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Rast cestovného

ruchu prináša 

v Bratislave

aj problémy
STARÉ MESTO
V poslednom čase sa množia incidenty,
ktorých hlavnými aktérmi sú zahranič-
ní turisti. Konflikt maďarských turis-
tických sprievodcov so slovenským
kontrolórom pri Dóme sv. Martina má
dokonca medzinárodnú dohru.
Aj keď sú jasné okolnosti tohto inciden-
tu, nie je jasné, kto vlastne mal pravdu.
Záväzné nariadenie, podľa ktorého cu-
dzinci nemôžu na území Bratislavy vy-
konávať sprievodcovskú činnosť, muse-
lo mesto zrušiť. Predseda Slovenskej
spoločnosti cestovného ruchu Marián
Bilačič sa odvoláva na medzinárodné
normy aj náš zákon, pritom však minis-
terstvo hospodárstva chce v čo najkrat-
šom čase vypracovať vyhlášku, ktorá
zatiaľ chýba a v júni sa k tejto veci oča-
káva jednoznačné usmernenie zo strany
Európskej únie. O podmienkach sprie-
vodcovskej činnosti v Bratislave ma-
ďarskí sprievodcovia údajne vedia, len
ich nerešpektujú - faktom však je, že v
celej Európe si domáci sprievodcovia
svoje výsady chránia. 
Podľa našej polície maďarskí sprievod-
covia nemali pri sebe doklady oprávňu-
júce na sprievodcovskú činnosť. Jedného
zo zadržaných maďarských turistov
dokonca obvinili z výtržníctva. Ako po-
vedala pre naše noviny Tatiana Kuruco-
vá, zástupkyňa bratislavskej policajnej
hovorkyne, polícia postupovala v zmysle
a v rámci zákona. Ten policajtov opráv-
ňuje predviesť osobu, ktorá môže pri-
spieť k objasneniu deliktu.
Konflikt podnietil rokovania  medzi slo-
venskou a maďarskou stranou na diplo-
matickej úrovni, ktoré vyústili do záveru,
že sprievodcovské organizácie oboch
strán by mali koordinovať svoje aktivity,
aby sa podobným prípadom v budúcnos-
ti predišlo.
Peter Pleva, hovorca Mestskej polície sa
k téme vyjadril, že mestskí policajti sa
skôr sústredia na to, ako predísť ďalším
výčinom anglických turistov, ktorí si do
Bratislavy na víkend prichádzajú „vyho-
diť z kopýtka“. Pohybujú sa najmä v
oblasti Ventúrskej a Michalskej ulice. Aj
deň pred sprievodcovským incidentom
zasahovala mestská polícia proti anglic-
kým výtržníkom, ktorí na jednej z terás
na Ventúrskej ulici poškodzovali zariade-
nie a rozbíjali poháre. 
Mestská polícia posilní počas víkendov
hliadky v centre a sústredí sa aj na zaria-
denia, kde ostrovania nocujú, ale pomôcť
by mali aj prevádzkovatelia barov a včas
upozorňovať na skupinky podnapitých.
P. Pleva udáva, že aj majitelia ubytova-
cích zariadení, ktorí sa na Angličanov
tešili, dnes majú obavy a údajne ich v
niektorých podnikoch už aj odmietajú
ubytovať. Gustav Bartovic

Do konca júna

dostane diaľnica

v Petržalke

nový koberec
PETRŽALKA
Termín na definitívne dokončenie
diaľničného úseku Viedenská cesta -
Prístavný most je 30. jún, dovtedy by
tu mal byť ešte položený asfaltový dre-
nážny koberec, aký doteraz na Slo-
vensku nebol použitý.
Podľa investičného riaditeľa Národnej
diaľničnej spoločnosti Petra Gandla sa
počas dní pracovného voľna sa vykoná-
vajú práce, ktoré nerušia nadmerným
hlukom (sadové a parkové úpravy, natie-
ranie zvodidiel atď.). Najdôležitejšia eta-
pa prác je naplánovaná na záver júna.
„Ide o pokládku poslednej živičnej
vrstvy na diaľnici - asfaltového drenáž-
neho koberca, aký doteraz v podmien-
kach Slovenska nebol použitý,“ uviedol
P. Gandl. „Asfaltový drenážny koberec je
raritou aj v podmienkach Európskej únie,
dobré skúsenosti s týmto druhom kon-
štrukcie má najmä Holandsko.“
Ide o špeciálnu obrusnú vrstvu, ktorá
obsahuje množstvo vzduchových kanáli-
kov. Špongiová konzistencia vrstvy spô-
sobuje výrazné zníženie hluku vyvolané-
ho kolesami prechádzajúcimi po vozovke.
Národná diaľničná spoločnosť požiadala
ministerstvo dopravy o súhlas na dočasné
úplné obmedzenie dopravy medzi Vie-
denskou cestou a Prístavným mostom
počas pokládky tohto koberca. Aj Einstei-
nova ulica v týchto dňoch dostáva novú
obrusnú vrstvu. Obrusovanie pôvodnej a
pokládka novej obrusnej vrstvy sa vyko-
náva za plnej prevádzky. Je predpoklad,
že tieto práce potrvajú ešte týždeň, potom
asi do 30. júna budú pokračovať práce na
vodorovnom dopravnom značení, sado-
vých úpravách a podobne. (juh) 

Hlavné námestie

vnímajú ľudia

rozporuplne
REDAKCIA
Názory na novú podobu Hlavného
námestia sú rozporuplné. Potvrdzuje
to aj výsledok májovej ankety interne-
tového vydania Bratislavských novín. 
Podľa jej výsledku sa vynovené Hlavné
námestie páči  41% a nepáči sa 41,4%
hlasujúcich. Nevedelo sa vyjadriť 17,6%
účastníkov ankety. Na otázku Páči sa
vám vynovené Hlavné námestie? odpove-
dalo áno 23% a skôr áno 18% hlasujúcich
(spolu 41%). Skôr nie odpovedalo 11% a
nie 30,4% hlasujúcich (spolu 41,4%).
Nová anketová otázka Bratislavských
novín reaguje na kritiku stavu kvetino-
vých záhonov v centre Bratislavy. Ste spo-
kojní so stavom zelene a kvetinových zá-
honov v centre mesta? Vyjadrite sa v júni
na www.bratislavskenoviny.sk (ado)

Bronzová socha Hansa Christiana Andersena bude v nadživotnej veľkosti. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
V západnej časti Hviezdoslavovho
námestia 2. júna o 17. hodine slávnost-
ne odhalia sochu svetoznámeho dán-
skeho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena, ktorej autorom je akade-
mický sochár Tibor Bartfay.
„Keď sa blížilo jubileum 200. výročia
narodenia Hansa Christiana Andersena,
založili sme občianske združenie na
postavenie sochy a Tibor Bartfay, bez
nároku na autorský honorár, ako dar
deťom pripravil štyri návrhy sochy,“
povedal nám predseda Občianskeho
združenia H. Ch. Andersena a generálmy
komisár Bienále ilustrácií Bratislava
Dušan Roll. „Posledný návrh sa realizuje
za pomoci sponzorov.“

Bronzová socha dánskeho rozprávkara
vysoká 3,3 metra bude stáť priamo na
zemi a jej súčasťou budú aj postavičky z
rozprávok H. Ch. Andersena (napríklad
známy cínový vojačik), pred ňou bude
stáť škaredé káčatko. Vedľa sochy bude
bronzová tabuľa s textom: „...Azda si raz
spomeniete na cudzinca, ktorý navštívil
vaše mesto...“ Bude pripomínať skutoč-
nosť, že Bratislava je jedným z mála
miest, ktoré H. Ch. Andersen navštívil.
Na tabuli je ďalej uvedené, že sochu
postavilo Občianske združenie H. Ch.
Andersena a popri meste Bratislava a
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a
architekta Štefana Svetka sú na nej
vymenovaní všetci sponzori, ktorí sa na
projekte podieľali. 

Ako uviedol D. Roll, všetci, ktorí sa na
projekte osadenia tejto sochy podieľali,
pracovali zadarmo, pričom na jeho usku-
točnenie bolo potrebné získať takmer
štyri milióny korún. Občianske združe-
nie H. Ch. Andersena, ktorého členmi sú
poprední umelci (patril medzi nich aj
Július Satinský), dielo odovzdá mestu a
deťom takisto bezplatne. Existuje úvaha,
podľa ktorej by pred sochou mohol
vzniknúť priestor pre detské programy
vybavený sedačkami pre asi 30 detí a
vydláždený rôznofarebnou dlažbou. 
Odhalenie sochy svetoznámeho dánske-
ho rozprávkara je načasované k 165.
výročiu návštevy H. Ch. Andersena
(1805 - 1875) v Prešporku, teda dnešnej
Bratislave. Juraj Handzo

Slávny rozprávkar sa vracia do Prešporku

Hans Christian Andersen si sochu zaslúži
O tom, ako vznikla myšlienka osadiť v
Bratislave sochu Hansa Christiana
Andersena, sme sa pozhovárali s jej
autorom - akademickým sochárom
Tiborom BARTFAYOM.
- Môj vzťah k Andersenovi sa začal vytvá-
rať, už keď som mal sedem rokov. Vtedy
som dostal na Vianoce prvú knižku s jeho
rozprávkami. Odvtedy ma sprevádza celý
život. Spolu s generálnym komisárom
Bienále ilustrácií Bratislava Dušanom
Rollom som bol pred tridsiatimi rokmi pri
tom, keď vznikla myšlienka vytvoriť
sochu H. Ch. Andersena a umiestniť ju na
verejnom priestranstve v Bratislave. Tohto
vynikajúceho rozprávkara pozná celý svet
a myslím si, že hold v podobe sochy si
zaslúži. Táto myšlienka sa dala uskutočniť
až po tom, čo sa našli sponzori, bez nich
by to nebolo možné. 

Čo bolo pre vás rozhodujúcim impul-
zom na vytvorenie tohto diela?
- Svoju úlohu iste zohralo aj to, že Hans
Christian Andersen navštívil Bratislavu,
strávil tu niekoľko dní a do svojho denní-
ka si poznačil vetu: Bratislava je krásne
mesto plné pekných dievčat a dobrého
vína. Impulzom pre mňa bolo tiež to, že
Július Satinský, ktorý bol členom občian-
skeho združenia H. Ch. Andersen, vyhlá-
sil: Vráťme Andersena Bratislave!
Škoda, že sa tejto chvíle nedožil.
Dozvedeli sme sa, že ste pripravili nie
jeden, ale niekoľko návrhov sochy... 
- Rozhodol som sa, že tento náročný pom-
ník postavím v nadživotnej veľkosti a
vytvorím ho bez nároku na honorár - ako

dar pre všetky naše deti. Prvá alternatíva
sochy mala podobu sediacej figúry a
pôvodne sa predpokladalo jej umiestenie
pred budovu Bibiany. Nakoniec sa však
rozhodlo, že socha bude umiestnená na
Hviezdoslavovom námestí, ktoré je na
tento účel vhodnejšie, ale na jednom
námestí nemôžu byť dve sediace sochy,
tak som Andersena postavil. Chcel by som
sa osobne poďakovať architektovi Štefa-
novi Svetkovi, ktorý vytvoril krásnu
architektúru celého pomníka - navrhol
podložie v podobe lupeňov kvetov, ktoré
sú zhotovené z farebnej žuly a rozložené
okolo pomníka. Socha je zhotovená z
bronzu a štvorfarebne patinovaná - takéto
riešenie na Slovensku ešte nebolo použité.
Som šťastný, že sa mi podarilo vytvoriť
pomník v podobe, ktorá iste osloví naše
deti. Zhováral sa Juraj Handzo
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Doma je vraj
najlepšie, ale
pre istotu...
Všade dobre ale doma najlepšie, no to
neznamená, že inde nemôže byť ešte
lepšie. Niekedy netreba chodiť ani
ďaleko. Ani do Viedne nie. Stačí do
Hainburgu. A to je tak blízko, že aj keď
je to u susedov, akoby si bol doma.
Z Petržalky, napríklad, je celkom isto
bližšie do Hainburgu ako do Rače, pri-
tom Rača by mala byť akože doma a
Hainburg už u cudzích, ale nie je to tak.
V Hainburgu napríklad prídete do obcho-
du a ešte stále tam platí, že pánom je
zákazník. V každom obchode. Doma to
akosi celkom tak nie je. Došlo nám zopár
listov, v ktorých si čitatelia sťažovali na
sekírovanie zo strany civilnej ochranky v
slovenských hypermarketoch. U susedov
skoro ako doma, pokiaľ viem, sa nikomu
nič podobného nestalo. Možno aj preto,
že tam majú rozumnejšie ceny než u nás.
Kto by kradol, keď môže lacno kúpiť.
Napríklad kvalitné syry. Tie sa celkom
isto neoplatí kupovať na najlepšom
domácom slovenskom trhu. Doma najlep-
šie potom môže znamenať, že tam si taký
kvalitný francúzsky syr kúpim a doma
zjem. To je najlepšie, lebo zatiaľ máme
pivo (niekde) lacnejšie ako u susedov.
Naši obchodníci akoby si niekedy mysle-
li, že najlepšie je aj najkrajšie a najkraj-
šie - to znamená aj najdrahšie. Netýka sa
to len obchodníkov so syrmi. Aj obchod-
níci s nehnuteľnosťami si mysleli, že keď
dajú najdrahšie, bude to aj najlepšie a
tak dlho šponovali ceny nájmov, že sa ra-
kúski podnikatelia jednoducho vrátili do-
mov, ubytovali sa v Rakúsku. Blízko hra-
níc - aj s dopravou ich to vyjde lacnejšie
no a - sú doma. Teda najlepšie.
To ale ešte stále nie je všetko. Minulý týž-
deň sme dostali list a muž v ňom píše, že
aj keď je doma najlepšie, bicyklovať sa
chodí do Rakúska. Vlastenca by asi
nahneval, chodí tam, lebo - ako tvrdí -
Rakúšania dodržiavajú zákony. To zna-
mená, že na cyklotrasách sú len cyklisti a
korčuliari. Žiadni štvorkolkári v čiernych
prilbách. Len bezmotoroví. A ani tí do
seba navzájom nevrážajú, ale sa len
usmejú a povedia „krüskott“, akože
pozdravpánboh. Na našej strane ten muž
z bicykla radšej pekne zosadne a tlačí ho.
Lebo u nás je to tak najistejšie. 
Teda najlepšie. 
Nepopieram, ale pre istotu radšej zájdem
k susedom. Gustav Bartovic

Na Novom moste odstránili grafiti, celú

konštrukciu natreli ochranným náterom
BRATISLAVA
Na pešej lávke Nového mosta v smere
od centra mesta minulý týždeň pra-
covníci firmy Axiom Real Slovensko
(ARS) dokončili práce na odstraňova-
ní nežiaducich výtvorov sprejerov. 
V spolupráci so spoločnosťou IAMES
vyčistili a vybavili špeciálnym ochran-
ným náterom aj stropy peších lávok. Ako
sme už informovali, košická firma
Axiom Real Slovensko (ARS) sa stala
víťazom verejnej súťaže, ktorú vypísalo
mesto začiatkom tohto roka. Jej úlohou
je odstraňovať grafiti z určených objek-
tov a zabezpečiť ich špeciálnym náte-
rom, z ktorého sa budú nežiaduce nápisy
dať odstraňovať rýchlo a ľahko. Mesto
chce investovať na tieto účely len v
tomto roku tri milióny korún. Po podpise
zmluvy sa firma zameria v prvom rade
na odstraňovanie náterov z dopravných

stavieb, mostov, podchodov a, samozrej-
me, aj z ďalších nehnuteľností. Jedným z
prvých objektov, ktorý bude v Bratislave
vyčistený, je práve Nový most.
Mesto donedávna nemalo uzatvorenú
žiadnu zmluvu na poskytovanie tejto
služby. Preto sa rozhodlo vypísať spome-
nutú súťaž s tým, že zámerom je, aby sa
nápisy odstránili najmä z podchodov a
potom aj z iných nehnuteľností, ktoré
mesto spravuje. Súťaži predchádzalo
vyčistenie a odstránenie grafitov zo stien
a okolia schodísk najznečistenejšieho
podchodu na Patrónke, ktoré magistrát
zabezpečil vlani v lete. Práce za 350-tisíc
korún si vtedy mesto objednalo práve vo
firme ARS, ktorá podchod nielen vyčisti-
la, ale použila aj špeciálny náter, ktorý do
budúcnosti zabezpečuje ľahké odstraňo-
vanie nežiaducich nápisov na stenách
podchodu. Pracovníci firmy ARS, ktorí

nanášali náter, mestu poskytli záruku na
pol roka s tým, že počas tohto obdobia
pravidelne odstraňovali nečistotu zaprí-
činenú sprejermi. Keďže plochu natreli
špeciálnym náterom, odstraňovanie
nežiaducich nápisov bolo jednoduché a
lacné. Špeciálny náter umožnil likvido-
vať nielen nápisy, ktoré sú nanášané
sprejmi, ale napríklad aj fixkami. 
Firma je schopná urobiť podobné nátery
na rôznych typoch povrchov vždy s prí-
slušnou technológiou, napríklad na
budovách, mostoch či železničných
vagónoch. Takýmto spôsobom zabezpe-
čila čistotu budov a iných priestorov
napríklad v Prahe na ploche asi milión
štvorcových metrov, ošetrili budovu
Národnej rady SR v Bratislave, Brati-
slavský hrad, Mohylu M. R. Štefánika na
Bradle a ďalšie. (juh) 

