bratislave: „Bratislava je krásne mesto
plné pekných dievčat a dobrého vína“.
Mesto sa mu chystá odhaliť 2. júna sochu
pri hoteli Danube.
Slávny francúzsky spisovateľ Jules Verne
navštívil v lete 1892 Bratislavu. Bol ubyto-
vaný v hoteli U zeleného stromu (dnešný
Carlton). Zaujal ho najmä hrad Devín,
ktorý rozvíril jeho fantáziu pri pití devín-
skeho vína k napísaniu románu Tajomný
hrad v Karpatoch, ktorého dej však umiest-
nil na hrad v Sedmohradsku.
Spisovateľ Erich von Denikän navštívil
Bratislavu 2. júna 1995. Sprevádzal ho
Ľubomír Valenčík, predseda klubu Hype-
rion. Spolu išli do hotela Devín, kde popí-
jali frankovku. Keď došlo k plateniu, zis-
tili, že nemajú peniaze na zaplatenie účtu.
Valenčík zaplatil dlh až na druhý deň.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Hviezdoslavovo námestie je promenádou
Po smrti Pavla Orságha Hviezdoslava
(1921) vznikla myšlienka pomenovať
jeho menom niektoré dôstojné prie-
stranstvo v Bratislave. Po dlhšom uva-
žovaní prestavitelia mesta usúdili, že
najlepšie bude jeho meno použiť pre
námestie pred Mestským divadlom,
ktoré vtedy nieslo meno Palackého
sady. 
Toto verejné priestranstvo malo za sebou
dlhoročnú históriu. Od stredoveku býval
voľný priestor pred južným úsekom
mestského opevenenia každoročne za-
plavovaný vodami Dunaja. Obyvatelia
mesta široké koryto rieky postupne v
úseku pri hradbách zasypávali smeťami,
zeminou z výkopov či (menej často) už
nepoužiteľným stavebným materiálom
zo zbúraných objektov. Medzi hradbou a
tokom rieky vzniklo za niekoľko storočí
rozsiahle priestranstvo, ktoré pohltilo aj
niekoľko prirodzených ostrovčekov.
Po roku 1784 časť priestranstva medzi
Pekárskou baštou (stála neďaleko Lau-
rinskej brány, pri dnešnej Gorkého ulici,
tam, kde je dnes zadný vchod do Hviez-
doslavovho divadla) a Rybárskou bránou
postupne zastavali. Niektoré obytné

domy medzi terajšími ulicami Gorkého a
Jesenského boli obydliami vysoko posta-
vených šľachtických rodín. V čele tohto
bloku domov stálo Mestské divadlo. 
Na časti priestranstva od divadla na
východ až k Rybnému námestiu vysadili
štvorradovú stromovú alej, miesto, kde
sa obyvatelia chodili prechádzať. Preto
už v roku 1785 alej volali Promenádou.
Krátko (1852-61) bolo námestie pome-
nované menom maršála Radetzkého, v
roku 1861 dostalo oficiálny maďarský
názov Sétatér (Prechádzkové námestie =
Promenáda), v roku 1899 Kossuth Lajos
tér, po prvej svetovej vojne Kossutha
vystriedal Palacký.
V súvislosti s pomenovaním Hviezdosla-
vovým menom sa uvažovalo aj s posta-
vením pomníka veľkému básnikovi. Z
podnetu Slovenskej ligy v Amerike sa
uskutočnili dve súťaže (1927 a 1932), ani
jedna však objednávateľov, ani porotu
neuspokojovala. Pomník nakoniec reali-
zovali sochári V. Ihriský a J. Pospíšil,
architektonickú časť navrhol J. Lehot-

ský. Odhalili ho v septembri 1937.
Umiestnili ho na ploche parku pred vte-
dajším Mestským divadlom, kde od roku
1887 stál pomník Jánovi Nepomukovi
Hummelovi a v rokoch 1905-1921 pom-
ník Sándorovi Petöfimu. Miesto bolo v
osi námestia a fasády divadla, na spojni-
ci ulíc Rybárska brána a Mostová.
Pôvodne mali za sochou básnika v nadži-
votnej veľkosti stáť na pôdoryse polkru-
hu kamenné stĺpy a tie mali niesť kamen-
ný architráv s textom z Hviezdoslavovej
básne. Namiesto nich za sochou vysadili
polkruhový rad štíhlych tují. V päťdesia-
tych rokoch pomník premiestnili na tera-
šie miesto a osadili na príliš vysoký kop-
ček zo zeminy, ktorý síce pri poslednej
úprave odstránili, ale tým sa zmenili pro-
porcie sokla, ktorý je teraz pre sediacu
sochu básnika príliš vysoký. 
Na historickej pohľadnici zo štyridsia-
tych rokov vidno pôvodnú parkovú úpra-
vu okolia pomníka, jeho proporcie a
situovanie (barokové domy vpravo stále
stoja), ako aj nevhodnú dočasnú stavbič-
ku trafiky, ktorá odtiaľ, našťastie, dávno
zmizla. Štefan Holčík 

