
Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 193 700 kusov.

Tlačia Bratislavské tlačiarne, a.s.

Roznáša Slovenská pošta, a.s.

Registrácia č. 8/KÚB/248/13-8/98

ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík

E-mail: redakcia@ba-noviny.sk

www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Štvrtok 25. mája 2006 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság Ročník IX. ~ Číslo 20

Účinnosť

postreku proti

komárom ukážu

najbližšie dni
BRATISLAVA
Pretože postreky proti hmyzu nesmú
za sebou nechávať žiadne zvyšky, je
dôležité zasiahnuť populáciu komárov
v čase, keď sú už dospelé, ale ešte
nestihli naložiť vajíčka pre ďalšiu
generáciu.
Podľa Zdena Jaška, konateľa spoločnos-
ti, ktorá robila postrek v Bratislave,
zasiahli práve v tomto období. Rapídny
úbytok komárov v meste potvrdzuje aj
prednostka Obvodného úradu životného
prostredia v Bratislave Viera Krajíčková,
ale dodáva, že blízka budúcnosť ukáže,
do akej miery bol postrek účinný. 
„Monitorovali sme situáciu,“ hovorí k
tomu Z. Jaško, „Zasiahnuté komáre ešte
neboli napité krvou a krv je podmienkou
na to, aby samička mala vajíčka. Nemož-
no vylúčiť, že v niektorých lokalitách sa o
dva týždne opäť vyskytnú komáre, ale
nebude to v kalamitnej miere.“ Dodal
tiež, že je na škodu, ak sa súčasne neuro-
bili postreky aj v bezprostrednej blízkosti
mesta, najmä v oblasti Šúru a na Záhorí.
Vajnory susedia s obcami na území kraja,
ktoré zatiaľ nie sú ošetrené proti komá-
rom. Podobná situácia je aj za severným
okrajom Bratislavy, pri rieke Morave.
Obce však nemali prostriedky na postrek,
pretože napriek tomu, že boj s komármi je
dôsledkom povodne, zaplatiť ho musí
najprv samospráva a až potom štát roz-
hodne, do akej výšky jej prispeje.
Je na škodu veci, že sa nepodarilo zosú-
ladiť postup prác na území celého brati-
slavského kraja. Primátor Bratislavy pri-
stúpil k riešeniu ako koordinátor vo svo-
jej územnej pôsobnosti, čím zabezpečil
aplikáciu postreku na území celej Bratis-
lavy, konštatuje V. Krajíčková. Verejnosť
sa však pýta, prečo sa postreky neusku-
točnili aj v okolí Bratislavy, keď v sused-
ných štátoch už dávno orgány verejnej
správy proti komárom zasiahli. Prednos-
ta krajského úradu životného prostredia
Peter Flaškár situáciu komentuje tak, že
Bratislava vraj spoločný postup predbeh-
la zrejme preto, lebo je bohatšia ako oko-
lité obce, ktoré dnes len rokujú o tom,
kde zohnať peniaze na postrek. Úrad ofi-
ciálne nevie zhodnotiť postrek v Bratisla-
ve, lebo nevie, ktorá firma a akým pro-
striedkom postrekovala mesto, pripomí-
na však, že aj firma aj prípravok musia
byť certifikované. Z. Jaško k tomu uvá-
dza, že oba certifikáty predložil mestu
spolu s ponukou na postrek.
Keďže aj napriek výhradám krajského
úradu životného prostredia bol postrek
súčasťou popovodňových opatrení naria-
dených krajskou povodňovou komisiou,
mesto má možnosť úradnou cestou cez
orgány životného prostredia požiadať
vládu o refundáciu vynaložených 7,5
milióna korún. Gustav Bartovic

Víťaz volieb

petržalského

starostu stále

nie je potvrdený
PETRŽALKA
Výsledkom vyše trojhodinového roko-
vacieho maratónu miestnej volebnej
komisie pri doplňovacích voľbách sta-
rostu v Petržalke bolo v pondelok 22.
mája rozhodnutie, že komisia víťazovi
Petrovi Matúškovi osvedčenie o zvole-
ní za starostu predsa len nevydá.
Na rokovaní za zavretými dvermi sa zišli
všetci ôsmi členovia komisie, všetci
odhlasovali, že komisia zotrváva na svo-
jom pôvodnom stanovisku o dôvodoch
nepodpísania zápisnice o výsledku volieb,
a rovnako všetci súhlasili s tým, že komi-
sia nevydá nezávislému kandidátovi P.
Matúškovi osvedčenie o právoplatnosti
jeho zvolenia za starostu mestskej časti
Petržalka. Predseda volebnej komisie
Miroslav Brunovský (SNS) pre médiá
zdôraznil, že komisia tak konala na zákla-
de usmernenia Ministerstva vnútra SR
pred konaním volieb. Pre Bratislavské
noviny sa M. Brunovský vyslovil, že k
rozhodnutiu komisie naozaj niet čo dodať.
Petržalská komisia nepodpísala zápisnicu
preto, lebo v deň volieb zatiaľ neznáme
osoby porušili volebné moratórium agitá-
ciou v prospech P. Matúšku pred volebný-
mi miestnosťami i lietadlom s transparen-
tom nad mestskou časťou.
P. Matúška sa tak zatiaľ nestane petržal-
ským starostom, hoci predsedníčka
ústrednej volebnej komisie, ktorá právo-
platnosť petržalských volieb posudzova-
la, ešte 17. mája vyhlásila, že podľa jej
názoru P. Matúška petržalským starostom
bude na základe rozhodnutia ústrednej
volebnej komisie, že petržalské voľby
boli v súlade so zákonom. Niektorí pozo-
rovatelia však vyslovili názor, že ústredná
volebná komisia nemá oprávnenie rozho-
dovať o tom, čo je v súlade so zákonom a
čo nie, a jej právomoc siaha len po vecné
overenie správnosti sčítania hlasov. 
Traja kandidáti, ktorí skončili na mies-
tach za P. Matúškom - Milan Ftáčnik
(SMER-SD, HZD), Ladislav Snopko
(SDKÚ-DS, SZS) a Ján Kotuľa (KDH,
OKS) - v čase našej uzávierky každý
osobne podali na Ústavný súd návrh na
zrušenie právoplatnosti volieb pre poru-
šenie moratória a zároveň aj návrh na
predbežné opatrenie, ktoré by zamedzilo
nástupu P. Matúšku do starostovského
kresla. „Bude to precedens, pretože na
Ústavnom súde ešte žiadne predbežné
opatrenie nebolo prijaté,“ povedal pre
Bratislavské noviny M. Ftáčnik, ktorý
skončil za P. Matúškom druhý rozdielom
len niekoľkých desiatok hlasov.
Víťaz volieb petržalského starostu od-
mietol postup miestnej volebnej komisie
komentovať s tým, že sa vyjadrí neskôr.
Bratislavským novinám sa napriek opa-
kovaným pokusom nepodarilo s P. Ma-
túškom skontaktovať. Gustav Bartovic

Twin City Liner sa v Bratislave neočakávane objavil už začiatkom tohto týždňa. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Od 1. júna bude v prevádzke Twin City
Liner - rýchla loď, ktorá umožní pravi-
delné linkové lodné spojenie medzi
Bratislavou a Viedňou. Premávať
bude trikrát denne až do 29. októbra.
Cieľovou skupinou, ktorú má nové lodné
spojenie pritiahnuť, budú nielen zahranič-
ní návštevníci Viedne, ktorým loď umož-
ní niekoľkohodinový pobyt v Bratislave,
ale aj výletníci z Viedne, z Bratislavy a
ich okolia. Investičný objem na uvedenie
novej rýchlej lode do prevádzky predsta-
vuje asi 3,3 milióna eur. Investormi sú
Wien Holding a Raiffeisenlandesbank
NÖ-Wien.  
Od 1. júna do 29. októbra bude Twin City
Liner premávať v pravidelných termí-

noch s troma odchodmi z Viedne a z Bra-
tislavy. Na bratislavskom Rázusovom
nábreží bude loď pristávať na pontóne
oproti hotelu Devín, ktorý je vo vlastníc-
tve spoločnosti Huma.
Slávnostné otvorenie projektu primátor-
mi Viedne a Bratislavy sa uskutoční 14.
júna. Na viedenskom Donaukanal
pokrstia novú loď a počas plavby z Vied-
ne do Bratislavy ju predstavia na tlačovej
konferencii novinárom. Po príchode do
Bratislavy podpíšu primátori v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca novú rám-
covú dohodu o spolupráci oboch miest.
Súčasťou popoludňajšieho programu od
17. hodiny na Hviezdoslavovom bude aj
„deň otvorených dverí“ na novom Twin
City Liner a Bratislavčania si budú môcť

v tento deň bezplatne vychutnať zážitok
z rýchlej plavby po Dunaji. Počas happe-
ningového podujatia bude rozdaných
1500 lístkov podľa časového harmono-
gramu krátkych plavieb.
Twin City Liner je rýchly katamarán s
ľahkou hliníkovou konštrukciou a s prú-
dovým pohonom. S touto loďou bude
možné dostať sa z centra jedného mesta
do centra druhého len za 75 minút. Loď
ponúka okrem rýchlosti 60 km/h aj
pohodlie - je plne klimatizovaná, vyba-
vená prvotriednymi sedadlami panora-
matickými oknami a panoramatickou
terasou, pasažieri sa budú môcť občer-
stviť v lodnom bufete. Lístky budú stáť
od 15 do 23 eur v pracovné dni a od 17
do 25 eur cez víkend. (juh)

Bratislavu s Viedňou spojí rýchla loď

Metropola sa na hokejový šampionát teší 
O pridelení organizácie majstrovstiev
sveta v roku 2011 Slovensku a význame
tohto rozhodnutia pre Bratislavu sme
sa pozhovárali s bratislavským primá-
torom Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Je to výborná správa pre Slovensko a pre
Bratislavu. Som presvedčený, že naše
mesto bude dôstojným dejiskom jedného
z najväčšmi sledovaných vrcholných
športových podujatí roka. V Bratislave
vyrástlo alebo pôsobilo mnoho skvelých
hokejistov a tento šport sa tu dlhodobo teší
najväčšej popularite. Samospráva mesta
Bratislavy je pripravená účinne spolupra-
covať so slovenskou vládou, Slovenským
zväzom ľadového hokeja a potenciálnymi
strategickými investormi na príprave a
realizácii modernej viacúčelovej haly,
ktorá bude v roku 2011 dejiskom rozho-
dujúcich zápasov majstrovstiev. 

Podmienkou na usporiadanie šampio-
nátu je vybudovanie novej haly v Bra-
tislave. Je známe, kde by mala stáť?
- Myslím si, že predbežná lokalita v
novom celomestskom centre na južnom
brehu Dunaja medzi Mostom Apollo a
Prístavným mostom je z hľadiska doprav-
ného spojenia i blízkosti centra takmer
ideálna. Už v júni by malo mestské zastu-
piteľstvo schváliť územný plán zóny, kto-
rého súčasťou je aj táto viacúčelová hala.
Ďalšie kroky budú závisieť od rokovaní
Slovenského zväzu ľadového hokeja s
vládou, mestom a zrejme aj strategickým
investorom. Nová hala by mala mať kapa-
citu okolo 12-tisíc divákov. Podobná je
napríklad v nemeckom Mannheime.

Príprava podobných veľkých projek-
tov spravidla trvá pomerne dlhý čas.
Môžeme mať istotu, že do roku 2011
bude nová hala skutočne postavená? 
- Iba pripomeniem, že v podstate všetky
krajiny, ktoré v predchádzajúcich rokoch
získali právo usporiadať šampionát a
zaviazali sa výstavbou novej haly, boli v
čase kandidatúry úplne v rovnakej situá-
cii, v akej sme teraz my. Niektoré dokon-
ca ešte ani nemali jasno o lokalite.
Neskôr vyrástli špičkové haly ako Glo-
ben v Štokholme, Hartwall v Helsinkách,
Sazka Aréna v Prahe alebo Riga Aréna.
Čaká nás náročná práca, ale verím, že
bude odmenená úspechom. Okrem novej
haly bude už o niekoľko rokov v Brati-
slave aj viacero nových kvalitných hote-
lov a zlepší sa tiež dopravný systém.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Radšej hladkať
bobinká,
ako bojovať
Bola to celkom obyčajná agentúrna
správa. Informácia o tom, koľko ľudí
sa vyjadrilo k tomu, že na južnom konci
Petržalky má vyrásť nové sídlisko aj s
infraštruktúrou pre sedem a pol tisíca
ľudí. Malé mesto.
Taká správa by nemala čím šokovať, roz-
práva len o normálnom úradnom proce-
se. Táto šokovala. V Petržalke býva po-
dľa štatistikov vyše stojedenásťtisíc
dospelých ľudí. K plánu výstavby došla
na ministerstvo jediná pripomienka.
Takže s činžiakmi, biznis centrami a veľ-
kým športovým areálom zjavne všetci
Petržalčania i iní občania súhlasia.
Dokedy?
Poviem vám. Presne dovtedy, kým sa
nezačne stavať. Potom zasa z tohto náro-
da povstanú desiatky a možno stovky
naslovovzatých odborníkov a budú mať
výhrady a pripomienky a návrhy. Po
funuse.
Zvykli sme si chodievať po funuse a
potom nariekať, že bol pohreb bez nás a
aké je všetko nespravodlivé. Ak však
máme šancu a priestor vyjadriť sa - to
nás nebaví. Prečo asi? Nuž preto, lebo
v riadnom termíne treba na svojej pri-
pomienke pracovať, byť vecný. Je to
oveľa namáhavejšie, ako zúčastniť sa
na proteste, ktorý už nemá šance a my
to vieme vopred. Lebo po neúspechu
budeme tak príjemne boľaví, doráňaní
a nepochopení. Budeme si môcť pove-
dať, že svet je zlý a my sme len jeho bez-
branné obete. A bobinká si budeme
hladkať.
Vôbec netvrdím, že každý investičný
zámer je dobrý. Netvrdím dokonca ani to,
že komunikáciu tých, čo zo zákona majú
predkladať projekty na posúdenie, s
verejnosťou pokladám za výbornú - ani
dobrá nie je. Ani to netvrdím, že sa mi
páči všetko, čo vyrástlo a vyrastie. No
pripomienky k tomu, čo som chcel zme-
niť, som dal v čase, keď sa to malo (hoci
aj boli neúspešné), lebo tak sa to má
robiť.
Ak sa nám nepáči spôsob komunikácie a
posudzovania - aj ten môžeme zmeniť.
No tým spôsobom, v tom čase a na takom
mieste, ako má byť. Lebo taký je vývoj.
Inak by to bola revolúcia. A revolúcia nie
je dobrá. Nakoniec vždy zožerie svoje
deti a napokon samu seba.

Gustav Bartovic

Historický dom na Rudnayovom námestí

mesto chce opraviť ešte v tomto roku
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia historického domu na
Rudnayovom námestí číslo 4 vedľa
Dómu svätého Martina, ktorú mesto
začalo vlani v novembri, by sa mala
skončiť ešte v tomto roku. 
Obnove tohto vzácneho objektu v histo-
rickom centre mesta, ktorý púta pozor-
nosť okoloidúcich chodcov štylizovaný-
mi maľbami v oknách, dlhé roky bránili
nevyjasnené majetkovoprávne vzťahy.
Na sklonku minulého roka sa tento pro-
blém podarilo vyriešiť a vzápätí sa zača-
li rekonštrukčné práce. Keďže dom bol v
zlom technickom stave, najprv prišli na
rad základné práce na statickom zabez-
pečení a oprave strechy. Celková rekon-
štrukcia budovy, ktorú mesto realizuje
prostredníctvom svojej organizácie
Paming, zahŕňa obnovu elektrických

sietí, vzduchotechniky, fasády, okenných
a dverových výplní, zábradlí a iných
prvkov. Do decembra by mali ešte vyme-
niť rozvody elektriny a vody, kompletne
opraviť exteriér aj interiér domu a
dokončiť opravu strechy.
Ako sme už informovali, je predpoklad,
že časť objektu bude využívať bratislav-
ská samospráva ako administratívne
priestory. Na prízemí a prvom poschodí
by po rekonštrukcii mali byť výstavníc-
ke, resp. galerijné priestory s doplnkovou
funkciou možnosti občerstvenia. Kon-
krétnejšie informácie o využití objektu
budú známe až po vykonaní základných
rekonštrukčných prác.
Obnova tohto objektu je súčasťou pro-
gramu priorít rozvoja mesta Bratislava v
rokoch 2004 - 2006, patrí teda medzi
úlohy, na splnenie ktorých kladie brati-

slavská samospráva zvýšený dôraz. Re-
konštrukciu zaplatí mesto zo svojho roz-
počtu, pričom na obnovu vynaloží viac
ako 12 miliónov korún.
Vedenie mesta pôvodne chcelo, aby sa
dom na Rudnayovom námestí rekon-
štruoval v súčinnosti s obnovou vedľaj-
šieho objektu, ktorý patrí katolickej cirk-
vi, nepodarilo sa však skoordinovať spo-
ločný postup pri ich obnove. „Mesto Bra-
tislava podporuje vznik sakrálneho mú-
zea vo vedľajšom objekte, keďže sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti kon-
katedrály - Dómu svätého Martina, a je
prístupné aj myšlienke spoločného
využívania oboch objektov, o ktorom sa
uvažovalo už od 90. rokov,“ povedal ešte
vlani v decembri pre Bratislavské noviny
vrchný radca primátora Bratislavy Dio-
nýz Hutár. (juh) 

Na Miletičovej

ulici pribudnú 

ďalšie semafory
RUŽINOV
Na križovatke Miletičovej a Trenčian-
skej ulice, ktorá dlhodobo patrí medzi
najnehodovejšie v celom meste, prav-
depodobne v júni alebo v júli začnú
budovať novú cestnú svetelnú signali-
záciu. 
Vybudovanie cestnej svetelnej signali-
zácie na tejto križovatke je súčasťou
rekonštrukcie Miletičovej ulice v úseku
od Záhradníckej po Trenčiansku, ktorá
je poslednou etapou výstavby Mosta
Apollo. Po úplnom uzatvorení Miletičo-
vej ulice, ktoré si vyžiadalo aj zmenu
trasovania liniek mestskej hromadnej
dopravy, dôjde v súvislosti s prácami na
spomínanej križovatke k ďalším zme-
nám, podrobnosti neboli v čase uzávier-
ky tohto vydania novín ešte známe.
Obmedzenia sa dotknú aj individuálnej
dopravy. Ako pre Bratislavské noviny
povedal vedúci projektu výstavby
Mosta Apollo Ján Šoltýs z akciovej spo-
ločnosti Metro Bratislava, ktorá je
investorom stavby, termín začatia budo-
vania cestnej svetelnej signalizácie bude
závisieť od priebehu ďalších prác na
stavenisku.
Projekt rekonštrukcie križovatky ulíc
Miletičova- Košická zahŕňa jednak rozší-
renie úseku Košickej ulice od Gemerskej
po Miletičovu na štvorpruhovú smerovo
rozdelenú komunikáciu so stredovým
deliacim pásom, jednak rozšírenie Mile-
tičovej ulice od Záhradníckej po Tren-
čiansku ulicu. (Zvyšný úsek Miletičovej
od Trenčianskej ulice po Prievozskú sa v
rámci tejto stavby rekonštruovať nebu-
de.) Zvýšenie kapacity spomenutej kri-
žovatky a jej priepustnosti sa dosiahne
pridaním odbočovacích pruhov a svetel-
nej signalizácie. Stavebné práce zahŕňajú
aj prekládky a rekonštrukcie inžinier-
skych sietí, prípojky pre plynovod, úpra-
vy verejného osvetlenia, rekonštrukciu
trolejového vedenia, realizáciu protihlu-
kových opatrení, sadové úpravy a ďalšie
práce v celkovom náklade asi 125 milió-
nov korún. 
Rekonštrukciu križovatky Miletičova -
Košická by spoločnosť Metro Bratislava
mala aj napriek neplánovaným opravám
kanalizačného zberača dokončiť v stano-
venom termíne, teda do 31. augusta tohto
roka. (juh)BRATISLAVA

Tohtoročné bratislavské Kultúrne
leto a Hradné slávnosti Bratislava sa
začnú naozaj veľkolepo. Otvorenie
tohto obľúbeného kultúrno-umelec-
kého cyklu bude silným hudobným
zážitkom v podobe vystúpenia jednej
z najvýraznejších osobností svetovej
populárnej hudby.
Multimediálny vitálny génius s inven-
čným prejavom Sting, vystúpi po šiestich
rokoch v rámci svojho turné Broken Mu-
sic Tour opäť na bratislavskom pódiu.
Takýto hviezdny začiatok už 31. ročník
Kultúrneho leta a Hradných slávností
Bratislava ešte nezažila. Strhujúcim kon-
certom sa začne seriál viac než 160 kul-
túrnych podujatí, ktoré pre všetkých Bra-
tislavčanov i návštevníkov hlavného
mesta pripravilo v spolupráci so svojimi
partnermi Bratislavské kultúrne a infor-
mačné stredisko.