FOTO - Oto Limpus

Mesto vlani

hospodárilo

s prebytkom 
BRATISLAVA
Rozpočtové hospodárenie mesta sa za
minulý rok skončilo prebytkom 235,4
milióna korún. Vytvoril sa priestor na
uskutočnenie investičných rozvojo-
vých programov, najmä na dokonče-
nie Mosta Apollo.
Vznikli tiež podmienky na vyčlenenie
finančných prostriedkov na získanie kul-
túrneho zariadenia, ktoré by kompenzo-
valo predpokladaný zánik Parku kultúry
a oddychu. Ako uviedol prvý námestník
bratislavského primátora Branislav Ho-
chel, mesto si splnilo aj všetky záväzky
vyplývajúce z dlhovej služby. Mesto
spláca dva úvery - jeden vo výške 71,6
milióna eur (asi 2,5 miliardy korún),
ktorý si vzalo v auguste 2003 od Istro-
banky, a druhý vo výške 82,3 milióna eur
(asi 3,1 miliardy korún), ktoré si vzalo od
Dexia banky v decembri 2004 a využíva
sa na priority rozvoja mesta. Celková
úverová zadlženosť mesta je v súčasnos-
ti asi 149 miliónov eur (vyše 5,6 miliar-
dy korún). 
Výsledky hospodárenia mesta za rok
2005 nie sú porovnateľné s hospodáre-
ním v roku 2004, ktoré ovplyvnilo prija-
tie úveru vo výške 3,2 miliardy korún. V
príjmovej časti rozpočtu mesta na rok
2005 sa predpokladalo získať celkové
príjmy vo výške 6,715 miliardy korún,
skutočné dosiahnuté príjmy mesta pred-
stavujú sumu 6,636 miliardy. V porovna-
ní s rokom 2004 došlo k významným
zmenám v štruktúre daňových príjmov,
čo sa prejavuje ich zvýšením oproti uply-
nulému roku o 1,178 miliardy korún. V
súlade s procesom fiškálnej decentralizá-
cie sa zmenil systém prerozdeľovania
daňových príjmov medzi subjekty verej-
nej správy. Podielovou daňou je len daň
z príjmov fyzických osôb, z výnosu kto-
rej získavajú obce 70,3 percenta. Výnos z
tejto dane predstavoval 1,858 miliardy
korún, čo je o 28 miliónov viac, ako sa
predpokladalo. Cestná daň bola transfor-
movaná na daň z motorových vozidiel a
v plnej výške je príjmom vyšších územ-
ných celkov. Príjmom rozpočtu mesta je
od roku 2005 aj podiel na výnose dane z
nehnuteľností.
V rozpočte na rok 2005 sa čerpali výdav-
ky v celkovom objeme 6,4 miliardy
korún, čo predstavuje v porovnaní s roz-
počtom úsporu 164,6 milióna korún.
Napríklad na činnosť mestskej polície
vynaložilo mesto 103,3 milióna korún,
na opravu a údržbu komunikácií bolo
vyčlenených 186,3 milióna. Dopravný
podnik stál mesto 1,218 miliardy korún,
pričom takmer 133 miliónov sa použilo
na jeho oddlženie. Výdavky na vzdelanie
predstavovali sumu 155,3 milióna, mesto
financovalo 12 základných umeleckých
škôl a päť centier voľného času, ktorých
je zriaďovateľom. Výdavky na sociálne
zabezpečenie sa v roku 2005 čerpali v
objeme 167,4 milióna korún a vynaložili
sa na prevádzku siedmich domovov
dôchodcov a domovov-penziónov, šty-
roch zariadení opatrovateľskej služby a
piatich sociálnych ubytovní. (juh)

BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň neschválili zámenu
pozemkov, ktorá mala zabrániť výru-
bu stromov a výstavbe v parčíku na
Belopotockého ulici, jeho osud má v
rukách bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský. 
Schválili uznesenie, podľa ktorého má
primátor A. Ďurkovský ďalej rokovať o
výmene, resp. kúpe pozemku a o výsled-
ku rokovaní má informovať poslancov
na najbližšom zastupiteľstve. Zámena
pozemkov je jediným spôsobom, ako
parčík zachrániť - pozemky sú vo vlast-
níctve spoločnosti ZIPP Bratislava, ktorá
tu chce postaviť polyfunkčný objekt a
má už aj povolenie na výrub 92 stromov

a 740 štvorcových metrov kríkov, ktoré
vydala mestská časť Bratislava - Staré
Mesto. Ako náhradu mesto chcelo spo-
ločnosti ZIPP Bratislava ponúknuť
pozemky v amfiteátri v Horskom parku.
Priebeh rozpravy však ukázal, že niekto-
rým poslancom sa táto výmena zdá nevý-
hodná - zatiaľ čo pozemok na Belopotoc-
kého ulici má rozlohu asi 3400 štvorco-
vých metrov, pozemky v areáli amfiteát-
ra majú rozlohu vyše 27-tisíc štvorco-
vých metrov. Hodnotu oboch parciel je
ťažké porovnávať, pretože pre krátkosť
času ešte nebol spracovaný znalecký
posudok na ich ohodnotenie. Podstatný
rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že
zatiaľ čo na Belopotockého ulici ide o
rovnú plochu, na ktorej by sa dalo bez

problémov hneď začať stavať, v Hor-
skom parku by bolo najprv nutné asano-
vať masívny objekt amfiteátra.
Amfiteáter je v správe mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto, preto zámer,
ktorý predložil primátor, rátal aj s odzve-
rením pozemku mestskej časti s tým, že
potom bude v správe mesta, ktoré zabez-
pečí zámenu. Zároveň sa týmto pozem-
kom má na svojom najbližšom zasadnutí
zaoberať aj staromestské miestne zastu-
piteľstvo.
Ako sme už informovali, so zámenou
pozemkov ako riešením záchrany parčí-
ka na Belopotockého ulici vyslovila sú-
hlas aj spoločnosť ZIPP Bratislava, ktorá
dokonca deklarovala, že v prípade doho-
dy sa bude o parčík starať. (juh) 

O osude parčíka na Belopotockého ulici

nakoniec rozhodnú rokovania primátora

STARÉ MESTO
Rekonštrukcia električkovej trate a
povrchov na Obchodnej ulici, Hurba-
novom námestí, Župnom námestí a na
Kapucínskej ulici  pokračuje rýchlym
tempom, trať je na viacerých miestach
už dokončená.
Stavbu rekonštrukcie električkovej trate
v tomto úseku je možné rozdeliť do troch
samostatných celkov – Župné námestie,
Hurbanovo námestie a Obchodná ulica.
Ako nám povedala hovorkyňa magistrá-
tu Eva Chudinová, na Župnom námestí a
Kapucínskej ulici sa končí s ukladaním
inžinierskych sietí, dokončuje sa spodná

úprava chodníkov, stavebne je dokonče-
ná spodná časť električkovej trate a sú
položené aj koľajnice. Pracuje sa na
montáži technológie ovládania výhybiek,
dláždi sa električková trať a stavia sa
trakčné vedenie. Na moste nad Staro-
mestskou ulicou sa momentálne rieši
montáž koľajníc a úpravy križovatiek,
ako aj zapustenie Zámockej ulice do
stavby.
Na Hurbanovom námestí sú električková
trať i trakčné vedenie hotové, robia sa
úpravy chodníkov. Čo sa týka Obchodnej
ulice, v jej hornej časti (v blízkosti Hur-
banovho námestia) je električková trať

hotová, v dolnej časti sa opravuje plyno-
vé potrubie. Tak ako na mnohých mies-
tach v centre mesta, objem potrebných
opráv zo strany plynárov sa ukázal ako
oveľa rozsiahlejší, než plynári deklarova-
li pred začiatkom stavby. Tento fakt
ovplyvní konečný termín dokončenia
električkovej trate na Obchodnej ulici. V
súčasnosti sa tu však v prácach pokraču-
je, predovšetkým sa upravujú chodníky
tak, aby sa vyšlo v ústrety prevádzkova-
teľom obchodov a iných zariadení na
tejto ulici. Električková trať sa bude
dokončovať až na záver, teda v konečnej
fáze stavby. (juh)

Na Obchodnej ulici opravujú aj nad plán

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 

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)
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Mierová ulica 

je do novembra 

uzatvorená
RUŽINOV
Mierová ulica je v úseku od Tomášiko-
vej po Radničné námestie od 29. mája
až do 30. októbra úplne uzatvorená.
Dôvodom je rekonštrukcia tohto úse-
ku komunikácie. 
Po celej Mierovej ulici nebudú premávať
ani trolejbusy MHD. Náhradná trasa tro-
lejbusu bude po Gagarinovej ulici. Ob-
chádzková trasa pre MHD smeruje tiež
po Gagarinovej. Vjazd dopravnej obslu-
hy v uzavretom úseku je zabezpečený.
Mierovú ulicu na etapy rekonštruuje
mestská organizácia Generálny investor
Bratislavy (GIB). V minulom roku sa re-
konštruovala v úseku od Hraničnej po
Kladniansku a v úseku od Kladnianskej
po Tomášikovu ulicu. Ako nám povedal
generálny riaditeľ GIB Kamil Beladič, v
tomto roku sa pripraví projektová doku-
mentácia rekonštrukcie ďalšieho úseku
od Radničného námestia po Gagarinovu
ulicu, ktorá sa uskutoční až v budúcom
volebnom období. (juh)

Mesto kúpilo 

pozemky pre

novú električku
BRATISLAVA
Poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva minulý týždeň schválili
kúpu pozemkov pre plánovanú trať
električiek od Janíkovho dvora v Petr-
žalke po Šafárikovo námestie.
Konkrétne ide o približne 46-tisíc štvor-
cových metrov pozemkov, ktoré by
mesto malo kúpiť za asi 82 miliónov
korún. Tieto prostriedky pochádzajú z
položky, ktorá bola v mestskom rozpočte
vyčlenená na výstavbu nosného systému
MHD. Stavbu bude mesto sčasti financo-
vať z úveru, ktorý si vzalo v decembri
2004. Je predpoklad, že mesto sa bude
uchádzať aj o štátne dotácie.
Príprava výstavby električkovej trate do
Petržalky je v štádiu, keď mesto čaká na
vyjadrenie ministerstva životného pro-
stredia k správe o hodnotení vplyvov
stavby na životné prostredie. Až potom
môže podniknúť ďalšie kroky - zorgani-
zovať súťaž na výber zhotoviteľa projek-
tovej dokumentácie pre územné rozhod-
nutie a medzinárodný tender na dodávku
nových električiek. (juh)

Zjednotili

poplatky

za letné terasy
BRATISLAVA
Prenájom verejných priestranstiev pre
letné terasy pred reštauráciami a
kaviarňami v meste bude pre ich pre-
vádzkovateľov lacnejší. Minulý štvr-
tok o tom rozhodli poslanci mestského
zastupiteľstva.
Táto zmena má zjednotiť sadzby za pre-
nájom verejných priestranstiev v správe
mesta Bratislava a v správe mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto. Zatiaľ čo
za prenájom verejných priestranstiev v
správe mestskej časti prevádzkovatelia
platia 30 korún denne za štvorcový
meter, na verejných priestranstvách v
správe mesta to bolo až 50 korún. Po
zmene, ktorú odsúhlasili mestskí poslan-
ci minulý týždeň, sa táto sadzba zjedno-
tila a tak aj za štvorcový meter verejných
priestranstiev v správe mesta sa bude pla-
tiť len 30 korún denne. Táto zmena sa
týka prevádzok na Františkánskom ná-
mestí, Župnom námestí, Námestí Ľ.
Štúra, Námestí SNP, Mostovej, Obchod-
nej, Rajskej, Radničnej a Uršulínskej
ulici. Zároveň sa znížila aj cena za prená-
jom verejných priestranstiev pre letné
terasy v ostatných mestských častiach -
namiesto doterajších 30 korún už prevá-
dzkovatelia reštaurácií a kaviarní budú
platiť len 15 korún za štvorcový meter
denne. (juh)

� 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%

RUŽINOV
Územie pozdĺž Tomášikovej ulice v jej
úseku od Rožňavskej po Vajnorskú sa
čoskoro výrazne zmení: postavia tu 22-
podlažný hotel a nový veľký admini-
stratívny komplex.
Lokalita medzi železničnou stanicou Bra-
tislava - Nové Mesto a Rožňavskou ulicou
s pracovným názvom Zóna Rožňavská -
Tomášikova je najväčším územím staveb-
ného rozmachu v celej Bratislave. Deve-
loperi ho rozdelili na šesť samostatných
celkov, v ktorých sa postupne začína roz-
siahla výstavba. Vo výstavbe je už veľký
polyfunkčný komplex Koloseo, ktorý je
situovaný najbližšie k spomenutej želez-
ničnej stanici. 
O niečo ďalej od stanice vyrastie ďalšia
dominanta - centrála Slovenskej sporiteľ-
ne (v súčasnosti je tento zámer v štádiu
vydania stavebného povolenia). Na dvoch
samostatných celkoch situovaných naj-
bližšie k Rožňavskej sa už pripravuje
výstavba ďalších výrazných objektov:
prakticky na nároží Tomášikovej a Rož-
ňavskej bude 22-podlažný hotel s 300 lôž-
kami, v ktorom budú aj kapacity slúžiace
na apartmánové ubytovanie. Na prvom až
treťom nadzemnom podlaží sa uvažuje o
vytvorení nákupnej galérie na ploche asi
8000 štvorcových metrov.
Za hotelom (z pohľadu v smere z centra
mesta) sa pripravuje výstavba administra-
tívnej budovy, ktorá bude slúžiť predo-
všetkým ako sídlo firiem. Mala by mať asi
10 nadzemných podlaží, bude tvoriť uza-
tvorený blok štvorcového pôdorysu s
nádvorím. O jej rozmeroch veľa napovie
údaj, že k dispozícii bude plocha až 40-
tisíc štvorcových metrov. V parteri (na prí-
zemí) by mali byť obchodné priestory.
Oba objekty - hotel i administratívna

budova - budú mať spolu k dispozícii
1300 až 1400 parkovacích miest v pod-
zemných garážach. Je predpoklad, že v
budúcnosti na pozemkoch situovaných
najbližšie k železnici pribudne ešte jedna
administratívna budova.
Pozoruhodný má byť najmä objekt hotela,
ktorý budú tvoriť dve vzájomne odlíšené
hmoty - v jednej časti sú navrhnuté páso-
vé okná, v druhej časti vznikne architekto-
nicky nápaditá štruktúra štvorcovo-
obdĺžnikových okenných otvorov, ktoré
na fasáde vytvoria abstraktnú grafiku.
Ďalšou zvláštnosťou hotela bude zeleň na
strechách. Termín začatia a ukončenia
výstavby oboch objektov ešte nie je
známy, pretože v súčasnosti sa hľadá
model jej financovania. Isté však je, že
budova bývalého obchodného domu
IKEA bude asanovaná.