FOTO - archív autora

Prieskumná agentúra 

prijme anketárov 
na vedľajší pracovný pomer
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BRATISLAVA
Hovoriť v súvislostí so ziskom maj-
strovského titulu o pohode je síce skre-
sľujúce, no cesta volejbalistov VKP
tohtoročným play-off pripomína sku-
točnú pohodičku. Po bezproblémovom
vyradení Nitry (3:0 na zápasy a bez
straty setu) a Prešova (znovu 3:0 a s
dvoma stratenými setmi) prišlo na rad
finále a víťazstvo 4:1 nad Humenným.
Rozhodujúci duel vyhrali policajti v hale
PKO a symbolicky tak vrátili trofej do
Bratislavy, odkiaľ ju minulý rok zobrali
iní východniari, Prešovčania. „Som rád,
že sme splnili predsezónny cieľ, získať
titul a priviezť ho naspäť do Bratislavy,“
priznal tréner Ivan Husár.
Práve staronový kormidelník je člove-
kom, ktorý stál pri všetkých predchádza-
júcich deviatich triumfoch VKP, či už ako
tréner, asistent alebo manažér. V tejto
sezóne prevzal kormidlo koncom februá-
ra, keď nahradil Petra Kalného. „Bolo
treba niečo spraviť,“ spomínal Ivan Husár
a pokračoval: „Družstvo potrebovalo nie-
koľko zmien, niektoré veci hráči pochopi-
li za 24 hodín, iné trvali viac dní,“ priznal
kormidelník VKP.
Zmeny však určite pomohli, práve vo
februári naštartovali Bratislavčania fan-
tastickú jazdu, ktorá sa skončila striekajú-
cim šampanským. Pritom minimálne od
finálového súpera sa čakalo, že bude VKP
rovnocenným súperom. Humenné totiž
vyhralo doma obidva zápasy základnej a

nadstavbovej časti sezóny, a hoci rovnako
si viedli aj Bratislavčania, predsa len sa
predpokladal tuhší odpor východniarov.
„Cítili sme, že možno rozhodujúce zápasy
sa odohrajú v Humennom,“ tvrdil Ivan
Husár, ktorý si pochvaľoval prípravu na
tretí duel, prvý na východe, ktorý policaj-
ti vyhrali. „Výborne sme sa naň pripravili.
V Humennom sa nám pritom hralo veľmi
ťažko, nie nadarmo sme tam nevyhrali už
vyše roka. Majú osobitnú halu, malú,
diváci sedia hráčom za chrbtami, vyhráva
sa len veľmi ťažko. Humenné malo navy-
še stabilizovaný tím, vekovo skúsený. Na
našej strane však boli naše skúseností s
podobnými ťažkými stretnutiami,“ pre-

zradil Ivan Husár. „Bola to vydarená sezó-
ny, akurát ma mrzí, že sme VKP viac
neskomplikovali cestu za titulom,“ priznal
aj tréner Humenného Štefan Hronec.
Pochvalu za úspech si zaslúži celý klub,
patrí sa však vymenovať hráčov: Haník,
Nemec, Roštár, Kohút, Pělucha, Demeter,
Stehlík, Hody, Joščák, Patúc. Zaujímavou
postavou je napríklad Roštár, pre ktorého
je tohtoročný titul už šiestym v drese
VKP, naopak, majstrovský pocit znovu
zažil štyridsaťpäťročný Nosek. Ten sa z
prvého titulu tešil pred desiatimi rokmi, na
druhý si musel počkať neuveriteľných
desať ďalších... (mm)

FOTO - TASR

Rekord v účasti padol pred šampionátom,

Slovensko má v pláne získať päť medailí

Trnavská

invázia

na Pasienkoch
BRATISLAVA
Ak sa v tejto sezóne počas ligy zaplnili
bratislavské futbalové štadióny, zna-
menalo to jediné - do hlavného mesta
prišla Trnava. Posledný tohtosezónny
nával fanúšikov bilých andelov sa čaká
v pondelok 8. mája.
V ten deň sa na Pasienkoch začne finále
Slovenského pohára a v ňom sa Spartak
stretne s Ružomberkom. Ide teda o súboj
dvoch horúcich kandidátov na majstrov-
ský titul, tým tretím do partie je petržalská
Artmedia. Bratislavskí záujemcovia o
stretnutie si mohli a môžu kúpiť lístky na
štadióne Interu (počas jeho ligových due-
lov), kto to nestihne, má čas aj v deň stret-
nutia - od 12. h.
Duel by mohol byť zaujímavou konfron-
táciou oboch špičkových slovenských
tímov. Pravda, kým Ružomberok ide v
poslednom období hore, trnavská forma
akoby kulminovala pred pár týždňami a v
poslednom období sa spartakovci viac
herne ako výsledkovo trápili. Finále však
má svoje špecifiká, favorit nemusí byť
vždy úspešnejší a netreba zabúdať, že
Trnava bude mať na tribúnach dvanásteho
hráča! (mm)