Sting - Gordon Matthew Sumner - rodák
z Wallstendu, gitarista, líder legendárnej
skupiny The Police, herec, bojovník za
ľudské práva, dažďové pralesy a ekoló-
giu, no najmä charizmatický spevák
pôsobí na hudobnej scéne už od druhej
polovice 70. rokov a je skutočne akýmsi
„stingom“ - nehynúcim žihadlom pre
svetovú pop music. Spevák s džezovými
koreňmi začal svoju kariéru v roku 1977,
keď spolu s gitaristom Andym Summer-
som a bubeníkom Stewartom Copelan-
dom stál pri zrode kapely The Police,
ktorá mala vzápätí na svojom konte dnes
už nehynúci hit Roxanne. Kombinácia
šťastia, pracovitosti a talentu priniesla
The Police 5 albumov a nesmrteľnosť na
hudobnom nebi.
Sólovú kariéru odštartoval pozoruhodný
talentovaný umelec krátko po rozpade
skupiny v roku 1984. Jeho novú kapelu
tvorili džezmani a skutoční hudobní

majstri (saxofonista Brandford Marsalis,
bubeník Omar Hakim či Vinnie Colaiuta,
basgitarista Darryl Jones, klávesista
Kerry Kirkland a v neposlednom rade
nenápadný, no neobyčajne empatický
Dominic Miller).
Sting má na svojom konte viac než 12
sólových albumov, už spomenutých 5
albumov s The Police, 15 filmov, založe-
nie nadácie Rain Forest na záchranu daž-
ďových pralesov, množstvo charitatív-
nych aktivít, ocenení a nominácií.
Hudobne vybrúsený zážitok z koncertu
ikony inteligentnej pop music 21. júna na
petržalskom štadióne sa isto zaradí k naj-
významnejším vystúpeniam osobností
svetovej hudby v krajine pod Tatrami.
Popri Stingovi v Bratislave 21. júna
zahrajú aj fenomenálny gitarista Domi-
nic Miller, skvelý bubeník Abe Laboriel,
a gitarista Lyle Workman.

Lucia Tkáčiková, BKIS

Kultúrne leto otvorí hudobný mág Sting -

vystúpi 21. júna na petržalskom štadione

BRIGÁDY PRE KAŽDÉHO
vo všetkých èastiach Bratislavy

PRÁCA V HYPERMARKETOCH
MANUÁLNE PRÁCE

ADMINISTRATÍVNE PRÁCE

50-70SK/hod

KONTAKTUJTE NÁS IHNEÏ!!!
INDEX NOSLUŠ s.r.o.

RADLINSKÉHO 9, BUDOVA FCHPT
 TEL.: 02/5262 59 21, 02/5262 59 22
        0905/919 084, 0905/201 249

ba.radlinskeho@indexnoslus.sk

STARÉ GRUNTY 53
 TEL.: 02/6542 13 33, 0915/856 325
          0905/203277, 0908/811 361

ba.grunty@indexnoslus.sk

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

Obklady a dlaÏby
Maºovanie a stierkovanie

Rekonštrukcia 
bytových jadier 

a kúpeľní 

do 5 dní

Poskytujeme zľavy 10 - 20%

Prieskumná agentúra 

prijme anketárov 
na vedľajší pracovný pomer

Kontakt: abakis s.r.o., Sv. Vincenta 2, 
821 03 Bratislava,  0903 767 752, 

abakis@abakis.sk

Otvárame od 1. 9. 2006

bilingválnu triedu
od 1.ročníka ZŠ

ANGLICKÝ JAZYK
www.zsodborba.edu.sk

02/4425 8140

MASÁŽE - klasická, thajská
PILATESOVÉ CVIČENIE
Sartorisova 11 (pri hoteli Nivy)
� 5564 1964, 0911 966 001

SAUNA
www.relaxsuomi.sk

Na rekonštrukcii domu na Rudnayovom námestí číslo 4 sa stále intenzívne pracuje. FOTO - Oto Limpus
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Na sv. Urbana sa

začína Festival

Frankovky
BRATISLAVA
Festival Frankovky je ďalšie podujatie
bratislavskej samosprávy, ktorým sa v
poslednom čase snaží oživiť vinohrad-
nícke a vinárske tradície tohto regió-
nu. Po prvý raz sa uskutoční v dňoch
25. až 27. mája na nádvorí Starej rad-
nice.
Pri zrode tejto myšlienky stál Račiansky
vinohradnícky spolok. Festival Frankov-
ky sa začne na deň sv. Urbana, ktorý je
patrónom vinárov. „Toto obdobie roka je
vždy spojené s očakávaniami kvitnutia
viniča a otvárania sudov vína. Je to záro-
veň čas, v ktorom vinári po jarných mra-
zoch a prácach nechávajú vinohrady v
pokoji, aby obdobie kvitnutia a opeľova-
nia kvetov bolo čo najlepšie a násada
úrody hrozna čo najkvalitnejšia,“ pove-
dal nám račiansky starosta Pavol Bielik.
Obdobie dvoch až troch týždňov využí-
vajú vinári na práce v pivniciach, najmä
na ochutnávky a ošetrovanie vín, ktorých
obdobie zrelosti je aspoň pol roka od
zberu, napríklad rizlingy, rulandské, tra-
mín, sauvignon a pre bratislavský región
najmä známa a tradičná frankovka. Fran-
kovka modrá sa začína „stáčať“ práve v
tomto čase, keď sa prejavuje jej farba,
sudová zrelosť a trpkosť tanínov. V
tomto čase zvolával tiež bratislavský
richtár zasadnutie mestskej rady, ktorá
posudzovala kvalitu novej úrody červe-
ného vína z mestských vinohradov.
Hlavné mesto v spolupráci s viacerými
mestskými časťami pripravilo v nedáv-
nej minulosti viacero podujatí, ktorými
sa snaží prezentovať prácu miestnych
vinárov. Veľkej popularite sa teší tradič-
ná Vino Gallery na začiatku leta, Sviatok
mladého vína alebo medzinárodná
ochutnávka vín v Rači.
Na prvom mestskom Festivale Frankovky
budú mať Bratislavčania, ale aj návštevní-
ci mesta jedinečnú možnosť degustovať
typickú bratislavskú frankovku modrú od
viacerých renomovaných vinárov z Ra-
čianskeho vinohradníckeho spolku, Villa
Vino Rača, Poľnohospodárskych druž-
stiev Vajnory a Vinohrady. Bratislavský
Festival Frankovky oficiálne otvoria pri-
mátor mesta Andrej Ďurkovský a vínny
sudca - proconsul Slovenska František
Slezák. Festival Frankovky potrvá od
štvrtka 25. mája do soboty 27. mája,
denne od 14. do 20. hodiny, v sobotu už
od 10. hodiny. (mih)

Príčiny zrážky 

pri tuneli ešte 

vyšetrujú
STARÉ MESTO
Vyšetrovanie príčin zrážky troch elek-
tričiek na Nábreží arm. generála Lud-
víka Svobodu z 10. apríla tohto roku,
pri ktorej sa zranilo trinásť ľudí a
vznikla škoda za 2,5 milióna korún, je
zrejme ešte stále len v počiatočnom
štádiu.
Nasvedčuje tomu aj informácia krajskej
policajnej hovorkyne Tatiany Kurucovej,
ktorá na otázku našich novín o stave
vyšetrovania odpovedala, že do vyšetro-
vania bol pribratý aj Dopravný podnik
Bratislava na vypracovanie znaleckého
posudku. Jeho výsledky zatiaľ nie sú
známe. „Po získaní znaleckého posudku
a výsluchu osôb vyšetrovateľ meritórne
rozhodne vo veci,“ uvádza T. Kurucová.
Fakt, že ďalší postup vyšetrovania závisí
od posudkov a výsledkov vyšetrovaní
Dopravného podniku, konštatovala polí-
cia aj bezprostredne po kolízii. 
Zatiaľ sa vyšetrovateľ stavia k prípadu
ako k veci verejného ohrozenia, medzi
poraneniami bolo aj niekoľko vážnych
ako otras mozgu, rôzne zlomeniny a
poškodenie chrbtice, keď do dvoch stoja-
cich električiek narazila tretia. Ani u jed-
ného z vodičov zúčastnených na nehode
alkohol v krvi nezistili, aké záznamy boli
tzv. čiernych skrinkách, sa nehovorí.
Zdroj, ktorý si neželá byť menovaný,
však uviedol, že takéto vyšetrenia bývajú
dlhé, pričom neraz sa striedajú vyšetro-
vatelia a každý z nich sa musí s prípadom
oboznámiť a začať prakticky od začiat-
ku. Napríklad haváriu električky v
Dúbravke v roku 2003 vyšetrovali tak-
mer tri roky a na prípade sa údajne
vystriedali traja vyšetrovatelia. (gub)

� Výhodné akciové balíky výba-

vy – zľava na vybrané balíky výba-

vy až 87 704,-Sk.

� Bezpečnosť – najviac bezpeč-

nostných prvkov v sériovej výbave: 

Adaptive ESP (elektronický stabili-

začný program), v ktorom sú inte-

grované: ABS, ASR, EBV a BAS. 

Airbag vodiča. Kotúčové brzdy 

na všetkých kolesách. 3-bodové 

bezpečnostné pásy na všetkých 

sedadlách.

� Bezkonkurenčná variabilita – 

2 rázvory kolies, 3 dĺžky a 2 výš-

ky karosérie. Prevedenie Dodáv-

ka, Mixto alebo Kombi. 4 dieselové 

a 2 benzínové motory.

� 6 rokov alebo 160 000 km ser-

vis v cene vozidla.

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, www.daimlerchrysler.sk 
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

Voľte krajšiu budúcnosť.
Výhody Bezpečnosť Variabilita Servis

Mercedes-Benz Vito a Viano

Cenové zvýhodnenie

vybraných balíkov výbav 

až 60%

STARÉ MESTO
Zabudnutá stredoveká studňa, ktorú
objavili na Župnom námestí, sa stane
atraktívnou súčasťou novovytvorenej
pešej zóny a bude slúžiť nielen na
dekoratívne účely, ale aj na sedenie.
Studňu objavili v druhej polovici apríla
počas zemných prác pri rekonštrukcii
povrchu Obchodnej ulice, Hurbanovho
námestia, Župného námestia a Kapucín-
skej ulice, ktorej súčasťou je aj obnova
električkovej trate. Podľa vykonaných
meraní je od úrovne terénu po dno stud-
ne viac ako 14,5 metra, pričom voda je
vyše sedem metrov hlboká.
Studňa pochádza zo stredoveku, resp.
neskorého stredoveku a podľa pôvod-
ných predpokladov ju zakryli pred 120
až 130 rokmi. Náš čitateľ nás však upo-
zornil, že studňa pred Župným domom
sa používala minimálne do roku 1926 -
vtedy sa stala dejiskom veľkej tragédie,
keď sa v nej utopili traja ľudia (ako sme
si overili, o tejto tragédii sa zmieňuje
dobová literatúra) a Bratislavské noviny
ako prvé túto informáciu v predchádzajú-
com vydaní aj zverejnili. 
Pri nedávom potápačskom prieskume sa
zistilo, že studňa bola pravdepodobne v
barokovom období minimálne o jeden
meter prehĺbená, zrejme pre nedostatok
vody v nej. Skutočná hĺbka studne sa
ukáže až po odčerpaní vody a odstránení
stavebného odpadu, ktorý sa v nej v
súčasnosti nachádza. 
Autori projektu premeny územia od
Obchodnej po Kapucínsku ulicu vrátane
Župného námestia na pešiu zónu, ktorý-
mi sú architekti z ateliéru Bogár - Králik
- Urban, po rokovaní s bratislavským
magistrátom pripravili koncepciu pre-
zentácie studne tak, aby sa stala integrál-
nou súčasťou celého tohto priestoru.
Zaradí sa medzi nové lavičky a stromy,
ktoré v rámci rekonštrukcie na Župnom
námestí pribudnú, a stane sa tak zaujíma-
vým prvkom novej bratislavskej pešej
zóny. Studňa bude prekrytá perforova-

ným bezpečnostným sklom a obohnaná
skleneným  soklom, ktorý bude slúžiť aj
na sedenie. Podľa jedného z autorov pro-
jektu architekta Ľudovíta Urbana je pred-
poklad, že po zotmení bude studňa osve-

tlená, pričom intenzita a zafarbenie svet-
la by sa malo meniť a murivo studne pod
úrovňou terénu bude osvetlené aj cez
deň. (juh)
VIZUALIZÁCIA - Bogár Králik Urban  

Znovuobjavená studňa spestrí pešiu zónu

a poslúži na Župnom námestí ako lavička

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Potrebujete trezor?

RUŽINOV
Na mimoriadne frekventovanej Tomá-
šikovej ulici nedávno pribudla cestná
svetelná signalizácia na križovatke so
Seberíniho a Nevädzovou ulicou,
dopravné problémy to však vyriešilo
len čiastočne.
Náš čitateľ Ivan Svák sa zaujímal, prečo
nebola doteraz rozšírená Seberíniho ulica,
ktorá sa napája na Tomášikovu v smere od
sídliska Pošeň. „Zarazilo ma najmä to, že
sa nikde nevyskytla zmienka o rozšírení
Seberíniho ulice aspoň v časti jej úseku od
hotela Bratislava po križovatku Seberíni-
ho-Tomášikova,“ napísal nám. „Bývam v

tejto lokalite už niekoľko rokov a z
pôvodne tichej ulice Seberíniho ulice sa
po dostavaní cirkevného centra, nových
bytoviek a po zvýšení frekvencie pohybu
na parkoviskách priľahlých administratív-
nych budov a samotného hotela stala
dopravne exponovaná oblasť. Keďže
Seberíniho ulica ani pred križovatkou
nemá viac ako jediný pruh a interval sve-
telnej signalizácie je nastavený na veľmi
krátky čas, je priepustnosť smerom na To-
mášikovu ulicu len 5-6 vozidiel.“
Ako upozornil, obyvatelia sa obávajú, že
po dostavaní neďalekého obchodného
centra na mieste bývalého obchodného

domu Ružinov (predtým Prior) sa táto
ulica stane permanentne nepriepustnou.
S otázkou, ako je to s rozšírením Seberí-
niho ulice, sme sa obrátili na vedenie
mestskej organizácie Generálny investor
Bratislavy. Ako sme sa dozvedeli, rozší-
renie ulice bolo pôvodne v projekte
rekonštrukcie križovatky Tomášikova -
Seberíniho - Nevädzová. Mal byť zriade-
ný samostatný jazdný odbočovací pruh v
smere na Ružinovskú ulicu. Vzhľadom
na neurovnanie majetkovoprávnych
vzťahov na dotknutých pozemkoch ho
nebolo možné uskutočniť. Preto sa tento
zámer odložil na neurčito. (juh) 

Rozšírenie Seberíniho ulice sa odkladá
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Hrad potrebuje

totálnu

rekonštrukciu
LIST ČITATEĽA
Po dlhom čase som navštívil Bratislav-
ský hrad - konkrétne výstavu Codex
Atlanticus. Výstava bola pekná, čo ma
však nemilo prekvapilo, je stav hradu.
Myslím si, že by bolo prínosom pre
návštevníkov túto budovu uzavrieť, je v
dezolátnom stave, komunistickí barbari tu
nechali svoj podpis na každom kroku. Kto
si chce pripadať ako v roku 1981, nech sa
páči, navštívte Bratislavský hrad, atmos-
féra normalizácie tu na vás dýcha odvša-
diaľ. Stále expozície striebra a nábytku sú
absolútne nezaujímavé, nudné, nainštalo-
vané amatérsky, koberce roztrhané, špina-
vé, lampy sú z čias hlbokej totality, každá
druhá nesvieti, steny sú špinavé, popra-
skané, celkové aranžmán je nevkusné,
odpudivé, skutočne si myslím, že Brati-
slavský hrad vyzerá ako skvelá kulisa na
natáčanie druhého dielu Čiernych baró-
nov, nápadne totiž pripomína kasárne PTP
z 50. rokov. Takáto pamiatka v hlavnom
meste, ktorú navštívia turisti neraz ako
prvú, pretože ju vidno skoro odvšadiaľ, si
zaslúži totálnu rekonštrukciu, resp. demo-
láciu až po obvodové múry a podľa sta-
rých fotografií rekonštrukciu exteriéru a
interiéru. Ide predsa o výklad celej Bratis-
lavy. Myslím, že stav po vyhorení, keď z
hradu zostala zrúcanina, by bol oveľa
zaujímavejší, lebo komunisti ho zdevasto-
vali viac ako ktorýkoľvek iný živel.