Dodajme, že týmito aktivitami sa investí-
cie na úseku Tomášikovej ulice od Rož-
ňavskej po Vajnorskú vôbec nekončia: v
jej časti priľahlej k Vajnorskej ulici totiž
spoločnosť TriGránit, ktorá v Bratislave
už postavila Polus City Center a dve veže
Millenium Tower I a Millenium Tower II,
pripravuje výstavbu ultramoderného
administratívneho komplexu Lake Side
Office Park. Nový komplex budú stavať
na dve etapy a bude pozostávať zo šty-
roch výškových budov. Vďaka všetkým
týmto developerským zámerom, z kto-
rých prvé sa už začali uskutočňovať, sa
scenéria málo využitého územia priľahlé-
ho k jazeru Kuchajda už v dohľadnej bu-
dúcnosti zmení na nepoznanie.

Juraj Handzo 
VIZUALIZÁCIA - Ateliér 3M,

Marián Pokrivčák, Monika Štekláčová

Na rohu Tomášikovej a Rožňavskej ulice

bude hotel, za ním ďalšia vysoká budova

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk
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Autá jazdia

po chodníkoch,

chodci po ceste
LIST ČITATEĽA
S manželkou a synom v detskom kočí-
ku som sa vybral na zdravotnú pre-
chádzku po Palisádach smerom na
hrad. Kráčali sme po ľavej strane
chodníka a na mieste, kde sa chodník
stáča, cesta sa zužuje, a autá, ktoré sa
v tejto frekventovanej zákrute nebez-
pečne blížia k chodníku, sme si uvedo-
mili, že nie je možné po tomto chodní-
ku ďalej kráčať. 
Pri novostavbe Palisády č. 2, pri zruše-
nom novinovom stánku, bol cez celý
chodník zaparkovaný tmavý terénny
automobil, Pri prvom aute stálo aj druhé,
menšie, osobné. Dostali sme sa do nerie-
šiteľnej situácie, pretože vozovka je
naozaj frekventovaná, chodia tade aj tro-
lejbusy a autobusy s turistami... Nehod-
lali sme vstúpiť na vozovku. Pretože by
sme museli na cestu „skočiť“, v snahe
obísť neoprávnene zaparkované auto-
mobily, priamo spoza nich a autá prichá-
dzajúce zvrchu, zväčša nedodržujúce
predpísanú rýchlosť 40 km/h, mohli det-
ský kočík ľahko zmiesť z cesty... Stál
som tam v šoku, uvažujúc, že som si
nevzal so sebou mobilný telefón, z kto-
rého by som rád privolal mestskú polí-
ciu, aby urobili na vozovke poriadok. A
všimol som si, že na chodník, kde sme
stáli, sa snaží zaparovať ďalšie osobné
auto. Gestami som ich odháňal, odmietal
som uvoľniť chodník. Ženy sediace v
ňom v angličtine tvrdili, že ony tam
bývajú, že to je ich dom. Tvrdím, nie je
to ich chodník, verejné priestory si zatiaľ
nekúpili. Ako som sa s nimi bavil, man-
želka prešla po nebezpečnej vozovke.
Išiel som teda za ňou a za autami, ktoré
bránili prechodu po chodníku, som si
všimol muža a ženu. Spýtal som sa ich,
či sú to ich autá, a oznámil som im, že
tam nemajú čo parkovať, že na nich za-
volám mestskú políciu. Muž si ma ne-
všímal, len drzo povedal, nech si ich te-
da zavolám. Žena mi oznámila, že tam
nakladajú pneumatiky, že to je pár
minút. Myslím si, že to ju neospravedl-
ňuje, pretože mali zaparkovať na mieste,
kde neohrozovali bezpečnosť premávky.
Okrem toho, že ani jeden z nich sa nám
neospravedlnil.
Nie je to jediná podobná situácia, ktorá
sa nám stala. Miesta okolo Zámockej,
Škarniclovej, Panenskej, Partizánskej,
Konventnej, Vlčkovej ulice... sú dlhodo-
bo a protiprávne obsadzované parkujúci-
mi autami. Cesty (napr. Vlčková) sú úzke
a kočík na vozovke je nenormálna ale
nevyhnutná situácia. Autá na chodníky
proste nepatria. Stred mesta je doslova
obsypaný podobne parkujúcimi autami -
zväčša bránia pohybu chodcov celý deň.

Mário Bošanský, Staré Mesto

Hypermarket

zo zákazníkov

robí zlodejov
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa s vami podeliť o skú-
senosť s hypermarketom TESCO
Lamač. Opakovane, už druhýkrát sa
mi tu stalo, že som bol označený za
zlodeja.
Prvýkrát som spolu s priateľkou iba vstú-
pil do predpredajnej zóny za posuvné
dvere (ešte sme ani neboli v predajni) a už
nás zastavil pracovník s vysielačkou s
tým, aby sme ukázali tašku, vraj sme nie-
čo ukradli. Ako sa vysvetlilo, pomýlil si
nás s nejakou inou dvojicou, ale hanba
bola na svete, ospravedlnenia sme sa od
nikoho nedočkali. Že to nebola náhoda, a
takéto správanie je zrejme v prípade tohto
hypermarketu bežným javom, sa mi po-
tvrdilo 24. mája, keď mi pri pokladnici
začal pípať kufrík. Pracovník SBS bez
nejakého prosím zavelil otvoriť kufrík
priamo pri pokladnici. Víťazoslávne vy-
tiahol z kufríka prázdny obal z pamäťovej
karty do fotoaparátu a vyhlásil pred všet-
kými zákazníkmi: „Toto je od nás!“ Dva-
krát som ho upozornil, že je to iba práz-
dny obal a navyše uvedený výrobok nie je
od nich, on neustále nahlas pred všetkými
prizerajúcimi sa zákazníkmi s hlasom
usvedčujúcim zlodeja opakoval: „Toto je
od nás!“ Nasledoval potupný odchod cez
celé TESCO k informáciám, kde sa, sa-
mozrejme, vysvetlilo, že uvedený výro-
bok (512 MB kartu KINGSTON) vôbec
nemajú v predajni, nehovoriac o tom, že
už samotná krádež takejto karty nie je
možná, pretože TESCO ich nemá voľne
vystavené, sú zamknuté za pultom v
oddelení fotoaparátov. Celé to sprevádza-
li nechutné výstupy, kde, samozrejme, aj
mne praskli nervy, pretože okolostojaci
zákazníci sa pozerali pohľadom: zlodej.
Kto nezažil takúto hanbu, nepochopí.
Jediný, koho uvedená situácia zrejme
mrzela, a kto sa mi neskôr ospravedlnil,
bol hlavný manažér vlastnej ochrany, kto-
rý vystupoval a správal sa korektne. To sa
však nedá povedať o pracovníkovi SBS.
Ešte viac som zostal zaskočený prístu-
pom vedúceho zmeny ochrany. Zahlásil,
že si ma pamätá ešte z minulého inciden-
tu, ktorý som spomínal vyššie. Mal neus-
tále ironické poznámky a správanie, ktoré
vyvrcholilo tým, že vyhlásil, že sa mám
nad sebou zamyslieť...(!)
O chvíľu mi do očí začal klamať a pred
okolostojacimi zákazníkmi tvrdiť niečo
iné. Na tohto pána naozaj platí, že capa
urobili záhradníkom, alebo zlodej kričí
chyťte zlodeja. TESCO by sa malo
zamyslieť nad tým, akých ľudí zamest-
náva, a nad tým, ako si váži svojich
zákazníkov, keď si dovolí na verejnosti
označovať ich za zlodejov.

Juraj Š., Devínska Nová Ves
(Celé meno máme v redakcii)

U Dvoch prasiatok naštartovali s vervou
Nenápadné schody s kovovým zábrad-
lím za rohom domu na Šafárikovom
námestí 4 vás zavedú do celkom iného
sveta. Čisto, ticho, pokoj a ani pri otvo-
rených dverách sa dnu nedostáva hluk
frekventovanej križovatky.
Grill Restaurant & Bar U DVOCH PRA-
SIATOK má necelých štyridsať stoličiek
aj s piatimi pri barovom pulte, viac by sa
asi nezmestilo. Napriek tomu nepôsobí
stiesnene, ten, kto ho zariaďoval, vybral
stoly, ktoré bez akejkoľvek výhrady
možno nazvať jedálenskými. Svoje robí
aj jasná žltá farba stien, ktorá asi tak hneď
nesčernie - je to totiž prísne nefajčiarska
reštaurácia (!!!). Drevené stoličky s boč-
nými operadlami zasa zaručujú pohodlné
sedenie aj pri dlhšie trvajúcom obede.
Lokál je otvorený len pár dní - gril pri
bare ešte nefunguje, takže atmosféru
zatiaľ nedotvára. Práve tak ešte celkom
„nefunguje“ jedálny lístok. Aj keď je v
ňom slušná ponuka jedál, čašník upozor-
ňuje na to, že ho budú rozširovať. To, čo
nám predložili, je výsledok bleskového
sprevádzkovania reštaurácie po dlhých
administratívnych naťahovačkách: jedál-
ny lístok bolo treba rýchlo zostaviť, napí-
sať a vytlačiť. Zato ponukou poteší už
len pri pohľade na názvy a kombinácie
jedál. Napriek prasiatkam v názve - brav-
čoviny nie je najviac, slušné zastúpenie
má aj divina a mäská, ktoré vidno v bra-
tislavských reštauráciách ešte stále zried-
ka, teľacie a jahňacie. Všetko kombino-
vané so slušnou dávkou odvahy, ale
výsledok hovorí, že neprehnanej. Jedlá
patria do značne vyššej ako strednej

cenovej kategórie, aj cena menu blížiaca
sa dvom stovkám je trochu privysoká na
takú malú reštauráciu v suteréne.
S veľkou zvedavosťou sme vyskúšali
všetky štyri predjedlá: Slimáky po bur-
gundsky (160 Sk) sú zapečené priamo v
ulite, vtipne vybratá zmes byliniek dáva
maslu zvláštnu chuť. Oceňujeme špeciál-
ny príbor na konzumáciu tejto delikatesy.
Odvážna, ale úspešná je kombinácia
Zapekaný kozí syr s medom a vlašskými
orechmi (160 Sk). Aj ďalšia kombinácia
Údený losos na jablkovej placke (240 Sk)
vzbudzuje nadšenie a inak nehodnotíme
ani závitky Parmskej šunky so syrom
fetaki a jahodovo-balzamikovou omáč-
kou (160 Sk) pôsobivé už na pohľad.
Polievky mali v jedálnom lístku len dve.
Hydinový vývar z troch druhov mäsa (70
Sk - tu sme nepochopili prečo hydinový,
keď sa použilo aj bravčové a hovädzie)
bol skutočne sýtou polievkou, tanier bol
plný mäsa, rezancov a zeleniny. Hotovou
diplomovou prácou bola Rybacia poliev-
ka s lososom (90 Sk) - jemný krém s
vôňou všetkých darov mora a s plátkom
lososa opečeným do chrumkava a vaječ-
ným snehom.
Hlavné jedlá sme vybrali zo štyroch dru-
hov mäsa, každé jedlo s neobvyklou prí-
lohou - to sprevádza kuchára od Dvoch
prasiatok aj pri tom, čo sme neokoštova-
li - napríklad hovädzí steak s kukuričnou
kašou. Bravčové mäso reprezentovala
Panenka s čerstvými bylinkami podáva-

ná so zemiakmi restovanými na cibuľke
(320 Sk), absolútne bez výhrad, správne
medium a správne ochutená rastlinkami.
Vari najodvážnejšia kombinácia boli
Jahňacie kotlety v trojobale s parmezá-
nom a orechovým pyré (450 Sk), nepo-
rovnateľná chuť rebierok v špeciálnom
obale vynikala na rafinovanej fádnosti
orechovej zmesi. Aj pre oči aj pre jazyk
bola zážitkom Sviečkovica z diviaka na
slivkovej omáčke so zemiakovými kned-
ľami (400 Sk) a Teľacie stehno na hrí-
boch so slaninkou a domácou knedľou
(300 Sk) bolo na omáčke zo skutočných
hríbov - to jedlo spájalo prednosti domá-
cej stravy s prednosťami vysokého kuli-
nárskeho umenia. V oboch prípadoch nás
zaskočila veľkosť knedlí, ktorá dosaho-
vala priemer desaťkoruny. Na naše pre-
kvapenie však prílohy nakoniec vôbec
nebolo málo.
Takže zostali dezerty, o ktorých sa dá
hovoriť len tak ako o predchádzajúcich
chodoch: či už je to Čokoládový krém,
Smotanová zmrzlina s makom a lesným
ovocím, alebo Créme Brullée. Všetky
dezerty stoja 120 Sk a naozaj stojí za to
ich ochutnať.
Z reštaurácie U Dvoch prasiatok sme
odchádzali s konštatovaním, že ak si
udržia štartovací štandard, onedlho si tu
asi bude treba, vzhľadom na počet stoli-
čiek, miesta rezervovať.
Naše hodnotenie: ����

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

Aby sa vaša dovolenka nestala zlým snom
Blíži sa čas letných dovoleniek, ktoré sú
pre väčšinu z nás vytúženým oddy-
chom po náročnom roku. Najpohodl-
nejším spôsobom výberu dovolenky je
využiť služby cestovnej kancelárie. 
Pri kúpe zájazdu očakávame, že za prime-
ranú cenu nám budú poskytnuté aj prime-
rané služby. Aby sme sa vyhli prípadným
nedorozumeniam, je potrebné poznať
svoje spotrebiteľské práva. Pri výbere ces-
tovnej kancelárie, ak ste s ňou v minulos-
ti necestovali, dajte na názor priateľov a
známych, určite sa s vami podelia o zážit-
ky z dovolenky, ktoré sa z katalógu nedo-
zviete. Pred tým, ako si zakúpite zájazd, je
dobré si porovnať ponuky viacerých ces-
tovných kancelárií, či sa vami zvolená
ponuka cenovo výrazne nelíši od porov-
nateľných zájazdov. 
Aj keď väčšina zákazníkov berie ponuko-
vé katalógy s istou opatrnosťou, v skutoč-
nosti je katalóg záväznou ponukou a
informácie v ňom zahrnuté sú tým, čo by
ste mali vo vašej destinácii očakávať a ako
spotrebiteľ vyžadovať. Preto si pri preze-
raní katalógu okrem najkrajších záberov z
miesta vašej budúcej dovolenky všímajte
aj malé fotografie hotela a jeho okolia.

Ešte pred podpisom zmluvy si nechajte v
cestovnej kancelárii vysvetliť všetky služ-
by, ktoré váš hotel ponúka, ako aj ostatné
možnosti a atrakcie v destinácii.
Ešte pred tým, ako cestovnej kancelárii
zaplatíte, dôkladne si preštudujte zmluvu
o zájazde a ak niektorým ustanoveniam
nerozumiete, nepodpisujte ju. Uistite sa,
že zmluva obsahuje všetky podrobnosti o
zájazde, pretože dožadovať sa neskôr slu-
žieb, ktoré boli prisľúbené ústne, je tak-
mer nemožné. Zmluva o zájazde je zákla-
dom aj v prípade, že by zájazd nezodpo-
vedal vašim očakávaniam. Mala by vyme-
dzovať charakteristiku i termín začatia a
skončenia zájazdu, všetky poskytované
služby zahrnuté do ceny zájazdu a tiež
miesto a čas ich trvania. Dôležité je pre-
študovať si aj ustanovenia týkajúce sa
stornovania zájazdu, či už zo strany ces-
tovnej kancelárie alebo klienta, a to najmä
lehoty a výšku zmluvných pokút. Cestov-
ná kancelária je tiež povinná predložiť
klientovi doklad o poistení zájazdu pre
prípad úpadku. 