Hujsa bojoval

o šampionát
HOKEJ
Zrejme až posledné prípravné stretnu-
tie pred majstrovstvami sveta v Rige
rozhodlo o tom, či sa v kádri Františka
Hossu udržal jediný zástupca bratislav-
ského Slovana Martin Hujsa.
Útočník belasých absolvoval minulý týž-
deň dvojzápas vo Švajčiarsku, už v utorok
by sa mal predstaviť v Nitre proti Ukraji-
ne (zápas sa skončil po uzávierke) a po
ňom chcel slovenský kormidelník ozná-
miť nomináciu do Rigy. „Nezaťažujem sa
úvahami o účasti na šampionáte. Bude
ako bude. Som rád, že som sa vôbec
dostal medzi nominovaných a že som
mohol zabojovať o účasť na svojich
prvých majstrovstvách sveta,“ priznal slo-
vanista, ktorého šance vzrástli po ospra-
vedlneniach množstva hráčov z NHL.
Majstrovstvá sveta v Lotyšsku sa začínajú
už v piatok 5. mája. V základnej skupine
sa postupne stretneme s Bieloruskom (6.
mája), Kazachstanom (8. mája) a Ruskom
(10. mája). (mm)

Volejbalisti VKP Bratislava si dali ročnú

pauzu, deviaty titul však získali v pohode

KULTURISTIKA
Už minulý týždeň sme avizovali, že
prvý rekord majstrovstiev Európy
mužov a miešaných párov v kulturisti-
ke a v body fitnes padol ešte pred úvod-
nou súťažou. „Doteraz sa nám prihlási-
lo 180 pretekárov z tridsiatich krajín.
Aj keď je pravdepodobné, že nie všetci
prídu, počet zúčastnených určite pre-
kročí vlaňajšie majstrovstvá Európy v
rumunskom meste Brašov, kde sa pred-
stavilo 93 súťažiacich,“ tvrdil generál-
ny sekretár Slovenskej asociácie kultu-
ristiky a silového trojboja Peter Uríček.
Šampionát sa uskutoční 6. a 7. mája v Si-
bamac Aréne Národného tenisového cent-
ra a ciele slovenskej výpravy sú naozaj
smelé: „Podľa môjho tipu by sme mohli
získať štyri až päť medailí,“ vyslovil svoju
prognózu pár dní pred ME prezident
SAKST Michal Čapla. Dôvody na jeho
optimizmus sú jasné. Slovensko predstaví

v Bratislave takmer všetko najlepšie, čo
doma máme. Dokladom je napríklad fakt,
že minuloročný strieborný medailista z
európskeho šampionátu Tatarka sa tento
rok prebojoval len do nášho B-družstva.
„V nominácii chýba jedine Hlinka, ktorý
mal študijné povinnosti a údajne aj finan-
čné problémy so zabezpečením prípravy.
Inak bude v Bratislave skutočný sloven-
ský výkvet,“ netajil spokojnosť Michal
Čapla. Diváci budú môcť držať palce 21
reprezentantom, z toho 15 kulturistom,
trom súťažiacim v body fitnes a trom kul-
turistkám v miešaných pároch.
Z Brašova sa vrátila s medailou pätica slo-
venských reprezentantov - kulturista Hlin-
ka (zlato do 65 kg), Tatarka (striebro do
87,5 kg), Havlík (bronz do 87,5 kg), Solár
(striebro nad 95 kg) a Maliňák (zlato v
body fitnes). Celkove sme od roku 1993
na ME získali 21 medailí, z toho 8 zlatých,
7 strieborných a 6 bronzových. Najúspeš-

nejším pretekárov je mediálna hviezda
Adam Cibuľa, ktorému už trikrát zavesili
na krk najcennejší kov.
Bratislavský kulturistický sviatok sa
začne v sobotu 6. mája o 13.00 h eliminá-
ciami a semifinále, v nedeľu o 15.00 h sa
uskutoční finále. Pre tých, ktorí sa vyberú
na podujatie prvý raz: Vo finále bude v
každej kategórii bojovať päť najlepších
pretekárov. Celkove sa uskutočnia súboje
v ôsmich kategóriach (do 65, 70, 75, 80,
85, 90, 100 a nad 100 kg). Svoju atraktivi-
tu majú aj miešané páry (jediná kategória)
aj muži v body fitnes (tri kategórie - do
170, 178 a and 178 cm). Cena vstupeniek
odráža dôležitosť podujatia, dvojdňový
lístok stojí 800 Sk, študenti a dôchodcovia
ho dostanú za 300 Sk.
Kto sa nedostane na tribúnu, ten si môže
jednotlivé súboje pozrieť aj v televízii.
Nedeľňajšie finále odvysiela STV a v
pláne ho má aj Eurosport. (mm)