Andrej Chrapan, Bratislava

Vjazd na hrádzu

treba označiť

značkami
AD: BEZPEČNOSŤ NA HRÁDZI...
(BN 19/2006)
Chcel by som krátko reagovať na člá-
nok v Bratislavských novinách z 18. 5.
2006 s titulkom: Bezpečnosť na hrádzi
je horúci zemiak...
Píšete okrem iného, že polícia nemôže
zakročiť proti motoristom, lebo vyšli na
hrádzu mimo miesta, kde je tabuľa so
zákazom vjazdu. Je problém označiť
všetky možné vjazdy na hrádzu doprav-
nou značkou? Prešiel som sa niekoľko-
krát po hrádzi a myslím si, že ich nie je
veľa. Samozrejme normálne, t. j. spevne-
ná komunikácia. A, samozrejme, je po-
trebná aj kontrola, nielen dopravného
značenia, aby bolo na svojom mieste, ale
aj motoristov, ktorí sa po hrádzi premá-
vajú. Čo sa týka štvorkoliek, myslím si,
že keby zistili, že polícia kontroluje
pohyb na hrádzi, prestalo by ich to baviť.
Lenže všetko je to o polícii, ktorá na Slo-
vensku nemá autoritu, a je korumpova-
teľná. Aleš Skula, Petržalka

Chýba nám

záujem 

o našu históriu
LIST ČITATEĽA
Slováci si zvyknú poťažkať, ako málo
prvenstiev vo svete majú, ako ťažko
môže Slovensko zaujať popri iných,
„zaujímavejších“ krajinách. Okrem to-
ho, že je to nezmysel, smutných prven-
stiev máme už na prvý pohľad nad-
štandardne veľa. Jedným z nich je
povestný nedostatok záujmu o kultúr-
ne dedičstvo, pamiatkovú ochranu a
znalosť histórie vôbec. Bratislava a
vzťah obyvateľstva mesta i Slovenska k
nej je toho exemplárnym príkladom.
Kým sa kŕdle novodobej slovenskej
šľachty usilujú zaujať pozornosť zahrani-
čia mrakodrapmi, polyfunkčné objekty
rastú ako huby po daždi a luxusné hotely
sa považujú za základ atraktívnosti kraji-
ny, bohatá história mesta ostáva celkom
na chvoste záujmov. 
Už roky chýba postave nad pálffyovskou
hrobkou vedľa Donnerovej barokovej
kaplnky na vonkajšej strane Dómu sv.
Martina hlava. Nepočula som, že by to za
tie roky vzbudilo pohoršenie v cirkvi, v
predstaviteľoch mestského zastupiteľ-
stva alebo v radoch korzujúcich ľudí.
Možno niekomu krivdím, no rytier je
dodnes bezhlavý.
Iným „bezvýznamným“ detailom je taju-
plné zmiznutie kamenného sokla s motí-
vom jašterice na roku Kapitulskej ulice.
Myslím si, že jeho zmiznutie sa spája s
pohybom nákladných vozidiel po tejto v
súčasnosti najstaršej bratislavskej ulici. 
Dvadsiateho piateho mája uplynie 70
rokov od smrti Jána Levoslava Bellu,
ktorý stál pri zrode slovenského hudob-
ného života v čase prvej Českosloven-
skej republiky, okrem iného je aj auto-
rom prvej slovenskej opery Kováč Wie-
land. Neviem, či sa bude konať nejaká
spomienková akcia, ako to býva dobrým
zvykom v kultúrnych krajinách, ale iró-
niou osudu je zatiaľ jediným uctením si
tejto osobnosti zmiznutie jeho busty z
hrobu na cintoríne Kozia brána.
Za iné „správne načasované“ zmiznutie sa
dá považovať aj ukradnutie pamätnej
tabule zakladateľa Hudobnej školy pre
Slovensko prof. Miloša Ruppeldta (ktorý
sa, mimochodom, o Bellov návrat na Slo-
vensko zaslúžil) v mesiaci jeho 125 naro-
denín. Tabuľa zmizla z centra mesta, z
Františkánskeho námestia, z budovy bý-
valej ĽŠU stojacej vedľa Tatra banky
zabezpečovanej kamerovým systémom.
Bojím sa, že zoznam takýchto „bagate-
ľov“ bude oveľa dlhší. Zatiaľ mi asi ne-
ostáva nič, len sa uspokojiť so skutoč-
nosťou, že aspoň sa zatiaľ nikomu nepo-
darilo z Michalskej veže zlikvidovať ná-
pis z čias Márie Terézie: Zahynie národ,
ktorý nepozná vlastnú históriu. 

Silvia Ruppeldtová, Bratislava

Prednosťou Dream's sú slušné ceny i jedlá
Relatívne mladá reštaurácia DREAM´s
na Račianskej ulici zrejme stavila na
pravidelných obedových hostí a náhod-
ných návštevníkov tiež vie presvedčiť
slušnými jedlami i nápojmi - všetko za
dobrú cenu.
Je zrejme pre tých, ktorí nepožadujú
luxus, ale napokon - hladný človek asi
uprednostňuje niečo iné. Reštaurácia a ka-
viareň je umiestnená v bývalých predaj-
ných priestoroch typického paneláku zo
šesťdesiatych rokov, s interiérom sa tu
veľmi čarovať nedá. Dominuje modrá far-
ba, z ktorej na stene oproti vchodu svieti
biela veľkoplošná obrazovka, aké sú dnes
trendy. Modré až akvamarínové sú aj tie-
nidlá na bočných svietidlách, do modra je
ladené aj čalúnenie pohodlných stoličiek. 
Interiér pôsobí vcelku upokojujúco, tro-
chu azda ruší, že časť podhľadu je pôvod-
ný, ešte z čias, keď tu sídlil obchod. Nie
najšťastnejším riešením je pódium pre
štyri stolíky - je úzke a pritom do priesto-
ru reštaurácie by miesto malo. Nezvyklé
rozmery má aj toaleta, je veľmi stiesnená,
čo je však zrejme tiež daň socialistickému
stavebníctvu a architektúre. Steny reštau-
rácie zdobia živé oleje menej známeho
súčasného autora, mestské zákutia a figu-
rálne kompozície. To je to, čo ponúka
Dream´s navyše - reštaurácia s funkciou
galérie - všetky obrazy sú na predaj.
Predjedlo nám doniesli až po polievke,
ale s ospravedlnením. Nebol to napokon
taký veľký priestupok, z troch objedna-
ných predjedál sme si vybrali dve teplé.
Studená bola Mozzarella s paradajkami a
bazalkou (69 Sk), upútal chutný kyslastý
nálev na syre, paradajky by si však žiada-

li dozrieť, alebo pretriediť. 
Zapekané slimáky s parmezánom a čer-
stvou bagetou (99 Sk) boli dobré, pred-
nosťou bol dokonale zapečený syr na
povrchu jedla. Toast zapekaný s rokfor-
tom (39 Sk) sú tri pôvabné buchtičky z
toastového chleba plnené, samozrejme,
nivou, tiež chutné a čerstvé. 
Nič sa nedalo vyčítať ani polievkam, azda
okrem toho, že Slepačí vývar s mäsom a
rezancami (29 Sk) mohol byť teplejší.
Podľa názoru hodnotiteľa Domácej
kapustnice s klobásou a hríbami (45 Sk)
na povrchu polievky plávalo o čosi viac
tuku, nakoniec však uznal, že taká býva
domáca kapustnica, najmä ak je v nej
dostatok klobásy a mäsa, čo bol tento prí-
pad. S chlebíkom by skromnejšiemu
vydala za celý obed. Nuž a napokon Ces-
naková polievka s opečeným chlebíkom
(25 Sk) nasypala viac bodov kuchárovi -
bola správne teplá a chutná, pripravená na
stôl, cesnak do nej evidentne vložili tesne
pred servírovaním. 
Polievky nás upozornili na to, čo je pre
Dream´s typické - zdanlivá fádnosť, ktorá
vychádza z toho, že jedlá sú skôr podso-
lené ako naopak. Dochutiť sa napokon dá
na stole a v tomto prípade to vždy spravi-
lo pár zrniečok soli. Aj schopnosť soliť na
tejto hranici svedčí o zručnosti kuchára.
Výslovne ju potvrdil výberom údeného
syra do kombinácie nazvanej Oravský
rezeň (plnený oravskou slaninkou a úde-
ným syrom - 119 Sk). Starostlivý výber
syra, ktorý chuťou pripomínal oštiepok a

dopĺňal sa navzájom s chuťou slaniny,
dali závitkom z bravčového stehna cel-
kom novú chuť. K tomu varené zemiaky
(28 Sk) - boli jemné a nepripomínali, že
sa vlastne sezóna starých zemiakov
pomaly končí. Kuracia rolka Špeciál (139
Sk) je plnená špenátom, slaninkou a
nivou a podáva sa na šampiňónovej
omáčke. Patrila tiež k uspokojivým jed-
lám tohto domu, žiaľ, na koncoch, kde
nebola plnka, bola tuhšia ako má byť. K
tomuto jedlu sme si objednali americké
zemiaky (33 Sk), chuťovo štandard,
množstvom nad neho. Steak z bravčovej
panenky (169 Sk) bol síce urobený správ-
ne médium, ale chuťovo málo výrazný a
opekané zemiaky (33 Sk) k nemu boli
trocha suché, takže tu kuchár zasa body
strácal. Za chybičku krásy sme považova-
li aj to, že ku každému hlavnému jedlu
bola rovnaká príloha - pár plátkov uhorky
a pár koliesok papriky, kúsky rajčín,
nastrúhaná kapusta s mrkvou. 
Dream´s, ak je predovšetkým reštaurácia
- a to je, má aj tú prednosť, že dáva
pomerne veľké porcie, takže navštíviť ho
pre hlavné jedlo dňa má zmysel. Zasýti, a
pomerne lacno i chutne. Dvojnásobne to
vidieť na pestrom dennom menu, ktoré
podávajú za neuveriteľných 79 korún.
Vcelku však - jedlá na objednávku, aké
podávajú tu (a niekedy podstatne menej
chutné) sme jedli už aj v lokáloch, kde
boli dvojnásobne drahšie.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Opatrne pri sľuboch o dovolenkovom raji
Telefonáty z minulého týždňa ma opäť
raz dostali na prah hlbokej depresie.
Dôvod bol jednoduchý: desiatky spo-
trebiteľov naleteli a podpísali zmluvu
na dovolenkový pobyt na Tenerife pre
štyri osoby za 24-tisíc korún.
Nesplniteľné sa sľubuje nielen pri svad-
be, ale u nás a dnes prakticky všade. A
tých, čo naletia, neubúda. Vraví sa síce,
že ani pán farár nekáže dvakrát a o veci
sme nedávno písali, ale predsa len sa na
tento problém ešte raz pozrieme. Podľa
nášho zákona možno do 7 dní odstúpiť
od zmlúv uzatvorených mimo obchodnej
prevádzky. Nemenovaná spoločnosť
ponúkajúca za supercenu tento dovolen-
kový raj si v zmluve túto lehotu skrátila
na 24 hodín. To by ešte mnohým potrafe-
ným stačilo, aby vytiahli krk zo slučky.
Pravda, to by tá dobrovoľne podpísaná
výhodná zmluva nesmela mať poznám-
ku, že oných 24-tisíc je poplatok za re-
zerváciu. Teda vlastne poplatok, ktorý sa
v žiadnom prípade nevracia. 
Nie som právnik, ani sudkyňa. Škoda!
Myslím si, že pri podrobnom odbornom
preskúmaní by sa podarilo zistiť, či sa

vôbec nejaká rezervácia a tobôž za taký
nehorázny poplatok koná. Tiež by možno
sudca vedel vyniesť aj ortieľ, či nie je
zmluva náhodou prospešná len pre jednu
stranu a pre druhú krajne nevýhodná.
Napokon - môže byť v rozpore s dobrý-
mi mravmi. Stále mi tu schádza na jazyk
otázka pre dobre podkutého právnika:
Nechceli by ste sa tejto téme venovať?
Nebolo by asi ťažké cez internet sústre-
diť dostatočne veľkú skupinu takto okla-
maných klientov. Možno by sa dokázali
poskladať aj na slušný honorár. Ako bo-
nus ponúkam serióznemu záujemcovi
svoju spoluprácu.
Stále viac ma totiž rozčuľuje, že žiaden z
orgánov, vybavených oprávnením za-
siahnuť, jednoducho nekoná. Ilúzie si
však nerobím - veď aj v prípade neban-
kových subjektov som varovala spotrebi-
teľov slovom aj písmom hneď od začiat-
ku. Veľký účinok to nemalo a príslušné
orgány sa rozkývali, až keď sa celá vec
rozrástla do obludných rozmerov. 

Naši čitatelia mi možno majú za zlé, že
neuvádzam plným menom organizáciu,
ktorá takto neférovo koná. Žiaľ, aj svoje
vlastné práva a možnosti musím mať na
pamäti. Neviem, ako by som si z pomer-
ne mizerného dôchodku zaplatila obhaj-
cu, ak by ma dotyčná firma žalovala za
poškodenie jej dobrého (ha-ha-ha) mena.
A tak zostáva len na spotrebiteľoch, aby
nenaleteli na krásne sľuby. Zvyknite si,
ľudia, konečne na to, že nikto vám
nechce nič nezištne darovať. Za každú
vynaloženú korunku vo váš prospech
chce, zaručene, nejaký zisk, aj keď to na
prvý pohľad tak nevyzerá. 
A čo, ak ste školné 24-tisíc už zaplatili?
Je iba na vás, či sa vrátite z polovice
cesty a zostanete o skúsenosť múdrejší.
Samozrejme, môžete aj využiť zaplatený
pobyt. Nemali by ste však zabudnúť, že
okrem bývania zaplatíte za všetko ostat-
né. Podľa môjho odhadu celý špás pre
štyri osoby bude stáť okolo 80-tisíc a
možno viac. A za to by ste mali aj v ces-
tovnej kancelárii exkluzívny zájazd.
Kedy chcete a s plným pohodlím.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

SEDAÈKA NATUZZI ZA ŠPECIÁLNU CENU!

Akcia trvá do 15. 6. 2006

Zostava SQUARE 2323 v koži teraz len za 87.900.- Sk
Pôvodná cena 111.900,- Sk, ušetríte až 24.000,- Sk

pôvodná cena špeciálna cena
roh 236x218 cm 111.900,- Sk 87.900,- Sk 

trojsed 216 cm 67.500,- Sk 52.600,- Sk
dvojsed 156 cm 52.100,- Sk 39.900,- Sk

kreslo 96 cm 35.600,- Sk 27.900,- Sk
roh 296x218 cm 127.200,- Sk 99.200,- Sk

taburetka 72x62 cm 15.500,- Sk 11.900,- Sk

KVALITA certifikovaná ISO 9001 - 14001

Atrium - Bratislava novootvorená predajòa
Einsteinova 9 Banská Bystrica
851 01 Bratislava Nám. ¼. Štúra 30
Tel./fax: 02- 634 544 15 974 05 Banská Bystrica
sedya@sedya.sk Tel./fax: 048 – 413 34 65
www.sedya.sk bb@sedya.sk

Špeciálna cena platí na objednávky všetkých
komponentov sedaèky SQUARE 2323 v bielej
a béžovej koži SAVANA. Na látky alebo iné kože
Vám v tomto období poskytneme z¾avu 15%
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Pre dlhú zimu

budú musieť

zmeniť rozpočet
DÚBRAVKA
Dlhá zima zapríčinila v Dúbravke
neskorý nástup na vyčistenie zelene i
ulíc. Nakoniec sa predsa len podarilo v
spolupráci s mestom Dúbravku vyčis-
tiť. Malo to však vplyv na obecnú
kasu. 
Čistiť sídlisko začali prakticky len dva
týždne pred veľkonočnými sviatkami, čo
je vzhľadom na kapacity, ktoré má
dúbravská samospráva k dispozícii,
naozaj krátky čas. Navyše, spolu s čiste-
ním sa pustili aj do opráv výtlkov, kto-
rých bolo po dlhej zime aj v Dúbravke
mimoriadne veľa. Tie by sa mali skončiť
v týchto dňoch. V oboch prípadoch je v
schválenom rozpočte málo peňazí a bude
potrebné ho upraviť. 
Dnes stojí napr. oprava výtlku s plochou
jeden štvorcový meter približne 1500
korún, čo je cena s vyrezaním, vybratím
asfaltu, odvozom na skládku, uskladne-
ním, uložením a zavalcovaním nového
asfaltu. Tri milióny vyčlenené v rozpoč-
te už samospráva minula a na máj zostá-
valo ešte asi 40 percent prác. Vyhrabáva-
nie zelene a čistenie je súčasťou zmluvy
na letnú údržbu uzatvorenej so spoloč-
nosťou CRA, na tieto činnosti sú v roz-
počte vyčlenené peniaze a zjavne by
mali stačiť. Samozrejme, že chýbať bu-
dú peniaze koncom roka na zimnú údrž-
bu, ktoré spotrebovali v prvých tohoroč-
ných mesiacoch. O spôsobe, ako prekle-
núť tento problém, sa už hovorí v ekono-
mickej komisii miestneho zastupiteľstva
a zjavne sa tam podarí nájsť schodnú
cestu. (gub)

Rozdelia peniaze

pre sídliská
BRATISLAVA
Pre aktívnych obyvateľov bratislav-
ských sídlisk je určených 300-tisíc
korún, ktoré rozdelí Komunitná nadá-
cia Bratislava z fondu Slovenskej spo-
riteľne založeného v nadácii.
O príspevok možno požiadať do pätnás-
tej hodiny 15. júna, žiadosť môžu podať
jednotlivci i organizácie. Celý grantový
balík je určený na menšie projekty, kto-
rými si obyvatelia skrášlia svoje okolie,
alebo spríjemnia život. Ako vzor môže
poslúžiť niekoľko príkladov z nedávnej
minulosti - v Karlovej Vsi na Púpavovej
ulici pomocou tohto grantu občania zve-
ľadili ihrisko, obyvatelia domu dôchod-
cov na Narcisovej ulici si zasa skrášlili
kvetinové záhony pred svojím domom a
obyvatelia domov na Hlaváčikovej ulici
na Dlhých dieloch zorganizovali zábav-
né a oddychové podujatia pre deti z
okolia. 
Podobných aktivít bolo však viac, a preto
v komunitnej nadácii nemajú obavy, že o
ich pomoc by nebol záujem. Preto odpo-
rúčajú podať návrhy čo najskôr, aby ich
podávatelia mohli s nadáciou prekonzul-
tovať, čo je podmienkou v tomto konaní. 
Podrobnosti o podmienkach získania gran-
tu možno získať na adrese Komunitná
nadácia Bratislava, Partizánska 2, 811 03
Bratislava, alebo na elektronickej adrese
daniela@knb.sk. (gub)