Niekedy sa stane, že po príchode do cieľa
vašej dovolenky zistíte, že pod klimatizá-
ciou si organizátor vášho zájazdu predsta-
vuje otvorené okná, dva týždne máte na
raňajky stále to isté, alebo váš hotel je síce
100 metrov od pláže, ale medzi ním a plá-
žou vedie štvorprúdová komunikácia. Čo
robiť v takom prípade? Ak zistíte, že
poskytnuté služby nezodpovedajú tomu,
za čo ste zaplatili, reklamujte ich bezod-
kladne na mieste. Cestovná kancelária je
povinná okamžite zabezpečiť nápravu. V
každom prípade urobte v spolupráci so
zástupcom cestovnej kancelárie písomný
záznam a ak to nie je možné, zdokumen-
tujte tento stav iným spôsobom, napríklad
fotograficky, pomocou môžu byť aj  sve-
decké výpovede iných účastníkov zájazdu. 
Ak ste nedostali službu, ktorá vám bola v
zmluve prisľúbená, alebo vám z tohto dô-
vodu vznikli na dovolenke dodatočné ná-
klady, po návrate doručte písomnú rekla-
máciu do cestovnej kancelárie najneskôr
do 3 mesiacov od skončenia zájazdu spolu
s priloženou písomnou dokumentáciou či
fotografiami. V reklamácii je potrebné
uviesť, akú formu náhrady a v akej výške
požadujete. Peter Verner
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Ústavný súd

rozhodne

do začiatku júla
PETRŽALKA
Päť volebných sťažností týkajúcich sa
volieb starostu mestskej časti Petržal-
ka došlo vo štvrtom májovom týždni
na Ústavný súd SR, jednu z nich podal
víťaz volieb kandidát Peter Matúška.
P. Matúška namietal porušenie svojich
základných práv a slobôd zaručených ústa-
vou. Toho sa mala dopustiť miestna voleb-
ná komisia v Petržalke, ktorá odmietla
vydať P. Matúškovi osvedčenie o víťaz-
stve vo voľbách. Komisia tak rozhodla na
základe toho, že počas volebného morató-
ria v deň volieb pred niektorými volebný-
mi miestnosťami, ako aj letecky nad Petr-
žalkou sa konala agitácia v prospech P.
Matúšku. Ako nás informoval predseda
miestnej volebnej komisie Miroslav Bru-
novský, Matúškovi právnici obvinili
samotnú komisiu z trestných činov.
Prvé podnety prišli na ústavný súd v uto-
rok 23. mája tesne pred skončením pra-
covného času. Boli to podania Milana
Ftáčnika a Jána Kotuľu, ktorí žiadali, aby
ÚS vyhlásil doplňujúce voľby starostu v
mestskej časti Petržalka za neplatné.
Hovorca ústavného súdu Štefan Németh
sa vyjadril, že súd hneď v stredu pridelí
podania sudcovi spravodajcovi, čo sa aj
stalo. Tomu istému sudcovi pridelili v
stredu, keď bol posledný termín na poda-
nie volebných sťažností, aj ďalšie poda-
nia. Išlo o podania ďalšieho z trojice ne-
úspešných kandidátov Ladislava Snopka,
Matúškovo podanie a napokon sťažnosť
koalície Smer - sociálna demokracia a
Hnutie za demokratické Slovensko, ktorá
podporovala  M. Ftáčnika. Podľa hovor-
cu ústavného súdu  odporcovia P. Matúš-
ku navrhli aj predbežné opatrenia, ktoré
by mali zamedziť jeho nástup do funkcie.
Informoval tiež, že strany žiadajú, aby
súd posudzoval vec ako naliehavú a rie-
šil ju spolu s ostatnými sťažnosťami mi-
mo poradia.
Podľa M. Ftáčnika by mal ústavný súd do
30 dní zakázať Matúškovi nastúpiť do
funkcie, alebo zakázať miestnej volebnej
komisii vydať osvedčenie o jeho zvolení.
Termíny na rozhodnutia ÚS o predbež-
ných opatreniach nie sú predpísané v žiad-
nom zákone, Ftáčnik vychádzal z analógie
s občianskoprávnym poriadkom. Brati-
slavským novinám Š. Németh potvrdil, že
Ústavný súd SR síce nie je viazaný ter-
mínmi, ale napriek tomu sudca-spravodaj-
ca vraj v krátkom čase pripraví podania na
predbežné prerokovanie, na ktorom by sa
malo rozhodnúť aj o predbežnom opatre-
ní navrhovanom v podaniach. Podľa Š.
Németha by sa tak mohlo stať do 10. júla,
keď sa začínajú súdu prázdniny. 
Predseda miestnej volebnej komisie M.
Brunovský informoval našu redakciu, že
v tento pondelok (29. mája) doručil mi-
nisterstvu vnútra a ústavnému súdu list
so žiadosťou o stanovisko vo veci vyda-
nia osvedčenia P. Matúškovi. Právnici
tohto kandidáta si totiž vysvetľujú zákon
inak ako smernice, ktoré dostala komisia
pred voľbami. Gustav Bartovic

Štátny fond

rozvoja bývania

odpúšťal dlhy
BRATISLAVA
Štátny fond rozvoja bývania oslávil
nedávno desať rokov činnosti a pri
tejto príležitosti udelil generálny par-
don na niektoré podlžnosti. Pardon sa
vzťahuje len na vybraté sankcie, v
žiadnom prípade však nie na odpuste-
nie splátok.
Do akej miery sa možnosť, ktorá potrvá
do konca júla, týka aj Bratislavčanov,
povedal Imrich Hurinský, vedúci útvaru
zmluvných vzťahov fondu: „Pokiaľ ide o
celkový podiel na dlhoch, relatívne nízko,
na druhej strane sa v Bratislave stretávame
s najprešibanejšími dlžníkmi.“ Na tejto
situácii má podiel aj fakt, že Bratislavča-
nia majú na čerpaní prostriedkov z fondu
malý podiel. Posledné dve akcie v Brati-
slave, kde ŠFRB podporil výstavbu byto-
viek, boli bytové domy v Podunajských
Biskupiciach a v Rusovciach. Bratislavča-
nia málo čerpajú z fondu aj na stavbu
rodinných domov. Badateľnejší záujem o
pomoc fondu prejavujú len záujemcovia o
kúpu bytov v druhom bratislavskom okre-
se, o čosi menší vo štvrtom. 
Hoci sa nedá podiel Bratislavčanov na
celkovom dlhu voči fondu presne vyčís-
liť, na nesplatených splátkach vo výške
34 miliónov korún z celkovo poskytnu-
tých 30 miliárd sa podieľajú. Medzi
neplatičov patrí aj jeden z bývalých kan-
didátov na primátora mesta Bratislava
(Ing. J. A.). V trestnom konaní však
šokovalo, že polícia fondu oznámila, že
nejde o trestný čin a tak J. A. previedol
svoju firmu na „bieleho koňa“ .
„Všetci dlžníci v predchádzajúcich
mesiacoch dostali adresné upomienky,
nie všetci si ich však prevzali , niektorí
zmenili adresy, ale to fondu neoznámili,“
pokračuje I. Hurinský. Ide o dlžníkov zo
všetkých bratislavských okresov. Po 31.
júli 2006 však už fond nebude môcť
postupovať bez sankcie hroziacej až
odstúpením od zmluvy a jednorazového
vrátenia úveru vrátane sankcií. 
Imrich Hurinský zdôrazňuje, že fond vždy
hľadá cestu zmieru, podmienkou je prav-
dovravnosť a úprimnosť klienta. Samo-
zrejme, okolnosti, prečo klient úver ne-
splácal, prečo nezriadil záložné právo ale-
bo nezaplatil poistné, Štátny fond rozvoja
bývania pri udeľovaní pardonu skúma.
Zároveň I. Hurinský vyzýva občanov na
ochranu osobných údajov. Rozmohla sa
totiž nová forma úverových podvodov, pri
ktorých páchatelia v zmluvách uvádzajú
ručiteľov aj s ich osobnými údajmi a
dokladmi totožnosti, tí však o tom podľa
ich tvrdení nevedia. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Odkedy sa definitívne potvrdilo, že Slo-
vensko usporiada v roku 2011 majstro-
vstvá sveta v hokeji, je isté, že v Bratisla-
ve musí byť vybudovaná nová aréna
spĺňajúca súčasné kritériá.
Pôjde o multifunkčnú halu, ktorá nebude
slúžiť len na hokej, ale aj na iné športové a
kultúrne podujatia. Mala by stáť v Petržal-
ke na území medzi Prístavným mostom a
Mostom Apollo. Ako nám povedal riaditeľ
marketingu Slovenského zväzu ľadového
hokeja Martin Ryba, maximálna kapacita
novej arény by mala dosiahnuť 13 600
miest, ale v reále to môže byť 12 000, zále-
ží na type podujatia a úprave arény. „Je
predpoklad, že v hale bude 42 plne vyba-
vených sky boxov a približne 900 miest v
reštauračných zariadeniach rôznych kate-
górií a zamerania,“ konštatoval M. Ryba.
„Podľa predbežných prepočtov by sa malo
vybudovať do 4500 parkovacích miest.“

V hale by malo byť k dispozícii dvanásť
šatní, štyri z nich sa však po šampionáte
zmenia na ďalšie potrebné zázemie. Pri
plánovanej kapacite haly je potrebné mini-
málne 20 bufetov, aby v prípade vypreda-
ného podujatia bol každý z návštevníkov
obslúžený najneskôr do desiatich minút.
Náklady na výstavbu sa budú odvíjať od
toho, aký projekt sa napokon bude re-
alizovať, ale podľa M. Rybu sa odhadujú v
rozpätí medzi 2 - 3,2 miliardami korún.
Prevažnú časť nákladov by mal znášať štát
(asi 70 - 80 percent), zvyšok súkromní
investori. „Investícia súkromného sektoru
bude primárne smerovať do dobudovania
okolitej infraštruktúry,“ uviedol M. Ryba. 
Pokiaľ ide o majetkovoprávne vzťahy,
otáznych je zhruba 20 percent pozemkov,
80 percent vlastní mesto Bratislava a Eko-
nomická univerzita. Mesto Bratislava však
dalo prísľub na vyrovnanie všetkých po-
zemkov.

Otázka, kto bude prevádzkovať halu, je
zatiaľ otvorená. „Momentálne zvažujeme
spôsob prevádzkovania haly,“ konštatoval
M. Ryba. „Existuje viacero alternatív, dnes
je však skoro o nich hovoriť.“
M. Ryba odpovedal aj na otázku, prečo
predstavitelia SZĽH ako vzor pre brati-
slavskú arénu spomenuli arénu v Mann-
heime. „Je to jedna z najmodernejších hál
v Európe, ktorá bola otvorená len vlani. Je
veľmi variabilná a má rozmanité využitie.
Osobne som ju navštívil v novembri minu-
lého roku počas Nemeckého pohára, keď
sme dostali podrobné informácie o samot-
nom projekte aj o spôsobe financovania
výstavby. Hala spĺňa všetky najmodernej-
šie parametre a má unikátny systém pre-
krývania ľadovej plochy v prípade organi-
zácie iných podujatí. Kapacitne presne
spĺňa naše predstavy. Jej funkcionalita je
naozaj prepracovaná.“ Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - SZĽH

DÚBRAVKA
Mesto pripravuje systém preferencie
električkovej dopravy, ktorý má od-
strániť zbytočné zdržania a umožní,
aby cestovanie električkou bolo rý-
chlejšie. V uplynulých dňoch testovalo
tento systém v Dúbravke.
Cestovanie električkou spomaľuje naras-
tajúci počet cestných svetelných signali-
zácií, ktoré sa budujú najmä kvôli cestnej
doprave, ich fungovanie však má negatív-
ny vplyv v podobe väčšieho zdržania
električiek. Tie musia na rozdiel od minu-
losti zastavovať nielen na zastávkach, ale
aj na miestach, kde pribudli nové cestné
svetelné signalizácie. Mesto preto pripra-
vuje systém, ktorý umožní, aby na jedno-
tlivých radiálach - Karloveskej, Ružinov-
skej, Račianskej a Vajnorskej - mali ma-

ximálnu preferenciu v jazde električky.
Technológia preferencie spočíva v tom,
že električka v predstihu pred križovat-
kou vyšle signál, na základe ktorého za-
riadenie regulujúce svetelnú signalizáciu
zabezpečí, aby mala na križovatke mini-
málne, resp. nulové zdržanie. 
Najväčšie prepravné výkony v meste sa
uskutočňujú na karloveskej radiále, preto
je táto trať prvým úsekom, kde sa má
nový systém zaviesť. V marci sa systém
skúšal na križovatke Saratovská - Drob-
ného, ktorá je už prispôsobená potrebám
nového systému. Testy trvali dva dni, pri-
čom jeden deň električky nemali mož-
nosť vyslať do radiča dopyt na vybavenie
signálu „voľno“ a druhý deň sa aktívne
zapojili do dynamiky riadenia križovatky.
Merania sa sústredili na smer z Dúbravky

do centra a vyhodnocovali situáciu medzi
zastávkami Obchodný dom Saratov a
Drobného ulica. Podľa výsledkov meraní
v špičkovom rannom období od 6. do 9.
hodiny sa ukázalo, že pri použití systému
preferencie sa priemerné 20-sekundové
zdržanie električky spôsobené signalizá-
ciou na križovatke podarilo znížiť o 14
sekúnd, čo predstavuje účinnosť prefe-
rencie 72,6%. Výsledky merania na tejto
križovatke preukázali opodstatnenosť
doteraz vynaloženého úsilia pri tvorbe
tohto systému. Podľa vedúceho magi-
strátneho oddelenia dopravného plánova-
nia Vladimíra Mikuša sa získané poznat-
ky a skúsenosti budú môcť uplatniť v
rámci celého mesta, pretože až v takomto
rozsahu budú očakávané prínosy citeľné i
pre cestujúcich. (juh)

Vzorom pre budúcu bratislavskú arénu

má byť multifunkčná hala v Mannheime

V Dúbravke skúšali program preferencie

električkovej dopravy, ktorý ušetrí čas

BRATISLAVA
Minister vnútra po petržalskom inci-
dente, pri ktorom policajti napadli
skupinu mladých ľudí, avizoval sprís-
nenie nárokov na príjem nových prí-
slušníkov. Zaujímali sme sa, či mestská
polícia nepripravuje niečo podobné.
Aj jej príslušníci totiž niekedy zlyhávajú.
Naposledy sa to stalo 28-ročnému mest-
skému policajtovi Markovi. Š., ktorého
vyšetrovateľ obvinil z korupcie. Dotyčný
si totiž od vodiča, ktorý sa dopustil
dopravného priestupku, vypýtal tisíc
korún. Hovorca Mestskej polície Peter
Pleva uvádza, že mestská polícia nemá
oficiálne informácie o obvinení svojho

príslušníka a dozvedeli sa o ňom len z
médií. Marek Š. túto skutočnosť neozná-
mil, lebo je už dlhší čas práceneschopný
a vyšetrovateľ nie je povinný o tejto veci
informovať zamestnávateľa. Hovorca
zdôrazňuje, že v súčasnosti aj tak na
základe prezumpcie neviny tohto policaj-
ta pokladajú za nevinného.
K otázke kvalifikačných predpokladov
mestského policajta sa P. Pleva odvoláva
na zákon o obecnej polícii. Ten stanovuje,
že uchádzač musí byť bezúhonný, čo
musí preukázať, odborne spôsobilý, čo sa
testuje, a musí mať úplné stredoškolské
vzdelanie. V rámci výberových konaní o
prácu v mestskej polícii sa uchádzači

podrobujú psychodiagnostickým vyšetre-
niam, ktoré absolvoval aj spomínaný
policajt. Záver jeho vyšetrenia nebránil
tomuto príslušníkovi nastúpiť do radov
mestskej polície. P. Pleva však neodpove-
dal priamo na otázku, či práve tieto krité-
riá mestská polícia sprísni: „Aké sprísne-
né kritériá pre vstup nových policajtov do
policajného zboru mal na mysli minister
vnútra, nie sme informovaní.“
Dodal tiež, že pokiaľ ide o prípadné
konflikty so zákonom, v tomto roku, ako
ani v roku 2005 nebol trestne stíhaný ani
jeden príslušník mestskej polície. V roku
2004 sa obvinenie týkalo jedného
zamestnanca. Gustav Bartovic 