FUTBAL
�FINÁLE Slovenského pohára
Pondelok 8. mája, Pasienky
Trnava - Ružomberok (16.30)
�3. LIGA
Sobota 6. mája: Petržalka - Rapid (10.00),
Dúbravka - senec (10.30), Ružinov - Slovan B
(10.30), Ružinov - Slovan B (10.30)
Nedeľa 7. mája: Jablonec - Láb (16.30), Pezi-
nok - Rača (16.30), Inter B - Jur (16.30), Stupa-
va - Lamač (16.30), Čunovo - D. Lužná (16.30)
�4. LIGA
Sobota 6. mája: PVFA - Senec (10.00), BCT
- Blatné (10.00), Vrakuňa - Jarovce (16.30),
Danubia - Štart (10.30)
Nedeľa 7. mája: Rovinka - Tomášov (16.30),
D. Nová Ves - Trnávka (16.30),Vajnory - Mali-
novo (16.30), Bernolákovo - Kráľová (16.30)
�5. LIGA
Sobota 6. mája: Čunovo - Nové Mesto
(10.00), Krasňany - Vrakuňa B (10.30), La-
mač B - Jarovce (16.30), Č. Voda - Nepočujú-
ci (16.30)
Nedeľa 7. mája: Petržalka - Volkswagen
(10.00), Trnávka B - Ekonóm (16.30), Vino-
hrady - Rusovce (16.30), Z. Bystrica - Fortuna
(16.30)

PÉTANGUE
�OMLADINA OPEN 2006
V pondelok 8. mája
Národný guľodróm - Tyršovo nábrežie
Turnaj pre pretekárov do 18 rokov (14.00)

VODNÝ SLALOM
�SLOVENSKÝ POHÁR - 2. kolo
V nedeľu 7. a pondelok, 8. mája Čunovo
(od 10.00)

ZÁPASENIE
�DUNAJSKÝ POHÁR 2006
Veľká cena juniorov
V sobotu 6. mája, ŠH Mladosť
Od 11.00 vylučovacie a finálové stretnutia

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Bazová, 35m2, zvýšené prízemie, zrek. fasáda 1,75 mil. Sk
2-izb., OV, Ladzianskeho, 66 m2, zrek., zvýšené prízemie, tehla 2,7 mil. Sk
2-izb., OV, Saratovská, 11p., tehla, 60+10m2 terasa 2,3 mil. Sk
2 izb., OV, Sibírska, 53 m2, zv. príz., pôv. stav 2,15 mil. Sk
2,5-izb., OV, Gorkého, 2/3p.,  83m2, upr., vl. kúrenie 5,5 mil. Sk
3-izb., OV, Dunajská, 126+16m2 log., nov., gar.stát., 3/5 11,2 mil. Sk
3-izb., OV, Vajnory, mez., novost., 73m2, gar., atrium, predzáhr. 4,3 mil. Sk
3-izb., OV, Legionárska, 73m2, zrek., vl. kúr., park. 3,3 mil. Sk
3-izb., Sibírska, 70 m2+7, 6/7, 5 rokov po kolaudácii 3,8 mil. Sk
3-izb., OV, Záhradnícka, podkrovie, 99 m2, terasa, 5/5, výťah 6,5 mil. Sk
3-izb., OV, Drotárska cesta, 71m2, log., 5/8p., tehla 5,3 mil. Sk  
3-izb., OV, Lysákova, 67 m2, kompl. Zrek., loggia 3,1 mil. Sk
4-izb., OV, Americká, 118 m2, 4p., výťah, balkón, vl. kúrenie 6 mil. Sk
4-izb., DB, H. Meličkovej, 84m2, 1/8p., loggia 2,75 mil. Sk
4 izb., Guothova, 140+60m2 terasa, príz., novost., klima, gar. 7,5 mil. Sk
4,5-izb., OV, Krížna, 3/5, výťah, 120m2, 2xlog., tichý, parkovanie 5,38 mil. Sk
RD Horský park, 5,5á, bližšie info v RK 15 mil. Sk
RD Gruzínska,  6á poz., starší dom, podpivničený, garáž 6,15 mil. Sk
NP Jesenského, 4 miest.+zázemie, 83m2, parkety 5,3 mil. Sk+DPH
PRENÁJOM:
1,5-izb., Žabotova, novostavba, zar., parkovanie 19 000,- Sk/m.
1,5-izb., Vazovova, 5/6p., zar., výťah 13 000,- Sk/m.
2,5-izb., Mýtna, zrek., 64m2, zar./nez., park. vo dvore 18 000,- Sk/m.
3-izb., Štefunkova, kompl. zar., 82m2, loggia 15 000,- Sk/m.+E
3-izb., Sokolská, 90m2, zrek. zar., 2x balkón 22 000,- Sk/m.+E
3-izb., Trnavská, 92+65m2, terasa, novost., 12/12p., gar. 800,- EUR/m.
4-izb., Vajnorská, mez., zar., parkovanie v dome 1100,- EUR/m.