Príprava

útulkov naberá

vyššie tempo
VRAKUŇA
Bratislavský magistrát a Trnavská
univerzita sa minulý týždeň dohodli
na tom, že nocľaháreň pre bezdomov-
cov Mea Culpa na Hradskej ceste v
mestskej časti Vrakuňa prechádza na
celoročnú prevádzku.
Týmto rozhodnutím odstránili hrozbu, že
36 ľudí, ktorí momentálne prístrešie v
Mea Culpa potrebujú, by sa zo dňa na
deň opäť ocitlo na ulici. Momentálne
totiž niet pre nich miesta ani v susedných
objektoch, ktoré prevádzkuje občianske
združenie Domov pre každého. Chod
zariadenia by mala financovať Trnavská
univerzita. Tlak na miesta v útulkoch,
neistota, či bude Mea Culpa k dispozícii,
ako aj fakt, že susedné zrekonštruované
zariadenie na Hradskej v správe Domova
pre každého mesiac po odovzdaní nefun-
guje, vyvolalo obavy aj medzi bezdo-
movcami, aj medzi občianskymi organi-
záciami, ktorí tejto skupine ľudí pomáha-
jú. Objavili sa šumy, že táto forma pomo-
ci bezdomovcom v Bratislave je vôbec
ohrozená.
Zrekonštruovaná ubytovňa a denný sta-
cionár na Hradskej podľa slov Adriána
Gschwenga zo združenia Domov pre
každého nefunguje preto, lebo doteraz
nebola celkom dokončená. Ešte stále v
nej napríklad nie je nábytok. Na to, aby
sa mohli do nej presťahovať, však už
čakajú obyvatelia susedného staršieho
objektu, ktorý tiež má byť zrekonštruo-
vaný. Až potom sa celé zariadenie, teda
dva útulky plus oddelený denný stacio-
nár, môžu skolaudovať. „Rozhodne to
musí byť hotové okolo 15. augusta,“
hovorí A. Gschweng. Konečná kapacita
lôžok tu potom bude okolo 160, obe pre-
vádzky ju však budú spolu môcť v prípa-
de núdze zvýšiť dočasne asi o 50 lôžok.
Pracovná skupina 10 mimovládnych
organizácií a zástupcov samosprávy i
ministerstva sociálnych vecí sa v Brati-
slave snaží získať ďalšie priestory v
iných mestských častiach, aby sa bezdo-
movci zbytočne nekoncentrovali na jed-
nom mieste. Existujú dva útulky - v
Lamači a v Petržalke, s ktorými majú
mestské časti dobré skúsenosti. Snahou
pracovnej skupiny pre bezdomovectvo
je predísť podobnej situácii, aká sa
vyskytla počas uplynulej zimy, keď sa
muselo pre bezdomovcov vybudovať
núdzové stanové mestečko, a zaviesť do
starostlivosti o ľudí bez prístrešia sys-
tém. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Jeden z najkrajších secesných domov v
centre mesta, dom na rohu Tallerovej a
Štúrovej ulice, v ktorom kedysi sídlila
aj známa kaviareň Tulipán, by už
čoskoro mali začať reštaurovať.
Podľa všetkého v ňom po dokončení
bude aj reštaurácia, ťažko však bude
niesť známe meno - to totiž pôvodne
patrilo vedľajšej lekárni a nárok na neho
má pôvodný majiteľ, prípadne jeho
dedičia. V podstate však dom bude slú-
žiť podobným cieľom, na aké ho pôvod-
ne postavili. Jednu tretinu, celý parter,
majú podľa projektu zabrať služby - teda
spomínaná kaviareň či reštaurácia, dve
tretiny domu sa zmenia na apartmánový
dom hotelového charakteru. Oživený
dom bude dôkazom, že polyfunkčné
budovy nie sú objavom súčasnej archi-
tektúry.
Najdôležitejšie však je, že na vonkajšom
vzhľade domu sa nič nezmení. Ako nás
informovali z investorskej firmy Invest
Real, aj preto treba rátať s tým, že rekon-
štrukcia potrvá minimálne rok a pol,
pravdepodobnejšia je však dlhšia lehota.
Investor upraví len vnútornú dispozíciu
domu - najväčším zásahom do interiéru
bude pravdepodobne inštalácia výťahu.
Charakteristika domu a lokality neumož-
ňuje postaviť tam aj garáže.
Eva Šóšová z dozornej rady investorskej
firmy uvádza, že chcú prispieť k oživeniu
tejto strany Štúrovej ulice v krásnom štý-
lovom duchu, ktorým sa kedysi pýšila. V
súčasnosti hľadajú budúcich prevádzka-
rov do priestorov v parteri. Zároveň sa

uskutočňuje aj interné výberové konanie
na dodávateľa, ktoré sa chýli už ku
koncu, na budúci mesiac by si mal dodá-
vateľ stavbu prevziať. Keďže výberové
konanie nie je ešte ukončené, nemožno
hovoriť ani o výške investície, pretože tá
závisí práve od toho, ktorá firma sa do
tejto náročnej práce pustí.

Spoločnosť má na rekonštrukciu platné
stavebné povolenie, ktorého súčasťou je
aj povinnosť zachovať vonkajší vzhľad
budovy. Na dodávateľovi zostane vyba-
viť výluku chodníka, ktorá bude pri roz-
siahlej rekonštrukcii poničenej fasády
nevyhnutná. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Oživia secesnú budovu na Štúrovej ulici,

jej historická fasáda zostane zachovaná

PETRŽALKA
Parkovisko pred kúpaliskom Matador,
ktoré slúžilo aj ako konečná autobuso-
vej linky MHD číslo 80, bolo minulý
štvrtok uzatvorené. Uzavrel ho majiteľ
pozemkov, na ktorých parkovisko
stojí.
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej podstatou problému je, že akciová
spoločnosť Hydronika Nova získala tento
pozemok ako súčasť privatizovaného
podniku. Získala však len pozemok, ale
nie komunikáciu a stavbu sociálneho
zariadenia, ktorú tam má vybudovanú
mesto pre potreby vodičov MHD. „Mesto
vníma túto komunikáciu ako svoju,“
uviedla E. Chudinová. „Keďže ide o
verejnú komunikáciu, mesto je presved-
čené, že ju nemožno svojvoľne ohradiť.

Predstavitelia spoločnosti Hydronika
Nova rokovali s vedením mesta, ale ceny
za nájom pozemku, ktoré ponúkali, boli
pre mesto neprijateľné. Ďalší kontakt sa
uskutočnil písomne, keď predstavitelia
tejto spoločnosti navrhli vymeniť tieto
pozemky za iné, pričom požiadali mesto,
aby sa výmena uskutočnila do 31. mája.
Napriek tomu, že táto lehota ešte neuply-
nula, postupovali podľa názoru mesta
protiprávne.“
Ako nám povedal riaditeľ rezortu prevá-
dzky a techniky Dopravného podniku
Bratislava Bronislav Weigl, o tom, že
parkovisko je v súkromných rukách, v
dopravnom podniku vedeli. Existovala
dohoda, že majiteľ pozemku mesiac
predtým, ako ho zaberie, oznámi túto
skutočnosť dopravnému podniku, čo

však neurobil. „Teraz hľadáme možnosť
riešenia situácie,“ uviedol B. Weigl.
Predbežnou náhradou pre konečnú za-
stávku sa stal priestor na rozšírenej ceste
pred parkoviskom, ktorý je dostatočne
široký na to, aby sa na ňom autobusy
dokázali otáčať. Je predpoklad, že na
ceste bude vyhotovené vodorovné do-
pravné značenie, ktoré by umožnilo
vyhradiť túto časť komunikácie pre
MHD. Dôvod, pre ktorý majiteľ pozem-
ku postupoval spôsobom, že na uzatvore-
nie pozemku vopred neupozornil, Do-
pravný podnik Bratislava nepozná.
Stanovisko spoločnosti Hydronika Nova,
ani informácie, čo zamýšľa na uzatvore-
nom pozemku robiť, sa nám do uzávierky
tohto vydania novín nepodarilo získať. K
téme sa ešte vrátime. Juraj Handzo

Konečnú linky číslo 80 museli posunúť

BMW - Balík Maximálnych Wýhod.
Zvažujete rozšíriť Váš firemný autopark? Rozhodnite sa pre kvalitu prémiového segmentu. Získate ,,radosť z jazdy,, za mimoriadne výhodných fleetových
podmienok už od prvého kúpeného vozidla. Stačí ak máte vo Vašom autoparku aspoň 5 osobných vozidiel ľubovoľných značiek. Presvedčte sa o tom
u svojich predajcov BMW v sieti Tempus Group v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
V prípade verzie Touring aj s možnosťou odpočtu DPH.

BMW 318i: spotreba 7,3 l/100 km, emisie CO2 175 g/km, BMW 520d: spotreba 5,9 l/100 km, emisie CO2 158 g/km, BMW X3 2.0d: spotreba 7,2 l/100 km, emisie CO2 191 g/km
* platí len do vyčerpania zásob, platí pri kurze 38,50 Sk/EURO

-DPH

TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
Rožňavská 34 
821 04 Bratislava 
www.awt.sk

TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
Zvolenská cesta 19 
974 01 Banská Bystrica
www.awt.sk

Tempus Bavaria s.r.o.
Rastislavova 108 
040 01 Košice 
www.tempusbavaria.sk

BMW Dealer Tempus Group:

Limitovaná ponuka
vozidiel k okamžitému
odberu pre Váš fleet*
od Tempus Group.

model
BMW 318i

zvýhodnená cena od
866 300,- Sk s DPH

mesačná splátka
8 900,- Sk s DPH

akontácia (35%)
303 205,- Sk s DPH

zostatková hodnota (45%)
327 592,- Sk bez DPH

RPMN
7,4%

Špeciálna ponuka

www.tempus.sk Radosť z jazdy

model
BMW 520d

zvýhodnená cena od
1 239 741,- Sk s DPH

mesačná splátka
10 900,- Sk s DPH

akontácia (35%)
433 909,- Sk s DPH

zostatková hodnota (51%)
531 318,- Sk bez DPH

RPMN
7,8%

model
BMW X3 2.0d

zvýhodnená cena od
1 214 757,- Sk s DPH

mesačná splátka
9 800,- Sk s DPH

akontácia (35%)
425 165,- Sk s DPH

zostatková hodnota (54%)
551 234,- Sk bez DPH

RPMN
8,0%
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Bytové družstvo

Viktória stále

straší
KARLOVA VES
Desiatky vlastníkov bytov v poly-
funkčnom dome na Kresánkovej ulici,
ktorého investor je v konkurznom ko-
naní, si vydýchli, keď minulý týždeň
krajský súd v dvoch prípadoch rozho-
dol vylúčiť ich majetok zo súpisu kon-
kurznej podstaty.
Ich radosť však nie je definitívna - ako po-
vedala jedna z účastníčok sporu Katarína
Zajacová, je pravdepodobné, že správca
konkurznej podstaty sa odvolá na Najvyš-
ší súd. Ide o byty a nebytové priestory v
dome na Kresánkovej ulici na Dlhých die-
loch postavenom v rokoch 1999 až 2002.
Investor stavby Stavebné bytové družstvo
Viktória sa v roku 2003 dostal do konkur-
zu, pretože dlhodobo neplatil svojim
dodávateľom za vykonané práce. To však
už bol dom obývaný a podľa sudkyne
vlastníci získali priestory zákonne, v dob-
rej viere, riadne za ne zaplatili a získali list
vlastníctva, preto správca konkurznej
podstaty zaradil ich majetok do súpisu
konkurznej podstaty neopodstatnene.
Správca tam však zaradil len niektorých
súčasných vlastníkov. Podľa odborníkov
tým chcel zrejme rozšíriť majetok podlie-
hajúci konkurzu a získať prostriedky na
úhradu trov konkurzného konania. 
Družstvo Viktória byty a ďalšie priestory
nepredávalo priamo, ale časť nehnuteľ-
nosti predalo firme Aprox, ktorá ich pre-
viedla na ďalšie eseročky, a až od nich
byty, nebytové priestory a garáže odkúpili
súčasní vlastníci. Právny zástupca správcu
konkurznej podstaty žiadal, aby súd práve
pre tento spôsob predaja bytov žalobu
vlastníkov zamietol. Súd jeho argumentá-
ciu neakceptoval s tým, že vlastníci nema-
li povinnosť preverovať, kto bol v minu-
losti majiteľom nehnuteľnosti. (gub)

Dodávateľ 

stavby trate

je už známy
KARLOVA VES
Dopravný podnik Bratislava už vybral
dodávateľa na výstavbu trolejbusovej
trate na sídlisko Dlhé diely v Karlovej
Vsi. Práce má zabezpečiť bratislavská
spoločnosť Elza.
Náklady na výstavbu približne 2,7 kilo-
metra dlhej trate by mali dosiahnuť 52 mi-
liónov korún. Výstavba trate na Dlhé diely
by sa mala začať v júni a trvať by mala
približne tri mesiace. Spustenie trolejbu-
sovej premávky do Karlovej Vsi si vyžia-
da ďalších 105 miliónov korún na nákup
šiestich duobusov, ktoré budú v dopravnej
špičke premávať z Dlhých dielov po
Nový most. Duobusy budú v kopcoch jaz-
diť ako trolejbusy a na rovine na naftový
pohon. S premávkou trolejbusov na sídlis-
ku sa uvažovalo už pri jeho výstavbe,
nová trať preto využije už existujúce
trakčné stĺpy a kolektory na umiestnenie
káblov pod zemou. (brn, sita)

STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ako orgán ochrany prírody vydalo
súhlas s výrubom 92 stromov a 740
štvorcových metrov kríkov v parčíku
na Belopotockého ulici.
„Rozhodnutie starostu Čiernika podpísa-
né vicestarostom Petrekom bolo súhlasné
napriek desaťročnému občianskemu
odporu proti likvidácii historického parku
a napriek petícii, ktorá stále trvá a podpí-
salo ju doteraz skoro 1800 občanov, na-
priek tomu, že investor požiadal o výrub
stromov na základe iného projektu, než
ku ktorému má záväzné stanovisko magi-
strátu k investičnej výstavbe, a napriek
tomu, že dotknuté štátne orgány ochrany
prírody a magistrát nesúhlasia s likvidá-
ciou zelene,“ uvádza sa vo vyhlásení Ob-
čianskej iniciatívy za zachovanie životné-
ho prostredia v Starom Meste, ktoré nám
jeho predstavitelia poslali do redakcie.
Toto občianske združenie roky bojuje za

zachovanie parčíka, ešte pred mesiacom
sa zdalo, že parčík bude možné zachrániť.
Vtedy sa uskutočnili rokovania, na kto-
rých sa zúčastnil primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský, zástupcovia spo-
menutého občianskeho združenia a pred-
stavitelia firmy ZIPP (Strabag). Táto
firma vlastní pozemky, na ktorých parčík
stojí, a chce na nich postaviť polyfunkčný
objekt. Z rokovania vyplynulo, že parčík
je možné zachrániť výmenou pozemku
na Belopotockého ulici za inú adekvátnu
parcelu. Konkrétne šlo o parcelu pri amfi-
teátri v Horskom parku. S týmto riešením
by súhlasila aj spoločnosť ZIPP.
Keďže pozemok v Horskom parku nie je
v správe mesta, ale mestskej časti, výme-
nu by muselo odsúhlasiť Staré Mesto.
Príslušný návrh sa mal objaviť na májo-
vom zasadnutí staromestského miestne-
ho zastupiteľstva, starosta Peter Čiernik
ho však nepredložil s odôvodnením, že
príprava tohto kroku si vyžiada dlhší čas.

Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej primátor A. Ďurkovský koncom
mája predloží na zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrh na odzverenie
pozemku mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto s tým, že potom bude v sprá-
ve mesta, ktoré zabezpečí zámenu. Vo
svetle týchto skutočností sa zdá rozhod-
nutie Starého Mesta povoliť výrub stro-
mov na Belopotockého ulici nepochopi-
teľné. 
„Na zamietnutie výrubu neexistujú
zákonné prekážky,“ uvádza sa v stano-
visku, ktoré nám poskytol Peter Kimijan
z referátu komunikácie s verejnosťou sta-
romestského miestneho úradu. „Museli
sme plniť lehoty podľa správneho záko-
na. Zámena pozemkov s vydaním roz-
hodnutia o výrube nesúvisí. Keby drevi-
ny patrili pod ochranu, nebolo by možné
výrub povoliť.“ K prípadu sa ešte vráti-
me. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Staré Mesto súhlasí s výrubom v parčíku

na Belopotockého, zamietnuť ho nemohlo

Firma zaoberajúca sa facility
manažmentom, upratovacími 
službami, zimnou a letnou údržbou exteriérov,

Ďalšie voľné pozície:
horolezec na umývanie okien a fasády,

zametanie chodníkov, kosenie

KONTAKT: 5465 0484

N O V É  B Y T Y N A  P R E D A J  
02 / 4828 2832
0907 / 640 000
0907 / 630 000
www.urbicom.sk

S L N E Č N Ý D V O R
NOVÁ TRNÁVKA – ul. Na križovatkách

developer

hypotekárny maklér          f inancujúca banka

ukončenie

JESEŇ

2007

O.Z. ECOENERGY
oznamuje, 

že z finančnej podpory 
Európskych spoločenstiev

vydáva 
v týchto dňoch knihu 

DUNAJSKÉ
RECEPTY

Informácie na spilkova@hotmail.com

PODMANICKÝ
PORTO - PARKET 

PARKETY - rekonštrukcia starých,
pokládka všetkých druhov nových,

brúsenie, lakovanie, morenie, predaj
MAĽOVANIE, STIERKOVANIE

� 0903 282 936

www.freedu.sk

vzdelávacie centrum v DÚBRAVKE

VEČERNÉ JAZYKOVÉ KURZY
DENNÉ TÁBORY (10 r. - 14 r.)

02/6428 2334, 0918 680 294, 0903 589 598

Prijmeme
pracovníkov do strážnej služby 

v Bratislave a Senci.
Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti.