Obvinený mestský policajt je vraj chorý
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Na námestí sa

vystriedal celý

rad pomníkov
BRATISLAVA
Na Hviezdoslavovom námestí má vraj
v najbližšej budúcnosti stáť ďalší
pomník. Nebola o tom informovaná
ani komisia kultúry mestskej časti
Staré Mesto, ani komisia kultúry
mestského zastupiteľstva. V minulosti
(aj počas komunizmu) sa k takým
akciám vyjadrovala zvlášť na ten účel
vymenovaná komisia. Teraz nie je cel-
kom jasné, kto má stavanie pomníkov
na verejných priestranstvách v kom-
petencii. 
Na Hviezdoslavovom námestí sa už
vystriedal rad pomníkov. Osobnosti, kto-
rým boli venované, mali vždy súvislosť s
mestom. Z námestia sa však museli od-
sťahovať, ak osobnosť prestala vyhovo-
vať práve vládnucej politickej situácii.
Hudobný skladateľ Johann N. Hummel,
hoci narodený v Prešporku, bol predsa len
nemeckej národnosti a českého pôvodu.
Musel ustúpiť maďarskému poetovi  slo-
vanského pôvodu Sándorovi Petöfimu.
Ten neskôr nevyhovoval Čechom a Slo-
vákom, ako ani bývalý župan gróf Štefan
Pálffy, ktorého pomník stál za divadlom.
Vraj obidvaja boli Maďari!
Svätý Jozef pri kláštore Notre Dame
nesmel konkurovať pomníku oslobodite-
ľov. Antická bohyňa Artemis si zbytočne
na námestí pred očami všetkých divákov
chytala blchy (prešporskí Nemci jej dali
posmešné meno Flohfängerin). Lepšie sa
tam hodil herec Andrej Bagar. Veď kto
oduševnenejšie recitoval oslavné básne na
Lenina a Stalina? Jeho socha sa nedávno
presťahovala na vhodnejšie miesto, kde
ulica nesie jeho meno. Dalo by sa predpo-
kladať, že na Hviezdoslavovo námestie sa
dostane pomník niektorej osobnosti slo-
venskej literatúry. Napríklad Ľudmily
Podjavorinskej. Tá však asi nepísala dosť
pekné rozprávky. Pekné rozprávky písali
aj bratia Grimmovci. Ich tvorbu pripomí-
na na námestí fontánka, ktorá je ilustrá-
ciou k rozprávke Braček Jelenček.
Wolfgang Kempelen síce nepísal roz-
právky, aspoň to o ňom nie je známe. No
historická správa o ním zhotovenom
šachovom automate má už dnes charak-
ter rozprávky. Skromný pomník Kempe-
lenovi vo forme šachovnice si na námes-
tí okoloidúci ani veľmi nevšímajú. 
Na námestí bude asi stáť socha Hansa
Christiana Andersena. Aj ten písal roz-
právky, ale kto ich už dnes číta? Iba star-
šia generácia! Postavy jeho rozprávok
dávno vytlačil Harry Potter. Že by sa vari
tí, ktorí si presadili postavenie pomníka
Andersenovi, domnievali, že sa potom
budú lepšie predávať preklady jeho diel,
a že ich bude mládež znovu čítať? Nebo-
lo by vhodnejšie odpratať z námestia aj
Hviezdoslavov pomník, postaviť tam
konečne taký potrebný Sektbar a námes-
tie premenovať na Andersenovo? Po
zriadení nevkusného „integračného kop-
čeka“ na nábreží Dunaja by to bol iste
veľmi vhodný prejav spolupatričnosti v
Európskej únii. Naozaj sa nedá nájsť v
Bratislave vhodnejšie miesto na inštalo-
vanie Andersenovho pomníka?

PhDr. Štefan Holčík,
námestník primátora Bratislavy

a poslanec mestského zastupiteľstva

Vyšetrenie

havárie garáží

brzdia posudky
KARLOVA VES
Na dodatok k posudku čaká vyšetro-
vateľ, aby mohol pokročiť vo vyšetro-
vaní prípadu zrútenia garáží, ktoré sa
stalo v marci minulého roku v Karlo-
vej Vsi na stavbe na medzitým už
dokončenom Námestí sv. Františka.
Policajný vyšetrovateľ teda stále v rámci
stíhania pre trestný čin verejného ohroze-
nia zisťuje, čo bolo príčinou zrútenia sa
garáží a či pochybila konkrétna osoba.
„Do konania bola pribratá Stavebná
fakulta STU v Bratislave, ktorá spracova-
la posudok a následne ju vyšetrovateľ
požiadal o vypracovanie dodatku k zna-
leckému posudku na základe novo ziste-
ných skutočností,“ informovala Brati-
slavské noviny zástupkyňa bratislavskej
policajnej hovorkyne Tatiana Kurucová.
Pôvodný posudok fakulta vypracovala na
základe obhliadky miesta havárie a až v
priebehu vyšetrovania sa na základe
výsluchov ukázala potreba posudok
doplniť. Doplnok, na ktorý vyšetrovateľ
čaká, je v poradí už tretí.
Posudok bol vypracovaný po obhliadke
miesta činu. Potreba doplniť znalecký po-
sudok sa ukázala na základe vyhodnote-
nia výpovedí, ktoré získal vyšetrovateľ
počas vyšetrovania. Podľa T. Kurucovej
aj tentoraz požiadal vyšetrovateľ o vypra-
covanie dodatku na základe novo ziste-
ných skutočností. Ukončenie vyšetrova-
nia nie je určené na konkrétny termín.
„Ak bude vyšetrovateľovi doložený do-
datok znaleckého posudku, po jeho naštu-
dovaní vo veci meritórne rozhodne,“ kon-
štatuje T. Kurucová. (gub)

Občanom sa

nepodarilo

zastaviť stavbu
RUŽINOV
Výstavbe polyfunkčného objektu na
Sputnikovej ulici v Ružinove nezabrá-
nilo ani 900 podpisov pod petíciou,
ktorú iniciovali občania v Ružinove za
zachovanie zelenej plochy. 
Stavebný úrad mestskej časti Ružinov už
pracuje na vydaní územného rozhodnu-
tia. Informovala o tom tlačová tajomníč-
ka starostu Ružinova Anna Mihalčínová.
Občania petíciu adresovali aj bratislav-
skému magistrátu, ktorý v máji tohto roka
vydal nesúhlasné stanovisko k stavbe.
„Dôvodom bolo prekročenie ekvivalent-
nej hladiny hluku a zvýšený počet obyva-
teľov s nárokom na plošné štandardy ze-
lene,“ uviedla Daša Malíková z petičného
výboru. Na stavebný úrad však magistrát
doručil nesúhlasné stanovisko až po pre-
kročení zákonom stanovenej lehoty. 
Sedem- až deväť poschodový dom so 101
bytmi a 175 parkovacími miestami na
Sputnikovej ulici chcú vybudovať Vodo-
hospodárske stavby Malacky. V návrhu
nového Územného plánu mesta Bratisla-
vy bola pozemku na Sputnikovej ulici pri-
delená funkcia „ochranná a izolačná
zeleň“. Zelená plocha s takmer 30 stroma-
mi slúžila ako akustická bariéra, pretože
sa tu nachádzajú dve železničné priecestia
a priľahlá komunikácia. (brn, sita)

RUŽINOV
Na chradnúcu a vysychajúcu zeleň v
blízkosti Starej Vajnorskej cesty a
hypermarketu TESCO Zlaté piesky
nás upozornil náš čitateľ Ladislav
Kardoš. 
„Asi pred troma rokmi v súvislosti s
výstavbou TESCO Zlaté piesky bol vybu-
dovaný aj ďalší nadjazd pre bezpečný pre-
chod od električkovej zastávky na Starej
Vajnorskej do TESCA a späť,“ napísal
nám. „Po ukončení výstavby nadjazdu
boli vykonané terénne úpravy od tohto
nového nadjazdu až po starý, dovtedy
jediný nadjazd na kúpalisko Zlaté piesky.
Na upravenej ploche v dĺžke viac ako 500
metrov bola vykonaná náhradná výsadba
stromov.“ 
Ako píše ďalej, išlo o výsadbu 50 stromov
(zistili sme, že v skutočnosti ich bolo 60)
s výškou 2,5 až 3 m, s koreňovým oba-
lom, všetky práce sa zdali byť vykonané
odborne a v termíne. Z 50 stromov sa
podľa neho neujalo 35, polámané sú dva
alebo tri. Z pôvodnej výsadby ostalo len
torzo, aj to sa nachádza v žalostnom stave.
Obrátili sme sa na mestskú záhradníčku

Annu Galčíkovú. „Podľa zákona
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
je rozhodnutím daná náhradná výsadba za
výrub drevín,“ povedala nám. „Vo väčšine
prípadoch je to na pozemku vlastníka
alebo na pozemku mesta. Ten, kto vyko-
nal náhradnú výsadbu, je povinný sa o ňu
starať tri roky. Na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta sa po troch rokoch výsadba
odovzdáva správcovi pozemku, čo je vo
väčšine prípadoch mestská časť, ktorá sa
ďalej stará o vysadenú zeleň. V tomto
konkrétnom prípade je problém v tom, že
časť pozemku smerom od mesta je vo
vlastníctve mesta, potom je časť vo vlast-
níctve TESCA a tá ostatná (asi dve tretiny
celej plochy) je bez listu vlastníctva. O
celú plochu sa stará oddelenie cestného
hospodárstva, ktoré ju kosí. Stromy odde-
lenie cestného hospodárstva nesadilo.“
Inak vidí situáciu mestská časť Bratislava
- Nové Mesto. „Po prešetrení sme zistili,
že ide o náhradnú výsadbu, ktorú zrealizo-
vala spoločnosť KAUFLAND prostred-
níctvom investora VOS, s.r.o.,“ konštato-
vala Adriana Kmeťková z referátu život-
ného prostredia novomestského miestne-

ho úradu. „K výrubu došlo na pozemku,
kde sa v súčasnosti nachádza jedna z pre-
dajní obchodného reťazca KAUFLAND
na Trnavskej ulici. V súvislosti so stavbou
tohto objektu bol vydaný súhlas na výrub
42 kusov drevín, pričom jedna z podmie-
nok bola výsadba 60 kusov drevín. Hlav-
né mesto si na náhradnú výsadbu určilo
vami uvedený pozemok. Ďalšou pod-
mienkou súhlasu bola povinná starostli-
vosť investora o dreviny počas troch
rokov od výsadby. Tá bola zrealizovaná
koncom októbra a začiatkom novembra
2002 a počas trojročnej starostlivosti boli
na základe upozornenia mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto vymenené
vyschnuté dreviny. Po uplynutí obdobia
starostlivosti malo hlavné mesto ako
správca cestnej zelene prvej a druhej trie-
dy prevziať výsadbu a pokračovať v staro-
stlivosti o ňu.“
Azda aj vďaka tomu, že sa o záležitosť
začala zaujímať naša redakcia, sa osud
stromov čoskoro vyjasní: zástupcovia
mesta a mestskej časti pripravujú stretnu-
tie, na ktorom sa dohodnú, kto a ako sa o
ne postará. (juh)

Zeleň pri hypermarkete TESCO chradne,

o jej osude rozhodnú ďalšie rokovania

STARÉ MESTO
Anabáza, na ktorej konci bude Krížna
ulica celkom bez vzrastlej zelene, sa
začala výstavbou polyfunkčného do-
mu a podzemných garáží na Námestí
Martina Benku - ten dom však za to
nemôže.
Na problém nás upozornil čitateľ Milan
Polášek. Uvádza, že keď sa začalo stavať,
investor sa zaviazal nahradiť starú a
chorú zeleň. Faktom je, že nejaká firma
po dokončení stavby zasadila niekoľko
stromčekov, tým sa však pre ňu starosť
skončila a v nasledujúcom roku vyschlo
18 stromov - nových i starých. Obyvate-
lia sú rozčúlení, lebo ako píše M. Polášek:
„...veľmi frekventovaná Krížna ulica je
od svojho začiatku až po Karadžičovu
úplne bez stromov.“ V závere vyzýva
urobiť niečo pre to, aby mestská zeleň
nemusela ustupovať investorom.

Investorom polyfunkčného domu bolo
hlavné mesto. Ako nás informovala
hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová, v
preberacej zápisnici medzi zhotoviteľom,
firmou Váhostav, a investorom, sa hovo-
rilo nielen o chránených stromoch, ale aj
o tom, že súčasťou prác bude výsadba
ďalších stromov. Tie tam Váhostav sku-
točne nechal vysadiť subdodávateľom. V
zápisoch sa však reklamovalo, že niekto-
ré stromy vyschli a dodávateľ tieto rekla-
mácie uznal, ale „...ďalej už evidenciu
hlavné mesto nevedie, pretože objekt pre-
brala Mestská časť Staré Mesto, resp.
priamo VEPOS,“ končí E. Chudinová. 
To bolo pred šiestimi rokmi. Zo Starého
Mesta sme dostali odpoveď, z ktorej
vyplýva, že od marca 2005 je námestie
opäť v správe magistrátu - v odpovedi sa
však neuvádza, čo sa dialo so zeleňou za
päť rokov v správe staromestskej firmy

VEPOS, ktorá sa v Starom Meste stará o
zeleň.
Definitívnu odpoveď sme získali na magi-
stráte: Okolo podzemných garáží sa
nesmie polievať, lebo stavba je zle zaizo-
lovaná. Uviedol to vedúci referátu, ktorý
je zodpovedný aj za zeleň v metropole,
Jaroslav Soročin. „Žiaľ, vyschnuté stromy
môžeme len vyrezať, mobilná zeleň tu
veľmi nepomôže,“ hovorí. Mesto môže
opatrovať len trávnik, ktorý toľko vody
nepotrebuje. Podľa jeho slov sa práve
snaha udržať stromy pri živote stala pred-
metom súdneho sporu, lebo garáže, ktoré
sú v súkromnom vlastníctve, zatiekli.
„Práve pre toto sa Staré Mesto námestia
vzdalo,“ usudzuje J. Soročin a dodáva, že
ani mesto nemá dosah na to, aby majiteľ
nechal izoláciu opraviť. Zeleň na Krížnej
teda neustúpila investorovi, ale porazili ju
lajdácki stavbári. Gustav Bartovic

Pre zle postavenú podzemnú garáž

na Námestí M. Benku vysychajú stromy

Na jar stromy na Námestí M. Benku vyzerajú sviežo, neskôr v lete im však už vlaha nepostačuje, predčasne strácajú listy a
aj odborníci tvrdia, že preto napriek jarnej sviežosti jeden po druhom postupne usychajú. FOTO - Oto Limpus