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a
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Aréna vyrazila na bicykloch a korčuliach 
DIVADLO
Javisko Divadla Aréna sa na poslednej
premiére premenilo na ulicu. Na scéne
Mariji Havran, ktorá autenticky pri-
bližuje mestské prostredie schodíšť,
skateparkov a basketbalových košov,
predviedli v réžii Jána Ďurovčíka
mladí ľudia svoje umenie. Umenie
ulice.
Predstavenie s názvom Slovak Street
Session prináša na námet riaditeľa Arény
Juraja Kukuru po prvýkrát na divadelné
dosky reflexiu mládežníckych subkultúr
a dynamický prierez celého spektra
pouličného umenia vo výtvarne a diva-
delne efektnom spracovaní. Divadlo
Aréna sa tak stáva javiskom ulice, na

ktorom nám majstri pouličného umenia
predvedú nielen svoje akrobatické ume-
nie, ale aj svoj pohľad na život, životnú
každodennosť aj filozofiu, ale aj boj,
ktorý musia zvádzať, aby si svoj rešpekt
medzi rovesníkmi zachovali, či opätovne
obhájili. Ich účinkovanie v divadelnej
show však nie je náhodné. 
Majstri „ulice“ už svoje umenie obhájili v
Európe, aj vo svete a obstáli. Ich nádeje
sa upierajú k rozhodnutiam, aby sa raz
šport, ktorému sa často venujú už od svo-
jich detských rokov, stal olympijskou
športovou kategóriou. V Divadle Aréna
tak môžete v efektnom predvedení vidieť
korčuľovanie známe pod názvom agres-
sive inline skating, pouličný basketbal

zvaný streetball, flatland, jednu z najtech-
nickejších bicyklových disciplín, break
dance, rôzne podoby ohnivých tancov v
predvedení zvanom fireshow, či prezentá-
ciu umenia zvaného le parkour, ktoré
vzniklo koncom osemdesiatych rokov vo
Francúzsku. Vo voľnom preklade zname-
ná voľný pohyb v priestore, či beh mests-
kou džungľou. Predstavením sprevádza
hudobné umenie dídžejov Oswalda a Biji.
Na predstavení Slovak Street Session v
Aréne, ktoré malo premiéru 20. apríla,
možno uvidíte filozofiu života svojich
detí, aj keď nie sú na scéne. A ak s vami
pôjdu do divadla, zhliadnu majstrovstvo
rovesníkov, s ktorými možno zdieľajú
školské šatne. Dáša Šebanová

Don Juan, matador aj býk v Balete SND
BALET
Don Juan je historická postava milov-
níka žien, ktorá na rozdiel od ďalšieho
zvodcu, Casanovu, nechávala ženy
odvrhnuté a ponížené, zasiahnuté jeho
démonickým zjavom, avšak s večne
neuspokojenou túžbou po naplnení.
Jeho deštrukčný vplyv vyvrcholil
vraždou manželkinho otca. A práve
rukou tohto otca, ktorý vychádza zo
záhrobia, Don Juan umiera.
Balet SND, ktorý uviedol premiéru Dona
Juana na javisku Historickej budovy
SND, sa pridŕžal dejovej línie tak, ako ju
chápu historici. Ponúka čitateľný dejový
balet, v ktorom na začiatku stretávame
zraneného malého Juana, odkopnutého
vlastným otcom, ktorého prichytil pri
znásilňovaní slúžky. Tým sa naplnila
predstava režiséra a choreografa predsta-
venia Igora Holováča, ktorý spolu s auto-