Výhodné platové podmienky.
Kontakt: 0905 546 394, 0905 547 832

Vás pozýva 
na stretnutie 

Klubu Podnikavých žien,
ktoré bude 5. 6. 2006 o 15.00 h

na Laurinskej 2 v Bratislave.
Tešíme sa na Vašu účasť. Uvítame všetky, 

ktoré podnikajú, alebo chcú začať podnikať.
Partneri klubu 
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Detské jasle

na Javorinskej

neboli jediné
STARÉ MESTO
Vedúci referátu komunikácie s verej-
nosťou staromestského miestneho
úradu Stanislav Jurikovič nám zaslal
žiadosť o tlačovú opravu v súvislosti s
článkom v 17. čísle Bratislavských no-
vín o jasliach na Javorinskej ulici.
V článku sme uviedli, že tieto jasle boli
jediné v Starom Meste, ktoré boli od
počiatku stavané na účel, ktorému slúžili.
„Táto informácia je však nepravdivá a
zavádzajúca, pretože aj Detské jasle na
Čajkovského ulici boli postavené na účel,
ktorému slúžili,“ uviedol S. Jurikovič. 
Za nepresnú informáciu, ktorú sme mali
sprostredkovanú, sa ospravedlňujeme.
Treba však dodať, že v kontexte s dianím
okolo jaslí na Javorinskej ulici ide o úplne
nepodstatný detail. Podstatná je snaha
vedenia mestskej časti zrušiť jasle, ktoré
sú od 9. februára tohto roka zatvorené pre
údajný havarijný stav objektu.
Ako uvádzajú rodičia detí navštevujúcich
jasle, tzv. havária (zatekajúca strecha) bola
hneď na druhý deň po ich uzavretí na
náklady jedného z rodičov opravená. Pod-
ľa statického posudku autorizovaného sta-
tika Mariána Halvoňa z marca tohto roka
je objekt zo statického hľadiska v poriad-
ku. Stav budovy jaslí teda nie je taký zlý,
aby museli byť zavreté. (juh) 

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

5-komorový nemecký systém TR0CAL
Garážové brány 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!
VÝSTAVNÝ SALÓN:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

PNEUMO - ALERGO CENTRUM, s.r.o 
SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU  
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

31. mája 2006 od 11.00-18.00 h
- spirometria bezplatne
- pri ťažkostiach, prípadne podľa 

výsledku možnosť objednania sa
na konzultáciu v našom zariadení

Adresa: Pneumo-Alergo Centrum, s.r.o.
Uzbecká 16, 821 06 Bratislava

Telefón: 02/40 20 2111
Web stránka: www.pneumoalergo.sk

E-mail: info@pneumoalergo.sk

BRATISLAVA
Je to neuveriteľné, ale z celého Slo-
venska je bývanie najdostupnejšie v
Bratislave. Tu sa totiž sústreďuje väč-
šina hypotekárnych obchodov, ktoré
sú navyše približne o percento lacnej-
šie než mimo metropoly.
Spôsobuje to zrejme okrem masívnej
výstavby aj konkurencia - v Bratislave
majú špecializované hypotekárne pra-
coviská všetky banky, mimo nej len
zopár a rozhodne nie v masívnom
meradle. „Každú tretiu flexihypotéku
na Slovensku poskytneme v Bratisla-
ve,“ hovorí Mária Kelemenová z hypo-
tekárneho centra VÚB. V Bratislave sa
tiež otočí aj polovica všetkých peňazí v
tomto biznise. Pre bratislavské pomery
je tiež typické, že z desiatich žiadate-
ľov o hypotéku sú šiesti žiadatelia slo-
bodní, mimo Bratislavy je pomer opač-

ný. Priemerná výška hypotéky v Brati-
slave je 1,46 milióna korún, vonku len
758-tisíc.
Pozoruhodné je, ako pre naše noviny
povedal Michal Kopecký, špecialista
VÚB pre verejné vzťahy, že pravdepo-
dobne viac ako šesťdesiat percent žiada-
teľov o hypotéku v Bratislave tu nemá
trvalý pobyt. Ide zrejme o mladých ma-
nažérov bývajúcich v podnájmoch, so
slušným príjmom, 25- až 30-tisíc korún
čistého, ktorým banky ponúkajú úver aj
bez formálnej záruky.
Táto ponuka bánk však neznamená, že
všetci tento neformálny postup absol-
vujú víťazne. Ak ide o neplatičov, čo
registruje špecializovaný úrad, hypoté-
ku nedostanú. Tiež treba vedieť prečí-
tať ponuku, čo všetko je bezplatné -
banky sa napríklad ponúkajú vybaviť
všetko okolo úveru, vrátane znalecké-

ho posudku, ktorý zhotovia samy -
náklady naň sa však prirátajú k výške
úveru. Takisto ponuka, že môžete zní-
žiť úver v jednom roku o sumu vyššiu,
ako máte s bankou dohodnuté, nezna-
mená, že úver sa nanovo preráta a zníži
sa aj úrok. Nie, len sa skráti lehota
splácania splátok.
Napriek všetkému je hypotekárna aktivi-
ta bánk novinkou, ktorá umožňuje ľahší
štart do života. Pri jej vybavovaní však
treba voči bankovým špecialistom vystu-
povať otvorene, pretože len oni vedia
vyrátať, čo naozaj dokážete splatiť. Pri
kúpe bytu týmto spôsobom bankoví
odborníci jednoznačne odporúčajú pora-
diť sa s hypotekárnym expertom - táto
služba je v niektorých bankách naozaj
zadarmo - a až potom sa obhliadať po
byte, ktorého cena bude primeraná vašim
úverovým možnostiam. (gub)

Bývanie je dostupnejšie, ale nie zadarmo

Domáce plnoautomatické kávovary 
s mlynčekom

Bratislava
Mickiewiczova 10  tel./fax: 02/5296 2394

Račianska 155  tel./fax: 02/4464 9381
www.pekur.sk,    pekur@pekur.sk
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Individuálne pripravím 
na skúšky, naučím NJ, AJ

dospelých i deti
(vysoká odbornosť, kvalifikovanosť)

Tel.: 0910 388 042 

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodné priestory

vo výmere od 18 do 50 m2

v OD CENTRUM. 

� 0905 265 237
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Letisko tvrdí, že

kolaps v letnej

sezóne nehrozí
BRATISLAVA
Niektorí analytici, o ktorých tvrdenia
sa opierali aj agentúrne správy, varu-
jú pred letným preťažením bratislav-
ského letiska, ktoré nemusí v špičkovej
sezóne zvládnuť výrazné prekročenie
svojich kapacít.
Podľa odborníkov je maximálna kapaci-
ta, ktorá by ešte nemala spôsobovať me-
škanie letov a iné nedostatky plynúce z
preťaženia, okolo 166-tisíc klientov me-
sačne. Plánovaná bežná kapacita je v sú-
časnosti 150-tisíc, už vlani v júli a augus-
te však prešlo halami letiska za mesiac
takmer 190-tisíc cestujúcich. V zime
krivka ešte rástla a očakáva sa, že v
tohtoročných letných mesiacoch bude
chcieť letieť ešte viac ľudí - až 250-tisíc
mesačne. 
„Letisko je na letnú sezónu pripravené,“
hovorí však hovorkyňa letiska Ivana
Paulínyová a zdôrazňuje, že 87-percent-
ný nárast počtu cestujúcich za prvé štyri
mesiace tohto roku neznamená, že je to
celoročný trend. Argumentuje dokonče-
nou rekonštrukciou letiska, pri ktorej
odovzdali do užívania 19 odbavovacích
pultov, jeden z nich na nadrozmernú
batožinu, aj očakávaným otvorením
novej príletovej haly s väčšou kapacitou
vybavenej batožinovými pásmi. Táto
hala by už mala zároveň spĺňať aj schen-
genské podmienky. Do leta by malo pri-
budnúť 130 nových parkovacích miest,
čím by ich počet stúpol na 610. Kritici
však poukazujú na to, že pri očakávanom
výkone v lete prejde letiskom denne vyše
8-tisíc cestujúcich.
Malosť letiska pociťujú najviac cestujúci,
ktorí poukazujú na nedostatočné služby a
možnosť odpočinku, zástupcovia niekto-
rých leteckých spoločností zasa poukazu-
jú na uprednostňovanie pri vybavovaní
príletov a odletov. Tiež hovoria o nedo-
statočnom technickom vybavení na leti-
skovej ploche. Pokiaľ ide o pohodlie
cestujúcich, I. Paulínyová pripúšťa, že
služby nie sú dokonalé - dlhodobo
napríklad nefunguje veľká reštaurácia na
poschodí. Bola nerentabilná, čo by však
pri enormnom náraste prepravených
nemalo byť už problémom. Hovorkyňa
uvádza, že reštaurácia sa pripravuje do
prevádzky a možno by mohla slúžiť už
toto leto. Pokiaľ ide o aktuálny stav,
hovorí, že počet občerstvovacích miest sa
zvýšil a sú otvorené pri každom odlete, v
sezóne ich otvárajú aj v noci pri plánova-
ných charterových letoch. Personál letis-
ka je podľa personálneho riaditeľa Juraja
Mitku pripravený aj rečovo, má tiež
výrazné rovnošaty, takže je viditeľný a
pripravený kvalifikovane poslúžiť verej-
nosti. Nerovnorodosť v oblečení pripisu-
je letnému angažovaniu študentov a tiež
tomu, že na letisku pôsobia pracovníci
ďalších leteckých firiem i cestovných
kancelárií a na nich letisko vplyv nemá. 
Kritici však varujú pred ďalšími slabina-
mi, za najväčšiu označujú hromadnú
dopravu na letisko a z neho a tiež nedo-
statočné kapacity priestorov a techniky
na obslúženie pri príletoch a odletoch, čo
sa pri prekročení kapacity letiska môže
prejaviť v meškaní pri príletoch i odle-
toch. Gustav Bartovic

Turisti v meste

sú iní, ako boli

pred rokmi
BRATISLAVA
Vstup Slovenska do Európskej únie,
nástup nízkonákladových leteckých
spoločností a iné faktory prispeli k
tomu, že charakter typického návštev-
níka Bratislavy sa oproti minulosti
podstatne zmenil.
„Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi do
Bratislavy prichádzali najmä dôchodco-
via, ktorí do mesta prišli loďou, prezreli si
historické centrum a po niekoľkých hodi-
nách odišli bez toho, že by minuli čo i len
korunu, dnes prichádzajú aj oveľa mladší
návštevníci, ktorí sa venujú aj iným akti-
vitám,“ uviedol vedúci magistrátneho od-
delenia komunikácie a marketingu Milan
Vajda. Dnes Bratislavu navštevujú turisti z
celej Európy i zo zámoria. Stala sa obľú-
benou destináciou aj pre britských turis-
tov, najmä mužov, ktorí sa sem chodia
pred uzatvorením manželstva lúčiť so slo-
bodou. Niekedy majú ich návštevy cha-
rakter divokých „pánskych jázd“, podľa
M. Vajdu ide o fenomén, ktorým sa
nevyhli ani iné novo objavené destinácie a
ktorý treba akceptovať, pretože aj tento
druh turistov je zdrojom príjmov. Doteraz
bolo zaznamenané len minimum prípa-
dov, keď účastníci týchto stag party, ako
sa podobné pánske jazdy nazývajú, kona-
li v rozpore so zákonom. (juh) 

BRATISLAVA
Medzi produkty určené pre návštevní-
kov Bratislavy patrí aj novinka, ktorá
sa v tohtoročnej turistickej sezóne
objavuje prvý raz. Je ňou City Card -
Bratislavská mestská karta.
Karta je už v predaji v rámci mestských
turistických informačných centier a je
vydaná v troch variantoch: 1-dňová,
ktorá stojí 200 Sk/5 eur, 2-dňová (300
Sk/8 eur) a 3-dňová (370 Sk/10 eur).
Každý držiteľ karty má nárok na využí-
vanie služieb zmluvných partnerov -
poskytovateľov zliav, ktoré budú uvede-
né v trojjazyčnom sprievodcovi (v an-
glickom, nemeckom a slovenskom jazy-
ku) vydanom v súčinnosti s kartou. K

najvýznamnejším poskytovateľom zliav
patrí Dopravný podnik Bratislava, Galé-
ria mesta Bratislavy, Mestské múzeum
Slovenská národná galéria, Slovenské
národné múzeum ZOO, Správa telový-
chovných a rekreačných zariadení, Slo-
venská plavba a prístavy, Ústredie ľudo-
vej umeleckej výroby a ďalší. Výška
zliav sa pohybuje od 5 do 20 percent.
Držitelia mestskej karty majú po jej
zakúpení nárok na bezplatnú MHD, ako
aj nárok na bonus v podobe bezplatnej
jednohodinovej pešej prehliadky s výkla-
dom v anglickom alebo slovenskom
jazyku. Bratislava City Card zahrňuje v
súčasnosti zľavy v 44 zariadeniach a
službách. Kartu si môže každý záujemca

zakúpiť v turistických informačných
centrách Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska (BKIS). „Máme
záujem postupne rozširovať distribúciu
karty v ubytovacích zariadeniach, ces-
tovných kanceláriách, dopravných spo-
ločnostiach a iných zariadeniach cestov-
ného ruchu,“ uviedla námestníčka riadi-
teľa BKIS Alexandra Bučková.
Na hlavnú letnú sezónu sa pripravuje
obohatenie ponuky zliav, očakáva sa, že
projekt priláka čoraz viac poskytovate-
ľov služieb a zatraktívni pobyt návštev-
níkov Bratislavy zo Slovenska i zo za-
hraničia. Prvú kartu BKIS vydalo 21.
marca tohto roka, od júna pripravuje jej
rozšírenú distribúciu. (juh)

Novinkou tejto sezóny je mestská karta

BRATISLAVA
Bratislavu navštevuje z roka na rok
viac turistov a stáva sa čoraz obľúbe-
nejšou turistickou destináciou. Vedenie
mesta na tento trend reaguje rozširova-
ním služieb pre svojich návštevníkov.
Bratislava je najdôležitejšou turistickou
destináciou na Slovensku, na celkovom
počte ubytovaných osôb sa podieľa až 20
percentami. V minulom roku mesto
navštívilo 636 892 návštevníkov, čo je o
9,3 percenta viac ako v roku 2004. Z
tohto počtu bolo až 419 789 zahraničných
návštevníkov, čo je o 10,2 percenta viac
ako v roku 2004. Podľa námestníčky pri-
mátora Bratislavy Tatiany Mikušovej
tieto údaje svedčia o tom, že záujem o
Bratislavu najmä zo strany zahraničných
návštevníkov rastie a má tendenciu zvy-
šovať sa aj naďalej. Výnos za daň z uby-
tovania v minulom roku prekročil sumu
46,4 milióna korún, za prvý štvrťrok
tohto roka to bolo už vyše 11,5 milióna
korún.

Ako uviedla vedúca oddelenia cestovné-
ho ruchu Agáta Mikulová, na rozdiel od
minulosti, keď bola Bratislava propago-
vaná všeobecne, dnes sa propagácia za-
meriava na konkrétne segmenty trhu, teda
jednotlivé skupiny návštevníkov mesta.
Ide o segmenty Bratislava pre mladých,
Bratislava pre seniorov, Židovská Brati-
slava, Kráľovská cesta, Bratislava - mesto
hudby, Vinárska Bratislava, Bratislava -
historické centrum a Kongresový cestov-
ný ruch v Bratislave. Na tohtoročnú letnú
sezónu sa mesto pripravuje ešte starostli-
vejšie ako v minulých rokoch. V tlačenej
podobe pripravuje mapu atraktivít a slu-
žieb, ktorá bude obsahovať informácie o
pamiatkach, múzeách, ubytovacích a
stravovacích zariadeniach, parkovísk,
dopravných uzlov, informačných miest a
ďalších zariadení, ktoré sa dajú využívať
v rámci cestovného ruchu. Pripravuje sa
aj kalendár všetkých pravidelne sa opaku-
júcich podujatí, ktorý bude zverejnený v
ďalšom čísle ofociálneho mestského

turistického sprievodcu City Guide. Ne-
bude chýbať ani informačná skladačka o
Bratislave v rôznych jazykových mutá-
ciách, ktorá bude obsahovať informácie o
dôležitých pamätihodnostiach a skrátený
kalendár podujatí na rok 2006. Okrem
toho bude k dispozícii komplexný kata-
lóg ubytovacích zariadení v Bratislave,
príručka pre vodičov turistických autobu-
sov s uvedením krátkodobých zastávok a
odstavných parkovísk, ako aj rôzne suve-
níry s logom mesta.
V meste už premáva prvých päť vozidiel
MHD upravených tak, aby uľahčili orien-
táciu turistov v meste a jeho okolí. Mesto
pre turistov pripravuje aj brožúru, mapu a
plagáty s vinárskou tematikou a kongreso-
vý katalóg. Mesto rozširuje aj informačnú
databázu a informácie pre turistov prináša
aj na svojej webovej stránke. Novinkou je
propagovanie Bratislavy ako city breako-
vej destinácie (vhodnej na návštevy počas
predĺžených víkendov). (juh)

FOTO - Oto Limpus

Mesto navštevuje čoraz viac turistov,

v tejto sezóne im ponúkne viac služieb

Škola remesiel ÚĽUV organizuje
PRÁZDNINY S REMESLOM

kurzy tradičných remeselných techník pre deti a mládež každý deň 
v jednej z dielní: drotárska, hrnčiarska, košikárska, rezbárska, 

maľba na sklo v cene 2400,- Sk: odborní lektori, prírodný materiál, 
len 5 detí v skupine, obed v reštaurácii

Turnusy: 10. 7. – 15. 8. 2006, pondelok – piatok, denne 8.00 – 16.00 h
Informácie a prihlášky:

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Obchodná 64, 811 16 Bratislava
tel.: 02/5273 1355, 0908 767 715 E-mail: craft@uluv.sk        www.uluv.sk

KÚPIME
Rodinný dom resp. staršiu vilku

v BA I - Staré Mesto
Obchodný - nebytový priestor v BA

tel.: 0903 205 915

ČALÚNNICTVO
- veľký výber látok
- odvoz dovoz zabezpečím

Tel.: 0905 793 219

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Súkromné SOU GaS, Plickova 9, 83106 Bratislava
Zapisuje bez prijímacej skúšky žiakov 9. r. ZŠ
na denné 4-ročné a 3-ročné štúdium

v odboroch kuchár a čašník
a nadstavbové 2-ročné štúdium

spoločné stravovanie
� 0907 482 600     www.ssougas.sk
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Školy si môžu 

objednať

autobus na výlet
BRATISLAVA
Od 22. mája na základe zvýšeného
záujmu o prepravu detí a školskej
mládeže na výlety do oblasti Devína
zabezpečil Dopravný podnik Bratisla-
va možnosť vypravenia kĺbového
autobusu do Devína.
Vypravenie vozidla na linku číslo 29, kto-
ré premáva v úseku Nový most - nábrežie
- Devínska cesta - Hrad Devín a späť, je
možné počas dní školského vyučovania v
čase od 8.45 do 13.30 hodiny po objednáv-
ke na telefónnom čísle 5950 5555. Ako nás
informoval vedúci odboru dopravnej in-
formatiky a koordinácie dopravy doprav-
ného podniku Karol Kajdi, požiadavku je
potrebné uplatniť najneskôr deň vopred.
Záujemcov o prepravu dopravný podnik
žiada, aby uviedli predpokladaný čas
nástupu, počet žiakov a tiež využitie smeru
prepravy. Pracovníci dopravného dispe-
čingu záujemcom ochotne poradia, po-
skytnú usmernenia a potrebné informácie
o možnostiach prepravy linkou číslo 29 a o
tarifnom vybavení. (ver)