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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STARÉ MESTO
Stav zelene v Starom Meste a úroveň
starostlivosti o ňu sú natoľko zlé, že si
to všímajú nielen odborníci, ale aj laic-
ká verejnosť. Čitatelia sa pýtajú, prečo
na obvyklých miestach nie sú vysadené
kvetinové záhony.
Čitateľ zo Starého Mesta nás upozornil,
že na rozdiel od minulosti kvetiny chýba-
jú na nábreží, ale aj na Hviezdoslavovom
námestí pred budovou SND. „Nechce sa
mi veriť, že staromestská samospráva
nemá peniaze na výsadbu kvetín a údržbu
zelene,“ napísal nám. „Je to hanba.“
O názor sme požiadali záhradného archi-
tekta Alfonza Tormu. „Bratislava mala
ešte v nedávnej minulosti povesť mesta s
kvalitnou a dobre udržiavanou zeleňou,
ktorá mala priaznivý ohlas aj v európ-
skom meradle,“ povedal nám. „Situácia
sa posledných rokoch zhoršila natoľko,
že zeleň najmä v historickej časti mesta
neznesie ani tie najnižšie kritériá záhrad-
níckeho umenia. Bratislava ako mesto
kvetov je dnes bez kvetín. Nevysadili sa
cibuľoviny, ktoré by skrášlili prostredie
mesta v jarných mesiacoch. To, čo nám
predviedli záhradníci na nábreží Dunaja a
pred budovou SND, nemožno pomeno-
vať inak ako zlý sen. Stav pred SND je
nielen príkladom absolútnej neprofesio-
nality, ale i znevážením SND ako kultúr-
nej ustanovizne.“ Ako dodal, starostli-
vosť o zeleň v meste patrí do rúk odbor-
níkov, ktorí sú túto úlohu schopní zvlád-
nuť na úrovni. „Ide o naše mesto a penia-
ze daňových poplatníkov,“ uzavrel.
Na povážlivý stav zelene v Starom Meste
poukazujú okrem občanov, ktorí upozor-
ňujú, že v ich okolí zeleň doslova mizne,
i ďalší odborníci. „Smutné na tejto situá-
cii je najmä to, že za posledných 20-30
rokov sa vlastne na tomto území nevytvo-
rila žiadna súvislejšia plocha zelene, iba
sa uberá z tej, ktorá tam „nedopatrením“
ešte zostala,“ napísali nám odborníčky na
záhradníctvo a sadovníctvo - redaktorka
časopisu Zahradnictví Eva Krutá a Zden-
ka Rešovská, ktorá v minulosti pôsobila
ako riaditeľka bývalej Správy mestskej
zelene. „Veľkým nedostatkom je absen-

cia koncepcie rozvoja zelene v meste,
ktorej následky budú v budúcnosti nedo-
zerné. Zamýšľal sa vôbec niekto zo zod-
povedných ľudí napríklad nad tým, ako
budú vyzerať ulice Starého Mesta, keď
„doslúžia“ v nich tak ťažko skúšané staré
alejové stromy, znášajúce námrazy a za-
solenú pôdu? Podobné problémy a ďalšie
iné, ktoré sa v rámci tvorby a údržby zele-
ne vynárajú ako neodkladné, sa nemôžu
riešiť živelne, alebo podľa náhodných či

najjednoduchších rozhodnutí často ne-
kompetentných osôb.“ 
Odborníci sa zhodujú v tom, že problémy
údržby zelene si vyžadujú odborné postu-
py, ktoré môžu realizovať len odborne
zdatné firmy. Pri výbere firiem sa však
vôbec neprihliada na ich odbornosť a
skúsenosti. To sa výrazne prejavuje na
súčasnom stave mestskej zelene najmä v
Starom Meste. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

Odborníci i laická verejnosť upozorňujú,

že zeleň v Starom Meste je v zlom stave

O.Z. ECOENERGY
oznamuje, 

že z finančnej podpory 
Európskych spoločenstiev

vydáva 
v týchto dňoch knihu 

DUNAJSKÉ
RECEPTY

Informácie na spilkova@hotmail.com

Originál CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
Overte si, úplne iné šatníky!

VSTAVANÉ 
SKRINE

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

Dodávka do 5 - 7 dní

zľava až 

30 %

BRATISLAVA
Na území hlavného mesta zistili vlani
inšpektori životného prostredia 335
porušení platných predpisov, za čo ulo-
žili pokuty v celkovej výške viac ako
päť miliónov korún. Na mnohé prípa-
dy ich upozornila verejnosť.
Aktivita občanov na jednej strane pomáha
odhaľovať porušenia pravidiel ochrany
životného prostredia, na druhej strane za-
ťažuje inšpektorov, ktorí dosahujú vyššiu
efektivitu pri bežnej plánovanej kontrole.
Ako informoval riaditeľ Inšpektorátu
životného prostredia Bratislava Jaroslav
Hraško, pri 1211 vykonaných kontrolách
zaznamenali 335 porušení predpisov.

Jednu z najvyšších pokút - štvrť milióna -
zaplatila za znečisťovanie životného pro-
stredia mestská organizácia Odvoz a likvi-
dácia odpadu. Podieľala sa tak viac ako
polovicou na celkovej sume 443-tisíc ulo-
žených za prehrešky proti ovzdušiu.
Kontroly tiež ukázali, že firmy si len
pomaly zvykajú narábať s odpadmi podľa
predpisov. V tejto kategórii pokuty
dosiahli výšku až 846-tisíc korún, pričom
pomer počtu kontrol a počtu priestupkov
patrí k najhorším - pri 108 kontrolách zis-
tili inšpektori 42 porušení predpisov.
Aj odbor inšpekcie ochrany prírody a kra-
jiny patrí k tým, ktoré registrujú vyšší
podiel negatívnych zistení v pomere k

počtu kontrol. Vedúca tohto odboru Xénia
Kromerová uvádza až 44-percentný
podiel kontrol so zistenými nedostatkami.
Upozornila tiež na závažný problém,
ktorý sa týka predovšetkým urbanizova-
ných aglomerácií, teda i Bratislavy. Na
porušeniach predpisov sa totiž značnou
mierou podieľali práve samosprávy obcí.
Na ne sa totiž preniesla aj kompetencia
ochrany drevín a nevykonávajú ju tak, ako
by mali, to znamená, že chybujú pri povo-
ľovaní výrubov a nedostatočne dbajú o
náhradnú výsadbu. Tento odbor sa tiež
každoročne venuje kontrolám rekreač-
ných a chránených území pred nájazdmi
motoristov. (gub)

Najväčším znečisťovateľom zostáva OLO
DETSKÉ SÚKROMNÉ 

ZARIADENIE
Fedákova 1 - Dúbravka

poskytuje starostlivosť o deti 
vo veku od 12 mesiacov

Info: 0907 519 104, 6446 3497

KÚPIM
Obchodný priestor s výkladom

alebo rodinný dom
vhodný na podnikanie v BA

tel.: 0903 205 915

Na Kuchajdu

tri týždne

bez vstupného
NOVÉ MESTO
Obľúbené prírodné kúpalisko Ku-
chajda je od prvého júna prístupné
verejnosti, zatiaľ bez vstupného, ale s
radom noviniek, ktoré uvítajú najmä
tí, ktorí chcú oddychovať aktívne.
Na ploche bývalého tréningového ihriska
futbalistov Interu, ktorá s areálom
Kuchajdy susedí, budú rekreantov čakať
nové ihriská pre volejbal, minifutbal,
basketbal, nohejbal, streetball i pétanque. 
Do začiatku sezóny má nadobudnúť defi-
nitívne novú tvár aj občerstvovanie v
areáli. Doterajšie provizórne stánky
ambulantného občerstvenia nahradia
trvalé drevené stavby. Po dobudovaní ich
dostanú do prenájmu prevádzkovatelia.
Na rekonštrukciu zariadení Kuchajdy
vyčlenila mestská časť investíciu vo
výške štyri milióny korún. Zlatým klin-
com má byť reštaurácia Vodný svet,
ktorú má súkromný investor dokončiť do
začiatku sezóny. Bude stáť na 75 pilótach
s terasou nad jazerom, a postavená bude
tak, aby na ňu bol prístup aj z člnkov.
Sezónu na Kuchajde otvoria so štartom
Kultúrneho leta 19. júna. Od toho dňa
bude dbať nad bezpečnosťou kúpajúcich
sa vodná záchranná služba a o poriadok
služba na vstupných bránach. V tento
deň sa začne vyberať vstupné, od ktoré-
ho sú oslobodení dôchodcovia, zdravot-
ne znevýhodnení občania a deti do 6
rokov. Vstupné je 30 korún, parkovacia
hodina na priľahlom parkovisku bude
stáť 20 korún. (gub)

Topoľové kvety

znečisťujú aj

cintoríny
RUŽINOV
Chumáče samičích kvetov z topoľov
neznepríjemňujú život len živým, ale
znečisťujú aj miesta posledného odpo-
činku, kde je menšia frekvencia ľudí, a
teda dlhšia životnosť girlánd z tohto
lepkavého materiálu.
Naša čitateľka Anna Hánová nás infor-
movala, že konáre stromov, ktoré preví-
sajú do areálu Martinského cintorína
zvonka, už dlhé roky silne znečisťujú
hroby i epitafné dosky. Poukazuje na to,
že s touto pliagou vedú nekonečný zápas
najmä starší ľudia, ktorí navštevujú
hroby svojich blízkych. Dodáva, že na jej
predchádzajúcu žiadosť o likvidáciu ale-
bo úpravu stromov už raz samospráva
zareagovala kladne, ale pracovníci skon-
čili pri mieste, kde sa začínajú epitafné
dosky a práve tie sú najviac postihnuté. 
Z referátu životného prostredia mestskej
časti Ružinov, v ktorej cintorín leží, sme
dostali informáciu, že časť topoľov zvon-
ka pri mieste, ktoré spomína čitateľka, je
vyschnutá a budú ju asanovať. Odpoveď
však obsahuje informáciu, ktorá zaujme
nielen dotknutých ľudí z Martinského cin-
torína: S chumáčmi samičích kvetov topo-
ľa je možné bojovať. Mestská časť tak
urobila pred rokmi a v časti medzi Tomá-
šikovou ulicou a oplotením cintorína oše-
trili stromy hlbokým, tzv. kyjevským
rezom. Týmto zákrokom sa zabráni tvor-
be a poletovaniu topoľovej vaty približne
na päť rokov. Topole, o ktorých je reč, a
ani topole vo vnútri cintorína, ktoré patria
pohrebníctvu Marianum, takto ošetrené
neboli. V odpovedi mestskej časti sa tiež
uvádza, že mimo vegetačného obdobia by
mohli problém vyriešiť hlbokým rezom aj
na ostatných topoľoch vonku.
Zostáva však problém s topoľmi na cin-
toríne a k tomu sa vyjadril aj riaditeľ
pohrebníctva Miloslav Hrádek: „My sa
snažíme topole ako zdroje znečisťovania
postupne odstraňovať a nahradiť inými
stromami, ale nie je to jednoduché, pre-
tože mestské časti nám len nerady dáva-
jú povolenie na výrub.“ Nemal však
žiadnu informáciu o tom, že sa problém
dá vyriešiť aj hlbokým rezom a že pri
cintoríne to mestská časť už aj v praxi
vyskúšala. Gustav Bartovic
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Na deti čakajú

v PKO bohaté

prázdniny
BRATISLAVA
Už po tretíkrát bude cez letné prázdni-
ny organizovať bratislavský Park kul-
túry a oddychu na dunajskom nábreží
denné tábory, v ktorých im ponúkajú
oddych a rekreáciu v spojení s pozná-
vaním a tvorivými aktivitami.
„Už sa nám lastovičky vracajú,“ hovorí
organizátorka táborov Mária Kusá z Bra-
tislavského kultúrneho a informačného
strediska. „Medzi prvými prihláškami
sme zaregistrovali mená detí, ktoré už
poznáme z minulých ročníkov.“ Uvádza,
že už sa bežne stalo aj to, že rodičia pri-
hlásili deti na jeden turnus a ešte pred
jeho skončením požiadali o to, aby dieťa
mohlo ešte týždeň zostať. „Sme pripra-
vení naše kapacity rozšíriť podľa toho,
aký bude záujem,“ hovorí M. Kusá.
Po pravde - tábory nie sú celkom v PKO,
pretože súčasťou rekreačných pobytov sú
aj výlety do zoologickej záhrady, na
Železnú studničku, do Devína, na hrad či
kladenie táborákov v prírode. Rovnako
termín denný nemožno chápať ako jedno-
denný, ale tak, že dieťa sem neprichádza
na niekoľko dní v rade, ale prichádza ráno
o 7.30 a o 17.00  h si ho rodičia odvedú.
Základný turnus je však päťdňový, hoci
od tohto roka ponúkajú rodičom aj skutoč-
ne denné pobyty, na deň, dva, či tri. Zá-
kladný týždňový turnus stojí 1500 korún,
za sólové dni sa platí 450 korún.
Deti od 3. júla do 25. augusta čakajú v
PKO remeselnícka dielňa, tábor Všeličo,
tábor Za umením a dobrodružstvom a v
niektorých týždňoch aj Tábor mladých
vodákov. Snahou organizátorov je vtiah-
nuť deti do aktívneho podielu na tvorbe
programov, robiť herecké či rétorické
improvizácie, hrať hry podnecujúce tvori-
vosť, fantáziu a logické myslenie. Cie-
ľom je dať deťom plnohodnotný oddych
a tvorivé aktivity. A deti sa vracajú.
Prihlásiť ich možno už teraz priamo v
PKO alebo v BKIS. (gub)

Na detský

parovlak sa treba

poponáhľať
BRATISLAVA
Štyrikrát za toto leto sa vydá na púť
okolo Bratislavy Detský parovlak. Ide
o jazdu historickým vláčikom z Múzea
dopravy do Lamača, Petržalky a stade
na železničnú stanicu Bratislava -
Východ. 
Po vlaňajších dobrých skúsenostiach
vzišla zo spolupráce Klubu priateľov his-
tórie železničnej dopravy a Bratislavské-
ho kultúrneho a informačného strediska
(BKIS) nová tradícia. Ako nás informo-
vali pracovníci BKIS, okrem riadnych
termínov, ktoré v tomto roku pripadnú na
4. a 17. júna, 15. júla a 19. augusta, je
možné si takúto jazdu objednať aj na iný
termín, treba mať však na zreteli, že pri
nedostatočnom obsadení sa jazda predra-
ží. Nie je vylúčené, že pri trvalom veľ-
kom záujme o toto podujatie bude jeho
frekvencia v budúcnosti hustejšia. V sú-
časnosti sa odporúča včas si zabezpečiť
vstupenky, pretože ich počet je na jednu
jazdu limitovaný na 200. Cestovný lístok
na bežné jazdy pre deti stojí 150 a pre
dospelých 250 korún. 
Jazda Detským parovlakom je celodenné
podujatie, ktoré sa začína v Múzeu dopra-
vy o 10. hodine možnosťou prezrieť si
jeho expozície. Päť minút pred jedenás-
tou sa súpravička ťahaná parnou mašin-
kou 331.037, nazývanou tiež Uhranka,
vydá cez tunel do Lamača. Stade cez Prí-
stavný most potiahne súpravu do Petržal-
ky a vyvrcholením má byť príchod do
Starého rušňového depa Bratislava -
Východ. Počas jazdy budú mať cestujúci
možnosť osviežiť sa v reštauračnom
vozni. Po príchode do rušňového depa
čaká cestujúcich bohatý program, ktorý je
v cene vstupenky - hry pre deti, jazdy na
motorovej drezine, na stanovišti parného
rušňa a prehliadky malého železničného
múzea a expozície železničného vodáren-
stva. Po skončení podujatia odchádza z
rušňového depa historický autobus k
zástavke mestskej dopravy v Rači. (gub)

RUŽINOV
Údržba a rekonštrukcia detských
ihrísk je problém, s ktorým zápolia
všetky väčšie mestské časti - je náklad-
ná, navyše časť z nich stratila svoj
význam, ku všetkému sa pridávajú aj
problémy s hygienou na pieskoviskách.
V Ružinove, ktorý spravuje v súčasnosti
38 ihrísk a 34 pieskovísk, si pred dvoma
rokmi dali urobiť podrobnú štúdiu využi-
tia týchto priestorov a podľa nej ich aj
postupne rekonštruujú. Podľa starostu
Pavla Kuboviča by moderné detské ihris-
ko malo vyzerať ako Areál Radosť pri
Štrkoveckom jazere a tento trend by mali
nasledovať všetky ihriská určené na pre-
žitie a rekonštrukciu. V mestskej časti za
uplynulý rok v týchto intenciách za dva
roky zlikvidovali 9 pieskovísk a jedno

detské ihrisko, súčasne zrekonštruovali
štyri ihriská. V týchto dňoch dokončujú
zatrávňovanie zadnej časti ihriska
Rumančeková II v rámci jeho rekon-
štrukcie. „Budeme mať menej ihrísk a
pieskovísk, ale budú kvalitnejšie,“ vyja-
druje sa vedúca referátu životného pro-
stredia na miestnom úrade Lesia Richte-
rová. Podľa nej bežná údržba pieskovísk
stojí mestskú časť ročne viac ako dva
milióny korún.
Oveľa drahšia akcia, ktorej celkové
náklady budú poznať až po výbere dodá-
vateľa v polovici júna, bude úplná rekon-
štrukcia ihriska na Martinčekovej ulici.
Rádovo sa odhaduje, že pôjde o milióny,
mala by to však byť trvácna investícia.
Na miestnom úrade označujú rekonštruk-
ciu tohto detského ihriska, ktorá by sa

mala začať v júli, ako akciu roka. Výber
dodávateľa však nie je jednoduchý, preto-
že ide o celkom netypické dielo.
Ihrisko by sa malo odlišovať od všetké-
ho, čo doma poznáme, malo by vychá-
dzať v ústrety detskej mysli, túžbam a
fantázii. „Prenos do iného sveta ponúka
deťom veľmi originálna architektonická
štúdia z dielne Viliama Krížika,“ infor-
movala nás hovorkyňa starostu Anna Mi-
halčínová. Tvorcovia stavili na detskú
túžbu po romantike a dobrodružstvách na
mori a rozhodli sa nahradiť dnešné fádne
klasické ihrisko s tradičnými kovovými
preliezačkami a hojdačkami a na jeho
mieste postaviť štylizovaný parník.