rom libreta Nikitom Slovákom, nechcel
predstaviť Dona Juana ako jednoznačne
záporného hrdinu, ale dával veci do súvi-
slostí. Falošná morálka otca, ktorý sa
sklonený modlí pred krížom a v tej istej
chvíli kĺže rukou po zadku svojej pobož-
nej susedy, prinútila syna odvrátiť tvár od
falše a pretvárky a žiť svoj vlastný život.
Čo na tom, že výsledkom je deštrukcia,
zúfalstvo, nenaplnené city, množstvo
vypitého alkoholu a zradených žien. 
Hudbu na motívy baletu Christophera
Willibalda Glucka zložil Mirko Krajči a
každý z tvorcov, ktorý sa na projekte
zúčastnil, skladá poklonu pred maj-
strovstvom mladého autora, pre ktorého
je to prvý baletný, i keď nie orchestrálny,
titul. Za všetkých aspoň Nikita Slovák:
„Krajči ma pozitívne šokoval svojou zre-
losťou.“ Sám autor hudby hovorí, že
Gluckom sa nechal inšpirovať, ale parti-

túra je jeho vlastná. Dona Juana tancuje
Roman Novitzky v alternácii s Adrianom
Ducinom, Elvíru Klaudia Bittererová a
Viktória Šimončíková, na plátne znejú
slová činoherca Róberta Rotha v postave
Osudu. Autorkou pôsobivých kostýmov
je Alexandra Grusková, scénu „ako z
býčích zápasov, keď sa Don Juan raz stá-
va býkom, aby bol opäť matadorom“,
pripravil Pavol Andraško. Dirigujú
Mário Košík a Marián Lejava. 
Vedenie Baletu SND týmto titulom
pokračuje v ambícii uvádzať pôvodné
diela. A zároveň prináša baletné predsta-
venie, ktoré ponúka nielen vizuálny záži-
tok, ale aj dôvod na zamyslenie. Nech
dopovie Nikita Slovák: „V luxusných
podnikoch dnes denne stretáme Donov
Juanov, ktorí namiesto lásky vytŕčajú
peniaze a namiesto nehy ponúkajú
ženám luxusné šaty.“ Dáša Šebanová

Nielen Lipa

bude spievať

Lasicu
HUDBA
Kombinácia dvoch mien v hudobnej
brandži rezonuje v ušiach každého
poslucháča, keď sa dozvie, že „Lipa
spieva Lasicu“. Na koncerte, ktorý
bude 10. mája o 20.00 h v Music Clube
Babylon na Karpatskej ulici, však
nebude len Peter Lipa a Milan Lasica. 
Koncert bude moderovať Peter Lipa a s
výnimkou Jany Kirschner, zaneprázdne-
nej nahrávaním CD v Londýne, sa na
ňom zúčastnia všetci, čo sa podieľali na
tvorbe úspešného CD. To získalo na toh-
toročnom udeľovaní výročných cien
Aurel spolu so spevákom roka až päť
Aurelov. 
Účinkovať bude kapela Peter Lipa Band v
zložení: Juraj Tatár - klávesy, Martin Gaš-
par - basgitara, Marcel Buntaj - bicie a
Michal Žáček - saxofóny, flauta. Sprie-
vodcami hudobným večerom budú okrem
Milana Lasicu skupina Mango Molas,
speváčky ľudovej hudby Muzička. Uvidí-
te a vypočujete si aj spev Igora „Ajdži“
Szaba, hráča na perkusie, hru Martina
Zajka na gitaru, na tomto nástroji zahrá aj
Pavol Bereza. Ak ste dlhšie na koncert-
nom pódiu nepočuli Ericha „Boboš“ Pro-
cházku, zahrá vám na ústnu harmoniku.
Peter Lipa ml. sa zhostí klávesov, vokály
ovládne Radovan „Vrabec“ Orth a Saša
Okálová, ktorá adekvátne nahradí chýba-
júcu Janu Kirschner, za cimbálom bude
sedieť Miroslav Rait. (dš)

Pohni kočíkom, 

pohneš svetom
REKORD
Bratislavskí rodičia s detskými kočík-
mi sa pokúsia o ďalší zápis do Guinne-
sovej knihy rekordov. Únia mater-
ských centier organizuje 13. mája už
po tretí raz pokus o prekonanie sveto-
vého rekordu v počte ľudí, tlačiacich
súčasne detské kočíky na vzdialenosť
jednej míle (1609 metrov). 
Pod heslom Pohni kočíkom, pohneš sve-
tom! sa o zápis do Guinnessovej knihy
svetových rekordov pokúsia v predvečer
oslavy Dňa matiek - teda 13. mája 2006
od 16.00 do 17.00 h v Bratislave na Hlav-
nom námestí, ale aj Banskej Bystrici a
Humennom a v ďalších asi 20 miestach v
siedmich krajinách Európy. Minuloročný
svetový rekord - 298 kočíkov na jednej
trase, by chceli organizátori opäť pokoriť.
Trasa bratislavskej kočíkovej míle pove-
die v pešej zóne Starého Mesta - z Hlav-
ného námestia cez Sedlársku, Ventúrsku a
Strakovú ulicu na Hviezdoslavovo
námestie a cez Rybársku bránu späť na
Hlavné námestie. Túto trasu budú kočíky
prechádzať dvakrát. (brn)

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! 