Dni Petržalky

budú s bohatým 

programom
PETRŽALKA
Tradičné Dni Petržalky budú 17. júna
a Petržalčanom i návštevníkom tejto
mestskej časti opäť ponúknu bohatý
program. Ťažisko programu sa usku-
toční na petržalskom závodisku. 
Závodisko sa stane dejiskom galaprogra-
mu, v rámci ktorého vystúpia viaceré
známe formácie (Senzus, Puding pani
Elvisovej, Nocadeň, Mango, Peter Cmo-
rík, Peha, Laura a její tygři s Ilonou Csá-
kovou). K dispozícii budú rôzne atrakcie
ako prvá laserová hra na Slovensku,
nafukovacie hrady a ródeo býk, galapro-
gram vyvrcholí ohňostrojom. Jeho súčas-
ťou bude aj vyhlásenie súťaže amatér-
skych skupín, súťaže Najkrajší orech
Petržalky a súťaže o Petržalskú varechu
(ide o súťaž vo varení gulášu). Dni Petr-
žalky sú spojené s celým radom sprie-
vodných podujatí, z ktorých časť odštar-
tuje už v máji. (ver)

Pribudne nová

cyklotrasa 
BRATISLAVA
V sobotu 27. mája v rámci otvorenia
cyklistickej a turistickej sezóny bude
odovzdaná verejnosti nová cyklotrasa
v Devínskej Novej Vsi a prvýkrát sa
otvorí turistický infostánok v Devíne. 
Nová vedľajšia cyklistická trasa v Devín-
skej Novej Vsi povedie od Ulice Ivana
Bukovčana po ulicu Na Hriadkach. Vyno-
vený bude aj úsek cyklocesty medzi De-
vínom a Devínskou Novou Vsou. Nový
stály turistický infostánok v Devíne bude
pri sútoku Dunaja a Moravy. Tu budú
môcť návštevníci získať zaujímavé turis-
tické informácie o prírodných a kultúr-
nych hodnotách tohto jedinečného regió-
nu. Infostánok bude zároveň východisko-
vým miestom pre pešiu ekoturistickú
exkurziu do svahov Devínskej Kobyly, na
ktorej sa bude môcť verejnosť zúčastniť o
15. hodine. Podobné exkurzie pod vede-
ním skúsených sprievodcov bude združe-
nie BicyBa realizovať počas celej letnej
sezóny v mesiacoch jún - september a to
každú sobotu, vždy o 15. hodine. (ver)

V Líščom údolí

budú sláviť

Juniáles
KARLOVA VES
Prvý júnový víkend ožije Karlova Ves
Juniálesom, ktorý bude mať síce cen-
trum v Líščom údolí, ale dotkne sa aj
ďalších oblastí tejto mestskej časti,
takže bude treba rátať aj s dopravný-
mi obmedzeniami.
Ako uviedol karloveský starosta Bystrík
Hollý, súčasťou osláv bude aj slávnostné
a dlhoočakávané spustenie kaskádovej
fontány na Novackého ulici do prevádz-
ky. V centre v Líščom údolí sa v sobotu
3. júna o 15.00 h rozospieva detský fol-
klórny súbor Prvosienka, aby rozprúdil
hudobné pásmo známych slovenských
hudobných skupín. 
Druhý deň juniálesu, ktorý patrí k
moderným karloveským tradíciám, sa
začne náročným športom. Na Molecovej
ulici o 11.00 h odštartuje Karloveský
cyklošprint. Na preteku do strmého
vrchu sa zúčastnia nielen rekreační
cyklisti, ale aj smotánka, hovorí sa o
účasti ministra financií a ďalších osob-
ností. Práve cyklistické preteky obme-
dzia a na niektorých miestach Dlhých
dielov celkom prerušia premávku mini-
málne na jednu hodinu. 
V Líščom údolí sa v tom čase začne det-
skou diskotékou kultúrny program, v kto-
rom nebudú chýbať ani sólisti Lúčnice.
Súčasťou programu bude aj starostovská
tombola, kde je prvou cenou notebook.
Hudobný program vyvrcholí vystúpením
Zuzany Smatanovej a jej kapely. (gub)

STARÉ MESTO
Na Františkánskom námestí sa v pon-
delok začali tradičné Letné trhy, ktoré
organizuje bratislavský magistrát. Ne-
tradičné na tohtoročných trhoch je, že
sa začali s týždňovým oneskorením. 
Magistrát prijímal ponuky na prenájom
stánkov od predajcov, ktorí sa mohli pri-
hlásiť do 25. apríla. Z nich komisia vy-
brala 20 podnikateľov. Podmienkou bolo
nájomné minimálne 500 korún za deň a
zábezpeka proti znehodnoteniu stánku vo
výške 5000 korún. Trhy sa pôvodne mali
začať už 15. mája, no nestalo sa tak.
Dôvodom je oneskorenie dodávky no-
vých stánkov, ktoré si majú prenajímať

predajcovia. Mesto dalo pre letný predaj
na námestí vyrobiť 20 stánkov za dva
milióny korún, firme sa ich však nepoda-
rilo vyrobiť a dodať v dohodnutom termí-
ne. Ako nám povedala hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová, stánky boli dodané
a umiestnené na námestí v priebehu
minulého štvrtka a piatka. Zmluvy s pre-
dajcami sa uzatvárali s prihliadnutím na
termín, v ktorom predajcovia otvárali
stánky, resp. reálne začínali s predajom,
pričom zároveň platilo, že každý predajca
musel najprv podpísať zmluvu a až
potom mohol stánok otvoriť a predávať v
ňom odporúčaný sortiment výrobkov.
Nové estetické stánky ozdobené obráz-

kom historickej Bratislavy podľa E. Chu-
dinovej istotne kupujúcim vynahradia
týždňové oneskorenie. „Je lepšie, keď sa
letné trhy uskutočňujú s kvalitnými stán-
kami, hoci aj s oneskorením, než keby to
malo byť opačne,“ uviedla. Po počiatoč-
ných problémoch sa predaj na Letných
trhoch predsa len začal. Predajcovia už
ponúkajú záujemcom na predaj najmä
remeselnícke, ľudovoumelecké a spo-
mienkové predmety z dreva, keramiky,
skla, textilu, šúpolia a podobne.
Začiatkom týždňa bolo otvorených osem
z dvadsiatich stánkov. Letné trhy potrva-
jú do 31. augusta. (juh)  

FOTO - Oto Limpus

Letné trhy na Františkánskom námestí

sa začali s jednotýždňovým oneskorením

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

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

e-mail: domestica@ba.telecom.sk

NOVOOTVORENÉ - od 1. 1. 2006
Gymnázium, Tokajícka 24, 82103 Bratislava

� 4-ročný študijný odbor 7902 5 81  gymnázium – umelecká výchova
� informácie o voľných miestach: 02/4333 7841

Združená stredná škola odevná, Tokajícka 24, Bratislava
� 4-ročné študijné odbory: 8298 6 odevný dizajn (len talentová skúška),

3917 6 10 technické a inf. služby, 3155 6 grafické systémy v odevníctve (novinka)
� aj bez prijímacích skúšok � kritériá: www.zssoba.sk 
� informácie o voľných miestach: 02/4333 7841, osobne, zsso@zssoba.sk,

ponúkame aj:
� dvojročné pomaturitné štúdium(pre absolventov SOŠ, SOU, G)
� dvojročné nadstavbové štúdium v štud.odbore podnikanie v remeslách a službách

Prestaňte byť odkázaní na lekára a
vezmite svoje zdravie do vlastných rúk.
Práca s kozmickou energiou - lektorka
energoterapeutka Nataša Vámošová.

Termín: 27. 5. 2006.
Info a prihlášky 0910 994 554.

Viac na www.vitalitanet.sk, 
alebo mesačníku Vitalita
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RUŽINOV
NA BAJKALSKEJ ULICI 35-ročný
Richard B. z Bratislavy v kaviarenskej
časti hotela za použitia fyzického násilia
nútil 38-ročného muža z Bratislavy, aby
mu vyplatil sumu štyri milióny korún.
Richarda B. zadržali a vyšetrovateľ ho
obvinil z trestného činu vydierania.
Hrozí mu trest odňatia slobody dva až
šesť rokov.

NOVÉ MESTO
NA RIAZANSKEJ ULICI zasahovala
policajná hliadka na základe oznámenia
na linku 158 v jednom z bytov, kde 43-
ročný podnapitý muž fyzicky napadol
svoju manželku a pod hrozbou použitia
noža jej zakázal opustiť byt. Vyšetrova-
teľ ho obvinil z prečinu nebezpečného
vyhrážania, za ktorý mu hrozí trest odňa-
tia slobody až na tri roky.

PETRŽALKA
NA MÁJOVEJ ULICI spred reštaurá-
cie neznámy páchateľ odcudzil vozidlo
typu VW Passat Variant. Vozidlo modrej
metalízy patrilo rakúskej lízingovej spo-
ločnosti. Vo vozidle sa nachádzali mi-
kroskopy, okuláre, stojan na mikroskop a
ďalšie príslušenstvo, ktoré firma prezen-
tovala a ponúkala na predaj. Odcudze-
ním vozidla a týchto zariadení jej vznik-
la škoda takmer 2,2 milióna korún.
NA KOPČIANSKEJ ULICI policajná
hliadka zadržala 25-ročného Vladislava a
19-ročnú Alexandru. Obaja mali na vidi-
teľnom mieste znaky, ktorých význam
smeruje k podpore hnutí potláčajúcich
ľudské práva. Vyšetrovateľ ich obvinil z
prečinu z podpory a propagácie hnutí
smerujúcich k potlačeniu základných
práv a slobôd.
NA KOPČIANSKEJ ULICI pri zastáv-
ke MHD 19-ročný Rudolf z Bratislavy
pod hrozbou násilia odcudzil 16-ročné-
mu mladíkovi mobilný telefón v hodnote
15-tisíc korún. Vyšetrovateľ ho obvinil z
trestného činu lúpeže. Obvinenému hrozí
trest odňatia slobody na tri až osem
rokov.

KARLOVA VES
NA BOTANICKEJ ULICI policajti
zadržali tri osoby, ktoré vyhadzovali z
okna električky rôzne identifikačné
doklady a v taške si pozerali notebook.
Tieto veci boli odcudzené z hotela na
Zlatých pieskoch. Vyšetrovateľ vzniesol
obvinenie pre trestný čin krádeže proti
17-ročnému Michalovi z Bratislavy, za
ktorý mu hrozí trest odňatia slobody až
dva roky.

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP 25- ročný Miroslav
Tento muž počas kontroly najskôr vul-
gárne nadával policajnej hliadke a ná-
sledne sa pokúsil o útek. Pri zadržaní
fyzicky napadol oboch členov hliadky.
Zranenie neutrpeli. Vyšetrovateľ proti
nemu vzniesol obvinenie z prečinu útoku
na verejného činiteľa a umiestnil do cely
s návrhom na vzatie do väzby. (ver)

Zvyky vinárov

a vinohradníkov

v Bratislave
Vo viacerých vyspelých európskych
vinohradníckych krajinách, regiónoch,
mestách a obciach sa konajú od 16. sto-
ročia slávnosti Vítania a požehnania
nového vína.
V Prešporku sa už od 17. storočia konali
takéto slávnosti každoročne po sviatku svä-
tého Martina, keď chodieval richtár s rad-
nými pánmi a vzácnymi hosťami ochutná-
vať mestské víno do Apoštolskej pivnice v
Zelenom dome. Koncom 19. storočia túto
tradíciu obnovili majitelia vinárskej firmy
Palugyay, ktorí zriadili novú Apoštolskú
pivnicu Palugyaovskú na Pražskej ulici l.
Aj teraz sa každoročne koná Svätomartin-
ské požehnanie mladého bratislavského
vína za účasti kňazov, primátora, poslancov
mestského zastupiteľstva a vzácnych hostí.
Vo francúzskom meste Beaujolé sa od 18.
storočia každoročne na tretí novembrový
štvrtok, označený ako deň Svetového sviat-
ku vína, konajú slávnosti vítania nového
vína. Na Slovensku sa po prekvasení muštu
v niektorých vinohradníckych obciach
konali slávnosti otvorenia pivníc. Tento
zvyk sa zachoval miestami doteraz. V
malokarpatskej oblasti obnovilo túto tradí-
ciu združenie Malokarpatská vinná cesta,
ktoré od novembra 2000 každoročne orga-
nizuje slávnosti Otvorenia pivníc.
Tie sa konajú od mestskej časti Bratislava -
Rača až po obec Horné Orešany. Pri nich
môžu účastníci za poplatok ochutnať vo
viac ako tridsiatich pivniciach vína miest-
nych vinohradníkov a vinárov. 
Po skončení oberačiek hrozna a po vykva-
sení vína sa vo viacerých vinohradníckych
obciach a mestách konali a konajú vino-
hradnícke plesy (bály). V historických
dokumentoch sa zachovali záznamy o
dvoch plesoch vinohradníkov v Prešporku
v roku 1901. Ples vinohradníkov, poľno-
hospodárov a hostinských - Agrárbáll bol
jedným z najhonosnejších plesov. Zúčastnil
sa na ňom aj arcivojvodca Fridrich. Ples sa
otváral tancom 120 párov tanečníkov, ktorí
tancovali štvorylku. Zisk z plesu venovali
organizátori na fond pre rozvoj nových
foriem v bratislavskom vinohradníctve.
Vrcholom bratislavskej plesovej sezóny bol
ples vinohradníkov v priestoroch Belevue.
Plesovú miestnosť vyzdobili zamestnanci
známeho Brucknerovho záhradníctva.
Jednu miestnosť zariadili ako štýlovú viná-
reň, kde sa podávali najlepšie bratislavské
vína a šumivé víno Hubert. Na oboch
týchto plesoch boli miestnosti vyzdobené
letorastmi viniča s hroznom. V tombolách
nechýbali ani fľaše vína miestnych vinárov
a koše s bratislavským hroznom.

Viliam Horniak 
(Pokračovanie nabudúce.)

Arcibiskupova alej dala meno námestiu
Pred päťdesiatimi rokmi skoro každý
obyvateľ Bratislavy vedel, kde je Firš-
nál. Oficiálne pomenovali vtedy naj-
rozsiahlejšie verejné priestranstvo v
Bratislave ešte za života prvého komu-
nistického prezidenta ČSR Gottwaldo-
vým námestím.
V ľudovej reči však stále prežíval názov
Firšnál, skomolenina starého nemeckého
názvu „Fürstenallee“. V preklade to zna-
mená „Kniežacia alej“. Hodnosť kniežaťa
získaval automaticky každý ostrihomský
arcibiskup, prímas uhorskej krajiny, aj ak
by nepochádzal zo šľachtickej rodiny.
Aleje, nielen tá, čo dala meno priestran-
stvu, viedli k letnému palácu arcibisku-
pov, v ktorom teraz, po viacerých úpra-
vách a prestavbách, sídli vláda Slovenskej
republiky. Keď sa na začiatku 19. storočia
arcibiskup a jeho úrad definitívne odsťa-
hovali do Ostrihomu, spustli záhrady aj
aleje, palác sa stal vojenskou nemocnicou,
v blízkosti neho vyrástli v priebehu 19.
storočia viaceré kasárne. Priestranstvo,
ktoré je teraz námestím, vraj bolo už v
stredoveku miestom rytierskych turnajov,
v 19. storočí tam cvičilo vojsko.

Pred druhou svetovou vojnou pôsobilo
námestie oveľa impozantnejšie. Okrem
hornej - západnej strany, kde stojí baroko-
vý palác, bolo lemované prízemnými, len
výnimočne aj jednoposchodovými doma-
mi. V štyridsiatych rokoch 20. storočia
vybudovali na ploche námestia dve
obrovské stavby - terajšie ministerstvo
dopravy, pôšt a spojov na severnej strane,
a budovu Teoretických ústavov SVŠT na
južnej strane. Tieto objekty nielen zabrali
časť predtým voľnej plochy, ale zakryli
nízke budovy, ktoré pôvodne námestie
lemovali. Rad domov na východnej stra-
ne zbúrali až neskôr, aby tam na prelome
50. a 60. rokov vybudovali Strojnícku
fakultu a neskôr aj Stavebnú fakultu
SVŠT. 
Niekoľké provizórne úpravy námestia
vystriedala v roku 1985 definitívna pre-
stavba. Vyvrcholením vtedajšej architek-
tonickej úpravy priestranstva bol kolosál-
ny pomník Gottwaldovi, medzičasom už
odstránený. Stredobodom celého námes-

tia však mala byť obrovská fontána, ktorá
pri pohľade zblízka pôsobí predimenzo-
vane, ale pri pohľade z okien vyšších
podlaží v strednej časti budovy minister-
stva pôsobí neuveriteľne krásne. Samo-
zrejme, ak z nej strieka voda. Stavebne a
technicky ju však postavili tak nedokona-
le, že po dvadsiatich rokoch prevádzky je
napriek veľmi nákladnej údržbe zákonite
ruinou. Prispieva k tomu nielen použitie
nedostatočne trvanlivých materiálov, ale
aj spolupôsobenie vandalov, ktorí ničia a
rozoberajú jej kamenné obloženie, hádžu
do nádrží odpadky, vytrhávajú dlaždice z
dna nádrží. 
Dnes sa námestie znovu volá Námestím
slobody, ako sa volalo už aj v rokoch
1933 až 1950. Je však oveľa menšie.
Opticky ho zmenšili vysoké stavby, ale
aj množstvo neuvážene na jeho ploche
zasadených stromov. Je to les, s ktorým
nepočítal ani profesor Belluš, keď pro-
jektoval budovu techniky pri západnom
okraji námestia. Práve jeho dielo je tu
vysokou zeleňou čiastočne znehodnote-
né. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Sochu Schöner Náciho na Rybárskej
bráne v pondelok 22. mája nadránom
poškodili anglicky hovoriaci turisti.
Samospráva Starého Mesta odhaduje
rozsah poškodenia na 100-tisíc korún.
Mestská polícia má incident, ktorý sa stal
medzi 3.45 až 3.50 h, zachytený bezpeč-
nostnou kamerou, krajskí policajti už po
páchateľoch pátrajú. K dispozícii majú aj
svedka, okolo ktorého skupinka približne
desiatich hlučných cudzincov tesne pred
činom prechádzala. Vandali sochu pre-

vrátili aj s podstavcom, Schöner Nácimu
sa pri páde odlomila ľavá ruka držiaca
klobúk, poškodenú má aj druhú ruku,
nohu a podstavec. Polícia incident kvali-
fikovala ako prečin poškodzovania
cudzej veci. 
Pripomeňme, že socha Schöner Náciho
bola naposledy poškodená 4. augusta
2004, keď do nej narazilo pravdepodob-
ne zásobovacie vozidlo pohybujúce sa po
pešej zóne. Mestská polícia aj vtedy
tvrdila, že udalosť zaznamenala bezpeč-
nostná kamera. Vinníka sa však napriek

tomu nepodarilo vypátrať. Staromestskej
samospráve vtedy trvalo päť mesiacov,
kým dala sochu opraviť. Stalo sa tak až
vďaka finančnému príspevku súkromnej
stavebnej sporiteľne, ktorá zareagovala
na článok v Bratislavských novinách z
novembra 2004. Zostáva veriť, že tento-
raz sa Schöner Náci vráti na korzo skôr,
ako to bolo pred dvoma rokmi. 
Sochu opravujú na Materiálovotechnolo-
gickej fakulte v Trnave, ak nebude roz-
sah jej poškodení väčší, osadiť by ju vraj
mohli už v piatok 26. mája. (ado)

Socha Schöner Náciho je opäť poškodená

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

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

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok − Piatok 
8.00 − 18.00 hod

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

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

sa rozhodnete, ako splatíte zostatok kúpnej ceny vozidla. 