Gustav Bartovic
VIZUALIZÁCIE - Viliam Krížik,

Martin Kubovský

Na detskom ihrisku na Martinčekovej ulici

budú mať deti nové preliezačky a parník

Ďalšia 
prebdená noc? 

Kliknite na 
www.chrapanie.sk 

LIETAJÚCA MASÉRKA
Masáž u vás doma za prijateľné ceny
� klasická masáž � manuálna lymfodrenáž

� reflexná masáž chodidiel �
� THAJSKÁ MASÁŽ �

Kontakt: 02/62 24 24 50, 0905 856 722
www.fajn-pohodicka.sk

SOU stavebné, Ivanská cesta 21, BRATISLAVA
mail: sou@sou.sk,     �02/48 204 210

PONÚKA MATURITNÉ ŠTÚDIUM
v školskom roku 2006/07 pre absolventov 
strojárskych a stavebných  odborov SOU
denné štúdium – 2 roky: 
diaľkové štúdium – 3 roky, konzultácie v sobotu

BRATISLAVA
V súvislosti s blížiacimi sa divadelnými
prázdninami sa medzi priaznivcami
divadla LUDUS rozšírila fáma, že na
jeseň sa už v tomto zariadení, ktoré
vychováva deti k láske k divadlu, nová
sezóna nezačne.
Náš čitateľ Ján Papuga sa vo svojom liste
pýta, čo sa deje. Uvádza, že sa mu donies-
li informácie, vraj divadlo idú zrušiť a
prvým krokom malo byť odvolanie riadi-
teľa. Vyjadruje názor, že divadlo by sa
malo zachovať a poskytovať priestor
nadaným mladým hercom. Upozorňuje,

že táto alternatívna scéna má veľa prí-
vržencov, všetkých by zaujímali presné
informácie a mrzelo by ich, keby zanikla
pre neriešenie nejakého problému.
Presné informácie zrejme priaznivci tohto
divadla na mieste získať nevedeli - rovna-
ko ako my. Vo všetkých otázkach nás
totiž odkázali na zriaďovateľa - úrad Bra-
tislavského samosprávneho kraja. Vedúca
jeho oddelenia kultúry Renáta Staněková
ubezpečuje našich čitateľov i všetkých
priaznivcov divadla LUDUS, že kraj ako
zriaďovateľ vôbec neuvažuje o zrušení
tohto zariadenia. K fámam o odvolávaní

riaditeľa uvádza „...riaditeľ Divadla
LUDUS nebol odvolaný, jeho riaditeľka
v lete 2005 požiadala o riadny odchod na
dôchodok. Z tohto dôvodu bol poverený
vedením na obdobie do konca decembra
2005 umelecký šéf divadla Peter Kuba.“
R. Staněková dodáva, že podľa zákona sa
následne muselo uskutočniť výberové
konanie na post riaditeľa divadla, do kto-
rého sa prihlásili štyria uchádzači. Záve-
rom uvádza, že po vymenovaní nového
riaditeľa bude LUDUS naďalej pôsobiť
ako divadlo pre deti a mládež v zmysle
zriaďovacej listiny. (gub)

Divadlo LUDUS bude ďalej slúžiť deťom

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

dôchodkového zabezpečenia 
� profesionálny 

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

e-mail: amslico@zoznam.sk

UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

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

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

Súkromné športové gymnázium
GAUDEAMUS na Dudvážskej 6 v Bratislave
prijíma bez prijímacej skúšky

žiakov ZŠ (4. a 5. triedy)

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

T.č. 02/455 25 772, 0902 804 360
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Diaľničný tunel

Sitina dokončia

do jari 2007
KARLOVA VES
Zmluvný termín na dokončenie diaľ-
ničného úseku Lamačská cesta - Staré
grunty, ktorého súčasťou je aj tunel
Sitina, je 15. apríl 2007, je však pred-
poklad, že odovzdaný do užívania
bude o niekoľko mesiacov skôr. 
Ako nám povedal investičný riaditeľ
Národnej diaľničnej spoločnosti Peter
Gandl, v uplynulých dňoch rokovali
zástupcovia magistrátu, Prezídiom Poli-
cajného zboru SR a Národnej diaľničnej
spoločnosti o spoločnom postupe pri ria-
dení dopravy na území mesta vrátane
diaľničného ťahu. Mesto má zriadený dis-
pečing v budove Krajského riaditeľstva
Policajného zboru, Národná diaľničná
spoločnosť má centrálny dispečing diaľni-
ce vrátane riadenia tunela v Stredisku
správy a údržby diaľnic na Domkárskej
ulici. Zúčastnení sa zhodli, že je potrebné
vybudovať jeden spoločný dispečing so
stálou službou dopravnej polície, ktorý
bude riadiť dopravu v meste.
Organizácia dopravy sa po dokončení
diaľničného úseku výrazne zmení. Prispe-
je k tomu aj predĺženie Harmincovej ulice
a jej prepojenie so Starou lamačskou ces-
tou a areálom Rázsoch, ktorú Národná
diaľničná spoločnosť stavia spoločne s
mestom. Po dokončení tejto stavby bude
obnovené dopravné napojenie z Polianok
pre obyvateľov Dúbravky, Karlovej Vsi a
Devínskej Novej Vsi smerom do centra
mesta cez Dúbravskú cestu, umožní aj
výjazd smerom von z mesta. (juh)

Na hrádzi si

bezpečnosť

strážte sami
PETRŽALKA
Práve v čase, keď sme pripravovali do
tlače článok o rizikách číhajúcich na
korčuliarov a cyklistov na petržalskej
hrádzi, sa tu stala ďalšia veľmi neprí-
jemná nehoda.
Manželka nášho čitateľa (meno máme v
redakcii) tam za dosiaľ nevyjasnených
okolností spadla - podľa lekárov „nekon-
trolovaným pádom dozadu“, čo nasvedču-
je predchádzajúcemu kontaktu s inou oso-
bou. Pri páde jej praskla lebka a následne
dostala opuch mozgu. Do nemocnice ju
doviezli so stratou pamäti a postupne pre-
stávala celkom komunikovať. Desať dní
strávila na oddelení intenzívnej starostli-
vosti. Hoci dnes už rozpráva, na okolnosti
nehody si nevie spomenúť.
Manžel zranenej chce touto cestou poďa-
kovať všetkým, ktorí mu v nedeľu 14.
mája tesne popoludní pomáhali pri
záchrane manželky a privolaní lekárov.
Zároveň prosí prípadných svedkov, aby
pomohli objasniť okolnosti nehody.
Nielen v jeho mene prosíme, aby sa
redakcii prihlásili cyklisti alebo korčulia-
ri, ktorí sa v nedeľu 14. mája tohto roku
medzi 12.15 a 12.30 nachádzali na petr-
žalskej hrádzi medzi bufetom Na Obrátke
a bufetom Na Poldri a stali sa očitými
svedkami ťažkého pádu osamelej korču-
liarky (blondínka nižšej postavy, vek nad
45, oblečené mala svetlobéžové šortky a
pruhované oranžové tričko, bez prilby).
Pred tým, ako došlo k nehode, smerovala
k bufetu Na Obrátke. Vzhľadom na to, že
korčuliarka pre čiastočnú stratu pamäte
sama nie je schopná podať vysvetlenie,
snažíme sa jej rodine pomôcť získať
informácie ako k pádu došlo, respektíve,
čo mu predchádzalo.
Svoje svedectvo nám zatelefonujte na
tel.: 5441 6473, alebo pošlite na adresu
redakcia@ba-noviny.sk.
Ťažkých úrazov na hrádzi pribúda, preto
aj touto cestou vyzývame všetkých
návštevníkov dunajskej hrádze k maxi-
málnej vzájomnej ohľaduplnosti a k
noseniu ochranných prílb. Redakcia

Na diaľnici v úseku Mierová - Senecká

buduje diaľničná spoločnosť tri stavby

s klimatizáciou zadarmo ilu
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Emisie CO2 143 - 170 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,1 - 6,9 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma.

Klimatizácia zadarmo platí pre vybrané modely Suzuki Swift 

1,3 GLX, 1,3 GS a 1,5 GS. Limitovaná ponuka platí pre 200 kusov.

už od 379 000 Sk

EINSTEINOVA 1
BRATISLAVA - PETRŽALKA

Tel.: 02/6241 0734, 0902 979 624
www.suzuki.mikona.sk

Teraz SWIFT diesel už od 443 000 Sk!

RUŽINOV
Na diaľničnom úseku Mierová - Senec-
ká v týchto dňoch Národná diaľničná
spoločnosť vymieňa protihlukovú
stenu, buduje neverejný vjazd a výjazd
zo Syslej ulice a upravuje ďalší neve-
rejný výjazd z Domkárskej ulice.
Podľa investičného riaditeľa Národnej
diaľničnej spoločnosti Petra Gandla je
najdôležitejšou časťou tejto investičnej
akcie výmena časti protihlukovej steny,
ktorá bola vybudovaná ešte v roku 1992,
v úseku od Prístavného mosta po začiatok
novej protihlukovej steny. „Pôvodná
stena už nevyhovuje súčasnej hygienickej
norme, ktorá stanovuje maximálne hladi-

ny denného a nočného hluku,“ povedal
nám P. Gandl. „Svedčili o tom aj petície
občanov a opakované intervencie starostu
mestskej časti Ružinov Pavla Kuboviča.“
Súčasťou stavby je vybudovanie vjazdu
a výjazdu zo Syslej ulice, ktorý nebude
verejný ale bude slúžiť len pre potreby
Hasičského a záchranného zboru,
dopravnej polície a vozidlá správcu
diaľnice v mimoriadnych dopravných
situáciách. O potrebe zriadenia tohto
výjazdu rozhodlo ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií. Bude tam zákaz
vjazdu v oboch smeroch, takže vjazd do
alebo výjazd zo Syslej ulice nebude
možný. 

Treťou časťou tejto investičnej akcie je
úprava výjazdu z Domkárskej ulice, kde
sa nachádza Stredisko správy a údržby
diaľnic. Podľa P. Gandla mechanizmy
používané v zimnej sezóne (pluhy s rad-
licou širokou viac ako štyri metre) potre-
bujú dostatočne široké jazdné pruhy, čo
existujúci výjazd nemal. Aj v tomto prí-
pade pôjde o výjazd, ktorý nebude môcť
používať verejnosť, ale iba Hasičský a
záchranný zbor, dopravná polícia a
správca diaľnice. Súčasťou strediska
správy a údržby diaľnic je aj areál
dopravnej polície, ktorý Národná diaľ-
ničná spoločnosť buduje súčasne s týmto
strediskom. Juraj Handzo

Prenájom:
Klenová - 2i zar., parkety, dlažby, 55m2, novost., spotr., KTV, parkovanie 15 000 Sk+E
Záhradnícka - 2i nezar., 64m2, parkety, dlažby, spotr., KTV, parkovanie 18 000 Sk+E
Koceľova - 2i moderný svetlý zar. byt v novostavbe, 60m2, 4.p/5, pivnica 13 000 Sk+E
Hľadáme na prenájom novší RD so záhradou 

iba v Dúbravke, Karlovej Vsi, 4 spálne 2800 EUR 
Pri Suchom mlyne - dvojpodlažný RD, 100m2, záhrada, 3 izby 25 000 Sk+E
Gajova - 1i zar., 40m2, terasa - 15m2, 6.p, plastové okná, dlažba 15 000 Sk+E
Predaj:
Sladová - novost.-holodom, UP 223m2, poz. 2á, gar. 2autá, podl.kúr., ter. 8,50 mil. Sk
J. Stanislava - 4i, 3.p/7, 89m2, balkón, pivnica, plastové okná, slušný vchod, 

(možná garáž - 260000,- Sk) 2,60 mil. Sk

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

Nový výjazd z diaľnice na Sysliu ulicu budú využívať iba záchranári a polícia. FOTO - Oto Limpus
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RUŽINOV
NA TRNAVSKEJ ULICI neznámy pá-
chateľ vnikol do objektu firmy, kde vypá-
čil dvere na deviatich kanceláriách a
následne odcudzil hotovosť 220-tisíc
korún, menšie sumy v iných menách, elek-
troniku a počítače rôznych značiek. Kráde-
žou vznikla spoločnosti škoda 1,2 milióna
korún a 60-tisíc korún škodu spôsobil pá-
chateľ poškodením vecí. Vyšetrovateľ za-
čal trestné stíhanie neznámeho páchateľa
pre trestný čin krádeže v súbehu s trestným
činom poškodzovania cudzej veci.

STARÉ MESTO
NA DOBROVSKÉHO ULICI 18-ročný
Pavol úmyselne päsťou udrel do služobné-
ho vozidla ministerstva vnútra. Vodič vy-
stúpil z vozidla, preukázal sa služobným
preukazom a vyzval menovaného, aby
upustil od svojho konania. Na jeho výzvu
však nereagoval, policajtovi začal hrubo
nadávať, boxerom ho udrel do hlavy a
kopol ho do rozkroku. Za použitia donuco-
vacích prostriedkov ho zadržali. Policajt
utrpel poranenie hlavy s predpokladaným
časom liečenia 2-3 dni. Vyšetrovateľ
vzniesol voči Pavlovi obvinenie z útoku na
verejného činiteľa. 

NOVÉ MESTO
NA SIBÍRSKEJ ULICI došlo k lúpežné-
mu prepadnutiu pobočky pošty. Neznámy
páchateľ so zbraňou v ruke pristúpil k prie-
hradke a namieril zbraň na pracovníčku.
Tá mu mala vydať peniaze. Vedúca pošty
na ňu zakričala, aby mu nedávala nič a
nato lupič utiekol. K zraneniu osôb ne-
došlo a nebola spôsobená žiadna škoda. 
NA JURSKEJ ULICI policajná hliadka
kontrolovala vozidlo Škoda 120 s chýbajú-
cou evidenčnou značkou, ktoré viedol 23-
ročný Ján z Bratislavy. Pri kontrole poli-
cajti zistili, že osoba má uložený zákaz čin-
nosti viesť motorové vozidlo a evidenčná
značka na vozidle bola ešte minulý rok od-
cudzená v Petržalke z vozidla VW JETTA.
Vyšetrovateľ Jána obvinil z trestného činu
marenia výkonu úradného rozhodnutia, za
ktorý mu hrozia až dva roky väzenia.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA HRONSKEJ ULICI našli zraneného
56-ročného muža z Bratislavy. Dosiaľ ne-
známy páchateľ mu nožom spôsobil viace-
ré bodné poranenia v oblasti hrude a
chrbta, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za trest-
ný čin ublíženia na zdraví.