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�6.5. - Cudzia žena a muž pod posteľou,
premiéra
�12.5. - Verejný nepriateľ, Divadlo Andreja
Bagara, Nitra - Festival Nová dráma

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�10.5. - Krásavica z Leenane, Štátne divad-
lo Košice - Festival Nová dráma
� 13.5. - Vina, Slovenské komorné divadlo
Martin - Festival Nová dráma

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�11.5. - Rečičky, študenti VŠMU, div. klub
Trezor, Festival Nová dráma
� 12.5. - Pred odchodom na odpočinok,
foyer, Festival Nová dráma
�13.5. - Smajlíci, Festival Nová dráma

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�13.5. - Fosílie, Festival Nová dráma

ŠTÚDIO 12, Jakubovo námestie 12
�10.5. o 11.00 , Spätné zrkadlo, Štátne divad-
lo Košice, Festival Nová dráma
�10.5. o 16.30 - Motorest alebo robia to všet-
ci, Divadlo Jána Palárika, Trnava, Festival
Nová dráma
� 11.5. o 11.00 - Havran z kameňa, Staré
divadlo, Nitra, Festival Nová dráma
�13.5. o 20.30 - Kúpil som si v IKEA lopatu
na vykopanie vlastného hrobu, Phenome-
nontheatre Žilina, Festival Nová dráma
�13.5. o 22.00 - Nová dráma v našom divad-
le - problém alebo výzva? diskusia

PREDSTAVENIA PRE DETI
�6.6. o 10.00 - Gašparko, Nová scéna
� 10.5. o 14.00 - Doskakavenia, priatelia,
Divadlo a.ha, Školská 14
�12.5. o 10.00 - Začarované gajdy, verejná
generálka, Bratislavské bábkové divadlo
�12.5. o 18.00 - Začarované gajdy, premié-
ra, Bratislavské bábkové divadlo

VÝSTAVY
�Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: 70
litografií, Pálffyho palác, Zámocká ulica
�Leonardo da Vinci: Zvedavý génius, His-
torické múzeum SNM, Bratislavský hrad
�Vývoj motorových vozidiel na Slovensku
1955 - 1992, Múzeum dopravy, Šancová 1a
�Bratislavský umelecký spolok 1885-1945,
GMB - Mirbachov palác, Františkánske ná-
mestie 11
�Spoločnosť voľných výtvarných umelcov:
Salón 2006, Výstavná sieň SVÚ, Dostojev-
ského rad 2

KONCERTY
�9.5. o 19.00 - D. Falger, husle, E. Prochác,
violončelo, O. Bobrovnikova, klavír: Boro-
din, Pabst, Čajkovskij, Slovenská filharmó-
nia, Reduta
�11.5. o 19.00 - Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, Reduta
�10.5. o 20.00 - Lipa spieva Lasicu, Baby-
lon Music Club, Karpatská 2
� 11.5. o 20.00 - Lenka Dusilová: Mezi
světy, Babylon Music Club, Karpatská 2
�14.5. o 20.00 - Čechomor - open air kon-
cert, Incheba, Viedenská cesta

Roman Novitzký ako Don Juan a Viktória Šimončíková ako Elvíra. FOTO - Ctibor Bachratý
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najbližšie vyjdú 11. 5.

T-Mobile Slovensko, a.s., pre vlastnú predajňu v Bratislave
hľadá kandidátov na pozíciu Obchodný reprezentant

Vašou zodpovednosťou bude:
� priamy predaj produktov a služieb spoločnosti zákazníkom vo vlastnej predajni spoločnosti
� aktivácia služieb podľa zákazníckych požiadaviek

Požiadavky:
� skúsenosti v oblasti priameho (maloobchodného) predaja min. 2 roky
� aktívna práca s PC
� skúsenosť v priamom predaji mobilných telefónov alebo IT je vítaná
� zákaznícka orientácia, výborné vystupovanie a komunikácia, vysoké pracovné nasadenie

Vaše žiadosti so štrukturovaným životopisom
zasielajte do 7 dní od uverejnenia inzerátu na adresu:

T−Mobile Slovensko, a.s.
Divízia ľudských zdrojov
Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
alebo cv@t−mobile.sk
Do subjektu mailu, prosím, uveďte: “Obchodný reprezentant BA”

Pracujte
s nami!