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

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

*Okrem modelov Ibiza a Cordoba 1,2.

Zaplať 50% a jazdi! 
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Hokejové majstrovstvá sveta 2011 budú aj

v Bratislave, dovtedy treba postaviť halu

Futsalisti Slov-maticu majú za sebou

ďalšiu úspešnú sezónu, opäť sú majstri

Hokejový

Slovan naďalej

posilňuje káder
HOKEJ
Dvadsaťtriročné ľavé krídlo Michal
Kokavec je ďalšou posilou hokejového
Slovana. Do Bratislavy prišiel zo Žili-
ny, s ktorou získal pred niekoľkými
mesiacmi majstrovský titul.
Šikovný útočník už za belasých hrával, v
premiérovej sezóne 2002/2003 tu odo-
hral tri zápasy za áčko, celkove si pripí-
sal vyše sto stretnutí s deviatimi strelený-
mi gólmi. Ďalším hráčom, ktorý však už
v Bratislave zarezáva niekoľko dní, je
Marek Kolba. Ten na internetovej strán-
ke Slovana odpovedal aj na otázku, čo
čaká od novej sezóny: „Dúfam, že sa
nezopakuje tá posledná. Slovan bol dlho
hore, ten pád asi musel prísť. Teraz sa
treba vyšplhať naspäť. Tam, kam Slovan
patrí!“ (mm)

Príde aj

Moravcová
PLÁVANIE
Letným vrcholom najlepšej slovenskej
plavkyne Martiny Moravcovej budú
augustové majstrovstvá Európy v 50-
metrovom bazéne v Budapešti. Svoju
európsku časť prípravy začne najús-
pešnejšia slovenská reprezentantka v
Bratislave, kde sa už tento víkend
zúčastní na tradičnej Veľkej cene Slo-
venska.
Moravcová by sa mala v Bratislave pred-
staviť v štyroch disciplínach, neskôr sa
presunie na preteky do Záhrebu a znovu
sa na pár týždňov vráti do Dallasu.
Okrem Martiny by mali na Pasienkoch
štartovať aj ďalší dvaja kandidáti na
Budapešť, znakár Ľuboš Križko a
Moravcovej kolegyňa z motýlika a krau-
la, Bratislavčanka Smolenová. (mm)

Novinári

v Ružinove
FUTBAL
Nebolo asi bratislavskej redakcie, no-
vinovej, rozhlasovej alebo televíznej,
ktorá by od roku 1993 nehrala na me-
diálnom futbalovom turnaji.
Prvý ročník sa pod názvom Memoriál
Tibora Lukáča (bývalého redaktora Sme-
ny) odohral v januári 1993, ten posledný
v januári 2005. Od tohto roku sa však pre-
sunul z januára na máj a z haly na Pio-
nierskej ulici na umelú trávu Ružinova.
Na tohtoročnom turnaji pod názvom O
pohár Terna a Klubu športových redakto-
rov sa predstaví desať mužských a šesť
ženských tímov. Hrá sa v piatok 26. mája
od 12.00 h, mužské a ženské finále je od
18.00 do 19.30 h. (mm)

Juraj Čobej verí,

že sa postaví

do bránky
FUTBAL
Pár sekúnd, ktoré vošli do histórie. V
prípravnom zápase Slovensko - Bel-
gicko vybehol s kapitánskou páskou
Juraj Čobej. Jesenný hrdina ťaženia
Artmedie v Lige majstrov sa takto zví-
tal a súčasne aj rozlúčil s reprezentač-
nou kariérou.
Po dohode s vedením reprezentácie sa
Juraj po vyše dvoch minútach pobral z
ihriska a uzavrel tak jednu z kapitol svo-
jej futbalovej kariéry. „Tých pár sekúnd
v bránke prešlo veľmi rýchlo. Tajne som
však dúfal, že sa niečo stane, niečo, aby
som mohol zostať na ihrisku o niečo
dlhšie, no nič sa nestalo a ja som podľa
dohody išiel dole,“ prezradil petržalský
brankár. Jediné, čo ho na reprezentačnej
premiére i derniére teda mrzelo, bol fakt,
že sa poriadne nedotkol lopty. „V kútiku
duše som bol pripravený na to, že na
súper nejako preverí, zasahovať som
však nemusel.“
Jedna Čobejova kapitola sa skončila,
druhá však stále nie je uzavretá. „S vrcho-
lovým futbalom sa stále nelúčim, Už zaj-
tra chcem stáť znovu v bránke,“ doplnil
Juraj Čobej, ktorý stále verí, že sa ešte
objaví v bránke svojej Artmedie. (mm)

Inter Bratislava

sa pokúsi

zachrániť v lige
FUTBAL
Po utorňajšom 34. kole (skončilo sa po
našej uzávierke) prichádzajú na rad
posledné dve kolá najvyššej futbalovej
súťaže. Dvojica bratislavských zástup-
cov sa v nich pokúsi vybojovať to, o čo
sa celú jar snažila - Artmedia obhájiť
titul, Inter zachrániť sa.
V ťažšej pozícii pozíciu sú určite Petržal-
čania. Tí majú po prehre 0:3 v Ružom-
berku už päťbodovú stratu na vedúcich
Liptákov a nečakalo sa, že práve utorňaj-
šie kolo niečo zmení (Artmedia nastúpila
doma s B. Bystricou, MFK v Dubnici). 
Rozhodovať by sa preto malo v závereč-
ných dejstvách, keď Petržalčania v sobo-
tu 27. mája cestujú do Trenčína a v stre-
du 31. mája doma privítajú Inter.
Žlto-čierni hrali svoj možno rozhodujúci
duel v utorok v Púchove a napriek trojbo-
dovej strate nesmeli vyjsť naprázdno,
pretože v posledných zápasoch majú
veľmi ťažký žreb - v sobotu hostia ne-
bezpečnú Žilinu a v stredu v poslednom
ligovom kole hrajú v Petržalke.
Menší šláger sa hrá aj v druhej lige. Fut-
balisti Slovana Bratislava hostili v stredu
24. mája na Tehelnom poli trnavské
béčko... (mm)

HOKEJ
Hurá, máme majstrovstvá sveta 2011!
Skvelá správa, ktorá mala zdvihnúť
Slovákov, aby hrdo vybehli na okolité
kopce a mávali a mávali a mávali
národnými vlajkami. Že ste nikoho
nevideli? Že nikto nevybehol ani na
najbližšiu zastávku? No je to možno aj
tým, že bezprostredne za bombovou
správou o pridelení šampionátu sa
objavila informácia, koľko bude stáť
nová hala a z akých peňazí by to malo
ísť... A vtedy mnohým Slovákom kles-
li sánky!
Jedno je každému jasné. Slovensko
potrebuje reprezentačnú halu. Presnejšie,
potrebuje hokejové haly. S výnimkou
košickej Steel Arény sa liga hráva v šta-
diónoch postavených pred desiatkami
rokov. Tie majú tak ďaleko k moderným
stánkom ako poslanec k robotníkovi na
stavbe. Slovenský hokej má v úzkom
hokejovom svete meno, na majstrov-
stvách sveta získal všetky tri kovy,
desiatky hráčov pravidelne nastupujú v

NHL, ale materiálnym zabezpečením a
najmä množstvom útulných stánkov je
na úrovni slabo rozvinutej krajiny. Z
pohľadu tradícií je všetko jasné: Na šam-
pionát máme nárok. Keďže však šampio-
nát potrebuje adekvátne prostredie, po-
trebujeme aj halu! A tú nemáme, no
chceme mať.
Otázkou však je, z akých peňazí!
Keď mali nedávno podobný problém
tenisti, vyriešil to štát. Veľkoryso, na
úkor iných vecí. Tenisovým milionárom,
z ktorých niektorí odvádzajú dane iným
štátom, postavil pekný stánok.
Teraz sú na rade hokejisti a znovu sú
snahy: nech to vyrieši štát. Pre hráčov,
ktorí pôsobia v zahraničí a domov prídu
len na dovolenky, či z času na čas zahrať
si na šampionát, majú dať peniaze, kto
iní, daňoví poplatníci. Cena za nový stá-
nok je predbežne okolo 3,5 miliardy Sk,
v slovenských pomeroch to znamená
vyše štyroch miliárd, pretože každý vie,
ako sa počas výstavby predražovali diaľ-
nice, ako sa zvýšila suma za Národné

divadlo. Apropó, divadlo. Už tento stá-
nok kultúry rozvíril spory, či sa má sta-
vať z peňazí všetkých občanov, najmä
keď si uvedomíme, že veľká väčšina Slo-
vákov sa počas celého života do hľadis-
ka nedostane...
„Zväz chce hľadať investorov a má už
niekoľko ponúk od súkromných spo-
ločností,“ prezradil prezident Sloven-
ského hokejového zväzu Juraj Široký.
Verme mu. Slovač dúfa, že sa jeho
slová naplnia. Pretože ak niekto bude o
dva roky lamentovať, že peniaze nie sú
a potom príde s tým, že ak sa chceme
vyhnúť blamáži, nech pomáha štát, tak
taký človek si zaslúži zavrieť do blá-
zinca.
Najbližšie mesiace teda sľubujú tvrdú
naháňačku za peniazmi. Halu chcú hoke-
jisti, o štadióne snívajú aj futbalisti. Dosť
veľké sústo pre stále chudobné Slovens-
ko, ktoré navyše obchádzajú gigantické
podujatia a kultúrne hviezdy, ktoré by
spoľahlivo týždeň čo týždeň naplnili
aspoň jeden stánok... (mm)

FUTSAL
Tomu sa povie ročník ako z rozpráv-
ky! Futsalisti Slov-maticu FOFO Bra-
tislava získali v druhej sezóne po sebe
slovenský titul a obhájili tak maj-
strovský post z ročníka 2004/2005.
Rozhodla o tom krátka finálová séria
s Programom Dubnica, ktorá sa skon-
čila po dvoch zápasoch celkovým
víťazstvom 2:0.
Bratislavčania vyhrali už prvý duel (8:2)
a na Považie cestovali s upokojujúcim
náskokom. Pohodu sa im podarilo po-
tvrdiť aj na súperovom ihrisku, v priebe-
hu celého stretnutia mali vývoj vo vlast-
ných rukách. „Čakali sme ťažkú sériu,
pretože Dubnica má svoju kvalitu. V
prvom zápase sme síce vyhrali výrazným
rozdielom, ale pred odvetou sme sebave-
domie nepreháňali, keďže vieme o dub-
nických kvalitách. Náš finálový súper má
silné mužstvo a najmä doma dokáže kaž-
dého potrápiť,“ prezradil tréner Milan
Kollár. Kormidelníka staronového maj-
stra potešil výkon celého tímu, osobitne
však vyzdvihol štvoricu Haľko, Várady,
Berky, Čambal. „Skutočne skvele im
vyšla odveta, zohrali skutočne vynikajúce
stretnutie,“ tvrdil Milan Kollár.
Druhý finálový zápas (sledovalo ho 500
divákov) priniesol zaujímavý priebeh.
Hostia síce viedli, domáci však vyrovna-
li na 3:3 a rozhodovalo sa až v závere,
ktorý lepšie zvládli Bratislavčania. „V
týchto momentoch sa prejavila naša väč-

šia skúsenosť,“ poznamenal tréner Slov-
maticu FOFO a vyzdvihol strelca troch
gólov Haľka. „Pochváliť však treba aj
brankára Gašparoviča či Váradyho,
Mikitu, Berkyho...,“ dodal Milan Kollár.
Jeho zverenci získali za titul finančnú
prémiu 80-tisíc Sk a už teraz sa tešia na
7. júl, keď v Nyone vyžrebujú futsalovú
Ligu majstrov.
Zaujímavosťou dubnického víťazstva
bol fakt, že za posledných osem rokov
vyhral v Dubnici len Charleroi a okrem

neho iba Slov-matic, ktorému sa to
podarilo dokonca trikrát. Staronový maj-
ster má zase za sebou ročník, v ktorom
vyhral 27 z 28 súťažných stretnutí, čo
tiež svedčí o jeho kvalitách.
O vydarenej sezóne hovoria aj ďalšie
úspechy Slov-maticu FOFO. Jeho B-tím
získal titul majstra Bratislavy a áčko si
okrem titulu pripísalo triumf vo finále
Bratislavského pohára, keď v závereč-
nom dueli zdolalo Semic 10:2. (mm)

FOTO -  slov-matic
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Swift s klimatizáciou zadarmo

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
telefón 02/4446 2314, mobil 0903 416 333, 0903 650 154
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk
KU KAŽDÉMU MODELU OD SUZUKI ZÍSKATE 3-ROČNÚ ZÁRUKU A ASISTENČNÉ SLUŽBY!

��� Klimatizácia zadarmo platí pre vybrané modely SUZUKI SWIFT 1,3 GLX, 1,3 GS a 1,5 GS
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Automobily značky Suzuki, originálne náhradné diely a doplnky, autorizovaný servis automobilov Suzuki
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Limitovaná ponuka platí pre 200 kusov

nová adresa

Stará Vajnorská č. 39
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Zastavenie v Medzičase v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Štyria súpútnici, výtvarníci, ktorí
vstúpili na slovenskú výtvarnú scénu
v 80. rokoch minulého storočia, pred-
stavujú svoje diela na spoločnej vý-
stave Medzičas v Galérii mesta Bra-
tislavy - Pálffyho paláci.
Daniel Brunovský, Svetozár Ilavský,
Milan Pagáč a Viktor Oravec - zjednote-
ní výstavnými priestormi, rozdielni v
intenzite svojho prežívania, spôsobmi
prejavu, chápaním okolia, rozdielni spô-
sobmi interpretácie vnímania sveta. 
Drevené polená, lemujúce vchod do
výstavnej miestnosti, sa v závere menia
na popol. „Viktor Oravec sa zaoberá
problematikou energie - ľudskej alebo
energie vôbec. V rámci výstavy vychá-
dza z citácie zenového majstra Sunrju
Suzukiho: Keď niečo robíte, mali by ste

celkom zhorieť ako dobrá vatra a neza-
nechať po sebe ani stopu,“ hovorí o
Oravcovom vklade do výstavy Medzi-
čas kurátor Ivan Jančár.
Daniel Brunovský sa prezentuje veľko-
plošnými obrazmi. Veľké plátna mu po-
núkajú rozmach, ktorý potrebuje pre
svoju výpoveď. „Vo svojom svete maľ-
by sa Brunovský pohybuje maximálne
slobodne naprieč dejinami s voľným
používaním citácií, symbolov a symbo-
liky rôznych historických období a
vrstvením rôznych kultúr. Nemá rád
jednoznačné výklady. V jeho obrazoch
ostáva vždy niečo zámerne nedopove-
dané, tajomné, až takmer mystické.
Častým námetom je samota alebo ľud-
ská osamelosť, kde duša je priepasť,“
tvrdí Ivan Jančár. 
Asociácie Svetozára Ilavského priam

vnucujú vlastnú interpretáciu množstva
príbehov, ktoré na výstave zanechala
jeho ruka. „Rozvíja témy, ktorými sa už
zaoberal, ale prináša ich trochu inak.
Prezentuje cyklus montáží a okruhy, na
ktorých neustále pracuje - od koncep-
tuálnych a abstraktných polôh až po
figurálne kompozície,“ dodáva Ivan
Jančár. Milan Pagáč vystavuje rôzne
tematicky zamerané projekty a kresby,
ktoré prezentuje až v podobe závesných
obrazových artefaktov. 
Výstava Medzičas ponúka zastavenie
pri štyroch menách slovenskej výtvarnej
scény, ktoré rezonovali v určitom čase,
aby sa opäť stretli a svoje celkom odliš-
né umelecké a životné skúsenosti zjed-
notili podpisom originality, svojráznosti
a nutnosti obhájiť nastúpenú cestu.
Výstava potrvá do 18. júna. (dš)

Slovenská národná galéria rozšírila svoju

zbierku o 10 serigrafií Andyho Warhola
VÝSTAVA
Čím to je, že vlasatý východniar
vezme do ruky plechovku od polievky
a vytvorí z nej obraz, za ktorý zbera-
teľ neváha dať 10 milionóv americ-
kých dolárov? Čím to je, že z najkraj-
ších žien sveta stvorí ikony a výsme-
chom nášho konzumného života splo-
dí umenie, pred ktorým nielen Ameri-
ka, ale celý svet padá do kolien? Ori-
ginalitou, svojráznosťou, využitým
talentom a schopnosťou ísť si svojou
cestou.
Podivín Andy Warhol zavítal do Brati-
slavy. Ak do 15. júna navštívite átrium
Esterházyho paláca SNG na Námestí
Ľudovíta Štúra, môžete zastať pred
kolekciou desiatich serigrafií Warholo-
vých Campbellových polievok. Galéria
ich za 10 500 000 Sk odkúpila od Nadá-
cie vizuálneho umenia Andyho Warhola
v New Yorku. Tak sa Američan s doká-
zateľne rusínskym pôvodom dostal tam,

kam patrí, teda na Slovensko. Práve jeho
Campbellove polievky, spolu s portré-
tom Marilyn Monroe, sú pravou esen-
ciou pop-artu, ktorý Warhola tak preslá-
vil. Diela sú o to vzácnejšie, že sú signo-
vané jeho rukou, pravdepodobne guľôč-
kovým perom. A to napriek tomu, že
Warhol bol neskrývaný nadšenec repro-
dukčných techník. Polievky ho zaujali v
roku 1961, najskôr ich jedol, potom
maľoval na plátno, neskôr vytvoril dve
série sieťotlačí. Serigrafie vystavené v
bratislavskom Esterházyho paláci
pochádzajú z roku 1968. 
Naozaj svojrázna výstava. Stojíte pred
plechovkami s nápisom Čierna fazuľa,
Zelenina, Zelený hrášok či Hovädzina a
premýšľate, ako mohol ich autor do-
siahnuť nesmrteľnosť práve tým, že na-
šu schopnosť konzumovať povýšil na
umenie. A konzumovať nielen hovädzie
mäso, ale aj hviezdy typu Marilyn Mon-
roe. Zatiaľ som nevidela fotografiu

Andyho Warhola, na ktorej by sa smial.
Napriek tomu si myslím, že jeho ume-
nie odzrkadľuje schopnosť vysmiať sa
nielen našim „hodnotám“, ale aj samé-
mu sebe. Bez tejto schopnosti by Andy
Warhol nebol tam kde je. Na piedestáli
moderného umenia s vencom víťazov v
rukách. 
Viete si predstaviť umeleckú školu, kde
by sa o ňom študenti neučili? Existuje
na tomto svete márnomyseľný boháč,
ktorý by sa nechcel popýšiť tým, že má
vo svojej zbierke originál Warhola. Len
nedávno sa jedno plátno predalo za 10
miliónov amerických dolárov. Chcela
by som sa tak vedieť vysmievať. 
Serigrafie Andyho Warhola sa po 15.
júni stanú súčasťou depozitu SNG. Za
krátky čas po zakúpení prejavilo záujem
o ich zapožičanie viacero galérií z oko-
litých krajín. Neskôr by sa mali stať
súčasťou stálej expozície Slovenskej
národnej galérie. Dáša Šebanová

Lúčnica mieri 

z Ázie do NTC

Sibamac Arény
HUDBA
Tanečníci, speváci a hudobníci z ume-
leckého súboru Lúčnica si ešte poriad-
ne nevydýchli po turné v Ázii a už ich
čaká takmer tridsať vystúpení na Slo-
vensku a v Českej republike. Umelecké
turné začnú vystúpením v Bratislave 7.
júna o 19.00 v NTC Sibamac Aréna.
Povzbudení veľkým úspechom v Ázii,
kde súbor absolvoval 15 predstavení pre
tisíce divákov v Macau a na Taiwane,
predstúpia lúčničiari pred bratislavské
publikum s programom, ktorý odprezen-
tovali v zahraničí, ale aj s celkom novými
ukážkami svojho foklórneho umenia. Za
56 rokov histórie Lúčnica stihla presved-
čiť nielen domácich divákov, ale aj obdi-
vovateľov súboru vo viac ako 60 kraji-
nách sveta, že dokáže na vysokej umelec-
kej úrovni spracovať obrovské bohatstvo
slovenských tancov, piesní, hudby a v
krojovaných kostýmoch ukázať krásu
slovenských zvykov a histórie. Rôznoro-
dosť tanečného či speváckeho zamerania
súboru nadchýna dodnes. Na vystúpení v
Sibamac Aréna NTC lúčničiari publikum
opäť presvedčia o tom, že ich tanečníci
vynikajú skvelou technikou a úprimným
nasadením, a to všetko je umocnené ume-
leckou virtuozitou hudobníkov. 
Predpredaj vstupeniek je v predajnej sieti
Ticketportal, v US Lúčnica Štúrova 6
(5292 0068) a v agentúre Kováčová,
Radlinského 27 (5249 1378). (dš)

Hello, Majda!

Gratulujeme!
DIVADLO
Chcete vedieť, koľko rokov má hereč-
ka Magda Paveleková? Potrebujete sa
na chvíľu oblažiť jej humorom a
zabudnúť na každodennosť? Potom
nezabudnite prísť 1. júna o 19.00 do
DK Zrkadlový háj na Rovniankovej
ulici, kde sa so slávnostným progra-
mom Hello, Majda! predstaví jubilujú-
ca herečka.
Ľudia, ktorí obľubujú Pavelekovej hu-
mor, ju korunovali na prvú dámu sloven-
ského humoru. Aj keď s týmto označe-
ním nemusíte súhlasiť, navštevou jej pro-
gramu máte istotu, že sa nebudete nudiť.
Na oslavu svojich narodenín si pozvala
kolegov z muzikálových inscenácií a te-
levíznych programov. Hosťami Magdy
Pavelekovej budú Zdena Studenková,
Maroš Kramár, Ivan Vojtek, Martin
Nikodým, Karol Čálik, Ivo Heller a
mnoho ďalších umelcov.
Za 250 korún si môžete užiť hviezdne
herecké obsadenie gratulantov. Predpre-
daj vstupeniek je v pokladnici DK Zrkad-
lový háj. (dš)

Bach, Mozart 

a Stivín 

v kostoloch
HUDBA
Pri príležitosti 400. výročia založenia
cirkevného zboru v Bratislave sa v kos-
toloch na Panenskej a Legionárskej
ulici uskutočnia tri koncerty. Na jed-
nom z nich vystúpi s hrou na flautu aj
známy český hudobník Jiří Stivín.
Piatym organovým koncertom pokračuje
cyklus interpretov organovej hudby vo
Veľkom evanjelickom kostole na Panen-
skej ulici 11.6. o 16.30 h. V interpretácii
organistu Timothyho E. Albrechta z
Atlanty (USA) si môžete vypočuť diela
Johanna Sebastiana Bacha, Maxa Regera,
Stephena Paulusa či Césara Francka. Prvý
koncert z cyklu Bach - kantáty so Sola-
mente naturali pod názvom Bach - Händel
sa uskutoční 12.6. o 19.00 v Novom evan-
jelickom kostole na Legionárskej ulici. Na
programe je hudba Johanna Sebastiana
Bacha a Georga Fridricha Händela v inter-
pretácii Orchestra a zboru Solamente
naturali, Matúša Trávnička - bas a Marce-
la Plavca - hoboj. Posledný z koncertov sa
uskutoční 13.6. o 19.30 vo Veľkom evan-
jelickom kostole na Panenskej ulici. Na
programe je Wolfgang Amadeus Mozart,
Antonio Vivaldi, Jiří Stivín a ďalší. Účin-
kuje Jiří Stivín s hrou na flautu, Slovenský
komorný orchester Bohdana Warchala a
vokálny súbor Aureus cantus. (dš)

Beltaine -

keltský koncert 

v Petržalke
HUDBA
V petržalskom Klube Za zrkadlom
vystúpi 8.6. o 20.00 výnimočná hudob-
ná formácia žánru ethno-world music,
poľská skupina Beltaine. 
Poľská skupina Beltaine vznikla v roku
2002. Charakterizuje ju výnimočný talent
prirodzene a nenásilne spájať zdanlivo
rozdielne hudobné žánre. V jej hudobnej
interpretácii nájdeme prelínanie keltských
esencií tradičnej írskej, škótskej a bretón-
skej hudby, s nádychom džezu, blues či
mnohovravných etnických vplyvov. Po-
užíva pri tom exotické hudobné nástroje
rôznych kultúr, „prikorenené“ súčasnou
zvukovosťou elektrických nástrojov. 
Beltaine dnes patrí medzi najzaujímavej-
šie a najžiadanejšie skupiny ethno-world
music v strednej Európe. Na svojom
konte má debutový album Rockhill
(2004), ktorý bol vyhodnotený odbornou
kritikou a poslucháčmi v prestížnej súťa-
ži Poľského rozhlasu ako najlepší album
roka v kategórii folk. 
Vstupné na bratislavský koncert skupiny
Beltaine je v predpredaji 100 korún, v
deň koncertu 140 korún. (ps)

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.

od 562 000 Sk*
tuning & motorsport

Májová AKCIA!!! 
Pri každom servisnom úkone v mesiaci máj Vám dáme zdarma letnú prísadu

do ostrekovača od kvalitnej švajčiarskej firmy RIWAX. 

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

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

športové a pretekárske úpravy vozidiel.

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.
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FUTBAL
� 1. LIGA
Sobota 27. mája, Pasienky
Inter - Žilina (17.00)
Streda 31. mája, Petržalka
Artmedia - Inter (17.30)
� 2. LIGA
Streda 24. mája, Tehelné pole
Slovan - Trnava B (17.00)
� 3. LIGA
Sobota 27. mája
Rapid - Jur (10.00), Petržalka - Lamač
(10.00), Dúbravka - Ružinov (10.30)
Nedeľa 28. mája
Rača - Láb (10.30), Jablonec - Senec
(17.00), Pezinok - D. Lužná (17.00), Inter
B - Slovan B (17.00), Stupava - Čunovo
(17.00)
� 4. LIGA
Sobota 27. mája
PVFA - Bernolákovo (10.00), Danubia -
BCT (10.00), Trnávka - Jarovce (17.00),
Vrakuňa - Senec (17.00)
Nedeľa 28. mája
Tomášov - Malinovo (17.00), Rovinka -
Štart (17.00), D. Nová Ves - Blatné (17.00),
Vajnory - Kráľová (17.00)
� 5. LIGA
Sobota 27. mája
Jarovce B - Rusovce (10.00), Čunovo B -
Krasňany (10.00), Lamač B - Ekonóm
(17.00), Č. Voda - Vrakuňa B (17.00)
Nedeľa 28. mája
Petržalka B - Trnávka B (10.00), Fortuna -
Nepočujúci (17.00 - Drieňova), Vinohrady
- N. Mesto (17.00), Z. Bystrica - Volkswa-
gen (17.00)
� POHÁR BFZ - Semifinále
Streda 31. mája
Jablonec - Slovan B (17.30)
Štvrtok 1. júna
Lamač - Inter B (17.30)

KANOISTIKA
� VEĽKÁ CENA INTERU (10.30)
Nedeľa 28. mája, Štrkovecké jazero

POZEMNÝ HOKEJ
� Finálové turnaje Interligy mužov a žien
Sobota 27. a nedeľa 28. mája, Rača

PLÁVANIE
� VEĽKÁ CENA SLOVENSKA
Piatok 26. mája (17.00)
Sobota 27. a nedeľa 28. mája (9.00)
Plaváreň Pasienky

PARKÚROVÁ JAZDA
� VEĽKÁ CENA JENEWEIN
Piatok 26. - nedeľa 28. mája (13.00)
JK Karpatia, Záhorská Bystrica
Tiež Cena Karpatie a Majstrovstvá Brati-
slavskej oblasti v parkúrovej jazde

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

� 29.5. - Kniha džunglí, Divadlo Thália,
Košice
�30.5. - Ženský zákon
�31.5. - Stratégie a rozmary
�1.6. - Tak sa na mňa prilepila
�2.6. - Stratégie a rozmary
�3.6. - Ideálny manžel
�4.6. - Tančiareň

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�30.5. - Posledná cigara
�31.5. - Manon Lescaut
�1.6. - Dohodneme sa, veď sme svoji
�2.6. - Chvála bláznovstva
�3.6. - Mačka na horúcej plechovej streche
�4.6. - Scény z manželského života

OPERAA BALET SND - 19.00
�30.5. - Bajadéra
�31.5. - Turandot
� 2.6. - W. A. Mozart: Figarova svadba, pre-
miéra, hudobné naštudovanie Jaroslav
Kyzlink, réžia Martin Huba  
�3.6. - Figarova svadba, premiéra
�4.6. - Čarovná flauta, Neue Oper Wien 
�5.6. - Figarova svadba

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�29.5. - (Ne)pripravení, div. klub Trezor
�30.5. - Smajlíci
�31.5. - Ujo Váňa
�1.6. - Ujo Váňa
�2.6. - Vražda sekerou v Svätom Peterburgu
� 4.6. - Keď umiera herec, Divadlo Jonáša
Záborského, Prešov

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�29.5. - Garderobier
�30.5. a 31.5. - Inkognito
�2.6. - Piano revue

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�3.6. a 4.6. - Rocky Horror Show

DIVADLO WEST - 19.00
�31.5. - Posledný z... milencov
�4.6. - Dokonalá svadba

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�29.5. - Jááánošííík (po 30 rokoch) 
�30.5. - Generál

TEÁTRO WŰSTENROT - 19.00
�31.5. - High life
�5.6. - Basisti

DIVADLO a.ha, Školská 14
�29.5. - Zámka škripí
�2.6. - Barokové oblaky
�4.6.- Sneh

ŠTÚDIO 12, Jakubovo nám. 12
�29.5. a 30.5. o 19.00 - Anna Naglik: Jurgo-
va Hana, 1. a 2. premiéra

PREDSTAVENIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom

umenia pre deti
�30.5. o 14.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc,
prvá z cyklu Európske rozrpávky
�31.5. o 10.00 - Kde líšky dávajú dobrú noc

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
� 31.5. o 10.00 a 14.00 - Nafukovacia roz-
právka
�1. a 2.6. o 10.00 - Nafukovacia rozprávka
�28.5. o 10.30 - Detský ružinovský majáles,
DK Ružinov

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
� 1.6. o 10.00 O divnej Čiapke, divadlo
ARÉNA
� 1.6. o 11.00 - Narodil sa chrobáčik, Opera
a balet SND
� 1.6. o 14. 00 - Deň plný radosti, zábavná
detská show venovaná Medzinárodnému dňu
detí, Areál Štrkovec
�1.6. o10.00 - Detská radosť, súťažno-zábav-
né podujatie pri príležitosti MDD, pre deti s
mentálnym postihnutím, M Klub, Rovnianko-
va 3
� 1.6. o 9.00 - Deň deťom na Kuchajde, do-
poludnie plné pohybu, súťaží, zábavy, záuj-
mových aktivít pre deti 
� 1.- 4. 6. - Medzinárodný festival detských
folklórnych súborov v Bratislave, Stredisko
kultúry BNM, Vajnorská 21
� 4.6. o 10.30 - Zážitková jazda parným vla-
kom, organizuje Klub priateľov histórie
železničnej dopravy a BKIS pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí, Múzeum dopravy,
Šancová 1/A
� 4.6. od 15.00 do 17.00 - Šašoloď, rozpráv-
ková zážitková plavba pre deti a rodiny,
zábavná vyhliadková plavba tzv. bratislav-
ským okruhom, osobný prístav, loď MARTIN
a ŽILINA - nástupište č. 2 

VÝSTAVY
�Manuel Álvarez Bravo: Hlasy obrazu, Stre-
doeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4
�Martin Wágner: Žil jsem na Čukotce, Eve-
rest foto, Račianske mýto 1/c
� Iveta Ledererová: Obrazy, Komorná galé-
ria BCPB, Vysoká 17
� Raphael Walenta: Farbulovanie II, olejo-
maľby, Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7
�Dokumentárny projekt Slovensko, výstava
študentov ateliéru fotografie doc. Stacha na
VŠVU Open Gallery, Baštová 5
� Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: 70
litografií, Pálffyho palác, Zámocká ul.
� Klenoty českého moderného umenia II.
1956-1978 zo zbierky Vladimíra Železného,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19
�Modré hory v Petržalke, DK Zrkadlový háj,
výstava fotografií z podujatia petržalských
skautov. Výstava trvá od 1.6. do 30.06.
�Od Zuckermandla k uličke múzeí, výstava
prezentujúca históriu a podobu starej brati-
slavskej osady Zuckermandel, Múzeum kultú-
ry Karpatských Nemcov, Žiškova 14, Výstava
trvá od 26. mája do 26. júna.
� Postavy a príbehy Starého zákona: Od
Dürera po Chagalla, ikonografický projekt
Slovenskje národnej galérie, Esterházyho
palác SNG, Námestie L. Štúra 4, potrvá do
20. augusta

KONCERTY
� 27.5. o 19.00 - The Hope Gospel Singers
and Band, gospelový koncert vokálno-inštru-
mentálnej formácie, Kostol Svätej rodiny v
Petržalke
� 28.5. o 17.00 - Čaj o piatej, Metropolitný
orchester Bratislava, tango, waltz, foxtrot,
valčík či polka, tancovanie pri živej hudbe,
PKO - Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
� 1.6. - Vlasta Redl & Slavek Janoušek &
Jaroslav Samson Lenk, Babylon - letný pavi-
lón, Incheba Aréna, Viedenská cesta 3
�2.6. o 19.00 - Maok´s nad Joao´s Adventu-
res, koncert dvoch originálnych hudobníkov -
Maok (Slovensko) a Joao (Portugalsko), Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12
�5.6. o 20,00 - The Black Eyed Peas,  mega-
šou celosvetovo najúspešnejšej funky hip-
hopovej skupiny, Incheba Expo Arena
�6.6. o 20.00 - Apokalyptica, koncert hudob-
nej skupiny, predkapely: Feelme, Slobodná
Európa, PKO
MUSICA SACRA - Medzinárodná súťaž

speváckych zborov
� 25.5. o 10.00 - Festivalový koncert zborov
- účastníkov súťaže, Kostol Najsvätejšieho
Spasiteľa
� 25.5. o 19.00 - Gitarový oktet z Katovíc
(PL), Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
� 26.5. o 9.30 - Medzinárodná zborová spe-
vácka súťaž detských a mládežníckych zbo-
rov, koncertná sieň Bratislavského hradu
� 26.5. o19.00 - Organový koncert, Kostol
Najsvätejšieho Spasiteľa
� 27.5. o 9.00 - Medzinárodná zborová spe-
vácka súťaž - dospelí, Zrkadlová sieň Prima-
ciálneho paláca
� 27.5. o18.00 - Slávnostná svätá omša so
zborovým spevom účastníkov súťaže, Kostol
Najsvätejšieho Spasiteľa
� 28.5. - Účinkovanie speváckych zborov
počas svätých omší v bratislavských kosto-
loch

JUNIÁLES V LÍŠČOM ÚDOLÍ
�Sobota 3. júna:
15.00 - Prvosienka - detský folklórny súbor
16.00 - Magic, tance disco, hip-hop, break
dance
18.00 - Maso udeniny - hudobná skupina
19.00 - Nedráždiť - rocková skupina
20.00 - Ska 2 Tonics, hudobná skupina
21.30 - Ska-pra-šupina, hudobná skupina
�Nedeľa 4. júna:
15.00 - Od Kuka do Kuka, destké disco
16.30 - Klnka, detský folklórny súbor
17.00 - sólisti umeleckého súboru Lúčnica
17.30 - Bystrík, víťaz Coca Cola pop star
19.00 - Zuzana Smatanová so skupinou

OSTATNÉ
� 4.6. od 9.30 do 18.00 - Ružinovské rybár-
ske slávnosti, 3. ročník sviatku rybárov a
záujemcov o ryby, rybie špeciality a dobrú
zábavu, Areál Štrkovec

najbližšie vyjdú 1. 6.

PRIJMEME
PRACOVNÍKOV

na ostrahu 
luxusných objektov 

v Prahe
POŽADUJEME:

čistý register trestov
PONÚKAME:

nástup od 55,- Kč/hod.
po zácviku možnosť ubytovania
zdarma, výučbu angličtiny, stra-
vovanie, možnosť vyplácania týž-
dennej zálohovej mzdy

Tel.: 00420 800 100 187
(volajte zadarmo od 730 do 1600 h)