BRATISLAVA
V súvislosti s výstavbou komplexu
RIVER PARK sa nanovo otvára otáz-
ka, čo bude s priľahlým Parkom kul-
túry a oddychu, ktorý by pre nový
polyfunkčný komplex mohol vytvárať
kultúrno-spoločenské zázemie.
Kultúrne a spoločenské podujatia sa z
PKO zväčša presunuli do Národného
tenisového centra a iných zariadení.
Nové kultúrno-spoločenské a športové
centrum sa črtá v Novom Meste, kde sa
nachádza NTC - v jeho blízkosti sa plá-
nuje výstavba Národného futbalového
štadióna a prestavba kúpaliska Tehelné
pole na športový areál s celoročným
využitím. Na druhej strane je tu pustnú-
ci PKO, na obnovu ktorého mesto nema-
lo peniaze. Keďže mesto nemalo penia-
ze ani na majetkový vstup do NTC,
situáciu vyriešilo tak, že za 281 milió-
nov korún predalo pozemky na nábreží
vrátane pozemkov pod budovami PKO
(nie však samotné budovy) spoločnosti
Henbury Development. Tá chce na
nábreží vybudovať multifunkčné rezi-
denčné centrum. 
Dohoda s mestom bola, že 150 miliónov
spoločnosť vyplatí v peniazoch, zvyšok
uhradí vecným plnením tak, že na nábre-
ží vybuduje promenádu a odovzdá ju

mestu. Tým, že si mesto ponechalo
budovy, má vplyv na to, aký bude ich
ďalší osud, zároveň predajom pozemkov
získalo prostriedky na vstup do NTC,
čím sa zabezpečil vplyv aj naň. 
Ako nám povedal Peter Korbačka, pred-
seda predstavenstva akciovej spoločnos-
ti J&T REAL ESTATE, ktorá je develo-
perom projektu RIVER PARK, v už sa
začali rokovania vedenia hlavného

mesta so spoločnosťami J&T REAL
ESTATE a Henbury Development o
tom, aké riešenie pre PKO bude najlep-
šie. „V každom prípade sa budeme sna-
žiť, aby podobne ako v prípade RIVER
PARK budúci projekt rešpektoval záuj-
my mesta a verejnosti a podarilo sa nám
ich skĺbiť s víziou investorov,“ dodal
Peter Korbačka. (juh)
VIZUALIZÁCIE - J&T REAL ESTATE

Na námestí 

bude fontána,

v parčíku socha
BRATISLAVA
V parčíku, ktorý vznikne na mieste
parkoviska pri už neexistujúcom
objekte útvaru hlavného architekta,
bude umiestnená socha, na námestíč-
ku pri hoteli Kempinski, vybudujú
fontánu.
Ako nám povedal Peter Korbačka, pred-
seda predstavenstva akciovej spoločnosti
J&T, ktorá stavia polyfunkčný komplex
RIVER PARK, toto rozhodnutie vzniklo
zo snahy doplniť nezastavané miesta o
umelecký prvok. Spoločnosť plánuje
vypísanie súťaží, z ktorých by malo vzísť
niečo adekvátne novo vytvorenému pro-
strediu, či už ide o sochu alebo o fontánu.
V oboch prípadoch by vedenie spoločnos-
ti uvítalo, keby šlo o diela renomovaných
umelcov, čo, samozrejme, neznamená, že
by mladí umelci v prípade, že prídu so
zaujímavým nápadom, boli bez šance.
Zaujímali sme sa tiež o to, či súčasťou
komplexu RIVER PARK bude aj prísta-
visko či pontón pre menšie lode či jachty.
Na úseku Dunaja, pri ktorom bude
RIVER PARK stáť, by to bolo z technic-
kých príčin veľmi problematické. Profil
dunajského dna v tomto úseku totiž nie je
podľa vodohospodárov vhodný na vybu-
dovanie prístavu. Ako sme sa dozvedeli,
prístavisko tu nebude. Mýtus o tom, že
súčasťou komplexu RIVER PARK bude
aj prístavisko, vznikol preto, lebo na
prvých vizualizáciách, ktoré boli v súvi-
slosti s projektom jeho výstavby vypraco-
vané, boli zobrazené aj zakotvené lode.
Úsek dunajského nábrežia, na ktorom
bude RIVER PARK stáť, je jedným z naj-
vyššie položených v Bratislave. (juh)

Na úsporu

energie využijú

aj Dunaj
BRATISLAVA
Objekty komplexu RIVER PARK
budú osobitné nielen architektonickým
riešením, atraktívnym vzhľadom a kva-
litou použitých materiálov, ale aj nie-
ktorými technologickými riešeniami.
Ako nám povedal hovorca spoločnosti
J&T REAL ESTATE Maroš Sýkora, na
chladenie budov sa bude využívať
dunajská voda. „Tým sa znížia nároky na
udržanie potrebnej mikroklímy v budo-
vách, a tým aj na spotrebu elektrickej
energie,“ konštatoval. (juh) 

O budúcnosti Parku kultúry a oddychu

investori diskutujú s vedením mesta