DEVÍN
NA KREMEĽSKEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpežne prepadol poštu. So zbra-
ňou v ruke pristúpil k okienku na pulte
priečinka a pracovníčke pošty ukázal na
papieri text: „Nevrieskaj, chcem peniaze
pre svoje choré dieťa.“ Tá mu peniaze ne-
vydala a neznámy páchateľ odišiel z budo-
vy pošty na neznáme miesto. Počas prepa-
du neboli na pošte žiadne osoby. Nikto
nebol zranený. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie na neznámeho páchateľa pre zlo-
čin lúpeže. (ver)

Viničné právo

platilo iba

do vzniku ČSR
K najstarším regulátorom spoločenských a
majetkových vzťahov vinohradníkov patrí
súbor právnych opatrení, nazývaných ius
montanum (horské či viničné právo). Tie
upravovali vzťahy medzi zemepánmi a drži-
teľmi viníc a organizáciu samosprávy vino-
hradníkov, ktorá na základe viničných po-
riadkov a prostredníctvom vlastných orgá-
nov riadila vinohradnícku a vinársku výro-
bu aj predaj vína a poskytovala im ochranu.
Prvé pravidlá právneho poriadku vznikali ako
obyčajové právo, ktoré majiteľ zaviedol na svo-
jom majetku písomnou formou. Na území teraj-
šej Bratislavy vydal prvý právny poriadok rakú-
sky kláštor v Heiligenkreuzi, ktorý získal vinice
vo Vajnoroch v roku 1319. V tejto obci vznikol
aj ďalší právny poriadok v roku 1460, ktorý
obsahoval ustanovenia o oberačkách, odvoze a
spracovaní hrozna a zakázal vo viniciach zvady
a bitky. Prvá zmienka o inštitúcii viničného
práva v Bratislave je z roku 1413, uvádza funk-
ciu majstra viničných hôr (bergmeister), ako
súčasť správneho aparátu viničného hospodár-
stva mesta. 
V 16. storočí sa podmienky a záujmy panstiev,
miest a vinohradníkov fixovali vo forme písa-
ných štatútov. V Bratislave vznikol prvý štatút
viničných poriadkov v roku 1570, ktorý riešil
otázky obrábania vinohradov, termínu a pod-
mienok pri zbere hrozna, výčapu vlastného
vína, poriadku a bezpečnosti vo viniciach a ďal-
šie otázky. Tento štatút bol obnovený v roku
1865, doplnený najmä o rozsah právomocí
viničných samosprávnych orgánov, verejnej
správy a hájnikov, ako aj o podmienky vysádza-
nia vinohradov, ochrany viníc a peňažných aj
fyzických trestov (palicovanie) za krádež hroz-
na. Tento štatút predpisoval mestu štyroch
viničných majstrov a po roku 1894 ešte aj šty-
roch peregov a 20 hájnikov. Viniční majstri boli
zamestnancami viničného úradu, ktorý podlie-
hal mestskému magistrátu. Magistrát prijímal
viničných majstrov po náročnej skúške z odbor-
ných znalostí a podľa charakterových vlastnos-
tí. Ich kompetenciu vymedzil štatút a pre nich aj
pre hájnikov vydával osobitné inštrukcie. Berg-
meistri viedli pereckú knihu, v ktorej boli údaje
o majiteľoch a rozlohe viníc, záznamy o zmene
majiteľov. Viedli tiež kroniku, v ktorej zazna-
menávali mimoriadne udalosti, najmä prírodné
katastrofy.
Viničnému orgánu a viničnému majstrovi pod-
liehali hájnici (vartáši). Vymenúval ich viničný
orgán a potvrdzoval magistrát. Pred nástupom
do funkcie skladali predpísaný sľub (je uložený
vo Vinohradníckom múzeu v Bratislave). Háj-
nik musel byť spoľahlivý, čestný, svedomitý,
nepodplatiteľný a v službe triezvy. Po vzniku
ČSR zanikli všetky uvedené komponenty vinič-
ného práva, vrátane štatútov. Zachovala sa len
funkcia hájnikov. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Z drevenej modlitebne zostal len múr
Nemecky hovoriaci prešporskí evanje-
lici augsburského vyznania používali
medzi rokmi 1682 a 1776 modlitebňu
na Panenskej ulici, na mieste terajšieho
„malého“ chrámu a priľahlého pozem-
ku. Objekt mal nepravidelný obdĺžni-
kový pôdorys, Panenskej ulice sa dotý-
kal kratšou stranou. Druhou kratšou
stranou sa dotýkal záhrady kazateľov
a tam s ním susedila aj malá modliteb-
ňa, v ktorej sa schádzali evanjelici
maďarskej a a slovenskej národnosti.
Od roku 1719 bol kazateľom a farárom
nemeckého cirkevného zboru Matej Bel
(1684-1749). O starej modlitebni (Bet-
haus) sa v literatúre píše, že bola dreve-
ná. V skutočnosti boli jej obvodové múry
kamenné a len vnútorné konštrukcie, na
ktorých spočívali po celom obvode
empory a krov strechy boli drevenou
tesárskou konštrukciou. Západné nárožie
budovy pri terajšej Lýcejnej uličke bolo
zrezané a tam sa nachádzal hlavný vchod
do sálového priestoru. Rozšírenie uličky
o skosený roh budovy tu pripomínalo v
pôdoryse vjazd do vozovej brány stodoly
v úzkom priechode za domami na dedi-
nách. Keďže sa tam pred zriadením mod-
litebne nachádzali hospodárske dvory
šľachtických a meštianskych domov, nie
je vylúčené, že aj pri stavbe modlitebne
použili staršiu stodolu s jej originálnym
vjazdom.
V roku 1776 dokončili stavbu nového
rozľahlého nemeckého kostola vo vnútro-
bloku medzi terajšou Konventnou (vtedy
ešte Školskou) a Panenskou ulicou. Je to
dnešný Veľký chrám. Do toho preniesli z
pôvodnej modlitebne oltárny obraz údaj-
ne viedenského pôvodu (nachádza sa v
sakristii kostola) a železné kované mrežo-
vé zábradlie, ktoré ohraničovalo priestor
oltára. Drevenú konštrukciu, ktorá bola
zrejme v pomerne zlom stave, rozobrali.
Na mieste časti starej modlitebne pri
Panenskej ulici postavili novú modliteb-
ňu pre Maďarov a Slovákov (Malý
chrám) podľa projektu toho istého stavi-
teľa, ktorý staval aj Veľký chrám. Bol to
Matthias Walch. Nezastavaná časť
pôvodnej modlitebne slúžila potom ako

hospodársky dvor priľahlej fary, oddele-
ný od susednej záhrady farárov kamen-
ným múrom. Je to posledný zachovaný
zvyšok kamenného obvodového múru
modlitebne, so zachovanými dverovými
a okennými otvormi, hoci neskôr zmene-
nými a zamurovanými. Tie svedčia o
tom, že podlaha modlitebne ležala omno-
ho nižšie, než je dnešná úroveň Panenskej
ulice. Aj terén bývalej farskej záhrady je
dnes zvýšený navážkou a slúži ako parko-
visko. Po zrušení modlitebne vyrovnali
obvodový múr pozemku a tak zanikol
trojuholníkový kút pred vchodom do

modlitebne. Jeho miesto je dobre viditeľ-
né, vyplnili ho totiž kamenným lomovým
murivom, ktoré s pôvodným múrom
modlitebne nelícuje.
Hrob Mateja Bela sa nezachoval, ani
dom, v ktorom žil. Zachovaný múr mod-
litebne, v ktorej pôsobil, je jedinou auten-
tickou pamiatkou na tohto veľkého teoló-
ga, filozofa, geografa a historika 18. sto-
ročia. Ten istý múr je aj pripomienkou
inej významnej udalosti v živote evanje-
lickej cirkvi. V roku 1747 sa tam uskutoč-
nila pod vplyvom pietizmu, ktorý sem
prenikol z Nemecka, prvá konfirmácia
evanjelickej mládeže v uhorskom kráľo-
vstve. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

BRATISLAVA
Na nedeľu 4. júna pripadá v kresťan-
skom kalendári sviatok Zoslania Du-
cha Svätého (Turíce). V tento deň ve-
čer sa končí 50-dňové veľkonočné ob-
dobie. Pre kresťanov to je po Veľkej
noci druhý najväčší sviatok.
Ducha Svätého zoslal Ježiš Kristus apoš-
tolom desať dní po nanebovstúpení, aby
prostredníctvom neho viedol svoju cir-
kev. V tento deň, podľa Biblie, pokrstil
svätý Peter 3000 ľudí, a preto sa považu-
je aj za vznik cirkvi. Veriaci sa na sviatok
pripravujú osobitnými pobožnosťami,
pričom prosia najmä o tzv. sedem darov

Ducha Svätého: múdrosť, rozum, radu,
silu, poznanie, zbožnosť a Božiu bázeň.
Udalosti zoslania Ducha Svätého sa odo-
hrali počas židovských sviatkov, keď si
Izraeliti pripomínali zázračné vyslobode-
nie z Egypta, desať prikázaní zo Sinaja a
ukončenie žatvy. Chrámy, synagógy aj
svoje príbytky ozdobovali čerstvou zele-
ňou. Podobný zvyk zachovávali aj starí
Slovania a lipové, brezové alebo bukové
vetvičky sa u nás dodnes objavujú nad
dverami domov. 
Najrozšírenejšie pomenovanie Turíce je
ozvenou pohanských slnovratových sláv-
ností, keď sa chodilo s maskou tura. Je to

jedinečný názov, ktorý má iba slovenčina.
Západoeurópske označenia sú odvodené
z gréckeho Pentecoste - čiže od 50-dňo-
vého intervalu, ktorý delí zoslanie Ducha
Svätého od Ježišovho zmŕtvychvstania.
Český názov Letnice, používaný aj v slo-
venských protestantských cirkvách, upo-
zorňuje na začínajúce sa leto.
Turíčne sviatky sa slávia od počiatku
kresťanstva. Najprv trvali osem dní,
neskôr tri a od 18. storočia dva dni. Hoci
podľa nového cirkevného zákona je
predpísaná oslava len na nedeľu, na Slo-
vensku zachovávanie Svätodušného pon-
delka pretrváva. (brn)

V nedeľu sa končí veľkonočné obdobie

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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Interisti sa v závere zvíťazili v Púchove, 

s ktorým celú jar bojovali o záchranu

Starý háj sa chystá na jeden z vrcholov

tohtoročnej dostihovej sezóny - Turf-gala

Rafteri mieria

na majstrovstvá

do Čunova
RAFTING
Počas víkendu vymenia Martikána a
spol. v Areáli vodných športov v Čuno-
ve rafteri. Pod záštitou Zväzu vodác-
tva a raftingu organizuje tím Mistral
otvorené Majstrovstvá Slovenska.
Tohtoročné absolútne majsterky Európy
pripravili preteky v kategórii R6 a R4
(šesť- a štvorčlenné posádky) v disciplí-
nach slalom, šprint a fun paralelný šprint.
Medzi prihlásenými sú aj súťažiaci z
Česka, Nemecka, Rakúska, Maďarska,
Bosny a Hercegoviny, Chorvátska. Pre
slovenské tímy bude súťaž druhými
nominačnými pretekmi pred svetovým
šampionátom, ktorý sa uskutoční na pre-
lome júna 2007 v Južnej Kórei. Záujem-
covia, ktorým sa raftovanie zapáči, si
môžu vyskúšať jazdu na dvojmiestnom
rafte na pokojnej vode. (mm)

Strieborné

račianske

hokejistky
POZEMNÝ HOKEJ
Prehra 0:6 vo finále bola síce krutá,
ale celkove sa pozemné hokejistky
KPH Rača môžu tešiť z účinkovania v
medzinárodnej súťaži - Interlige. 
Počas víkendového finálového turnaja na
vlastnej umelej tráve Národného štadió-
na Pavla Rosu vyhrali Račianky v semi-
finále nad slovinským tímom HK
Moravske Toplice 6:0, no presne tým
istým rozdielom podľahli vo finále chor-
vátskemu klubu HK Zrinjevac.
V Bratislave bojovali o kovy aj muži.
Bronz sa podarilo získať pozemkárom
ŠK Šenkvice, zlato získali reprezentanti
slovinského Lipovca. „V Interlige sme
mali štyri kluby a získali sme tri medaily,
s čím musíme vysloviť spokojnosť. Je to
najviac zo všetkých krajín, účinkujúcich
v tejto medzinárodnej súťaži. Na druhej
strane nám chýba najcennejší kov. Najmä
Račianky mali najvyššie ambície, chceli
obhájiť prvenstvo, pri citeľnej neúčasti
dvoch opôr - zranenej Tamary Fischero-
vej a tehotnej Evy Kovalčíkovej sa tento
cieľ nepodaril splniť. Hráčky Zrinjevacu
však boli lepšie a ich konečný triumf je
zaslúžený,“ povedal generálny sekretár
Slovenského zväzu pozemného hokeja
Ľuboš Kamendy. (mm)

Slovan postúpil

a nakoniec

skončil druhý
FUTBAL
Na Tehelnom poli môžu zvesiť druho-
ligovú vizitku, po nedeľňajšom posled-
nom kole 2. futbalovej ligy je Slovan
znovu prvoligový.
Belasým vyšla rozlúčka so súťažou. V
Nitre vyhrali nad domácim béčkom 4:1 a
najbližších sedem týždňov ich čaká krát-
ka príprava na súperenie s Ružomber-
kom a spol. Do histórie sa zapíše, že zve-
renci trénera Jozefa Jankecha postúpili
do najvyššej súťaže z 2. miesta, keď zí-
skali o desať bodov menej než Košice a
o tri viac ako tretí Senec. Najlepším strel-
com mužstva bol Masaryk s jedenástimi
zásahmi, po päť pridali Slovák a Otočka.
Aj to svedčí o tom, kde majú belasí naj-
väčšie rezervy. Na Tehelnom poli môžu
vyhlásiť konkurz na útočníkov, najmä na
tých, ktorí dokážu dávať góly... (mm)

Ozdobou 

Veľkej ceny

bola Moravcová
PLÁVANIE
Veľká cena Slovenska má už svoju tra-
dičnú hviezdu v Martine Moravcovej.
Najlepšia slovenská plavkyňa prices-
tovala aj na 44. ročník a všetkým uká-
zala, že je stále vo forme.
Trikrát sa postavila na štartovné bloky, tri-
krát zvíťazila a navyše dosiahla najhod-
notnejší výkon podujatia. Šesťnásobná
najlepšia slovenská športovkyňa vyhrala
50 m voľným spôsobom (25,69 s), 100 m
motýlik (59,73 s) a 50 m motýlik (27,09 s
- najkvalitnejší čas Veľkej ceny). „Pred
pretekmi som sa trošku bála, pretože som
nepriletela úplne zdravá, ale posledný deň
som sa dala dokopy a s časmi som spokoj-
ná. Na túto fázu boli skutočne solídne,“
prezradila Martina, ktorú tento rok čakajú
majstrovstvá Európy v Budapešti. (mm)

Mintál pozýva

mladé talenty
FUTBAL
Futbalista Norimbergu a slovenský
reprezentant Marek Mintál je osob-
nosťou 2. ročníka turnaja Coca-Cola
Školského pohára, ktorého finále sa
hrá v piatok 2. júna na štadióne Interu
na Pasienkoch.
Turnaj sa začal už v marci a prihlásiť sa
mohli žiaci od 12 do 16 rokov. Z kvalifi-
kačných turnajov sa postupovalo do pia-
tich regionálnych kôl a z nich do semifi-
nále. Celkove sa do podujatia, ktoré láme
rekordy, prihlásilo 828 družstiev z celého
Slovenska. (mm)

FUTBAL
Ešte koncom jesene bol Inter muž-
stvom, na ktorý by nikto nestavil ani
jeden gastro lístok... Klub sa potácal
na dne tabuľky a ešte horšie ako vý-
sledky vyzeral pohľad na hráčsky
káder, v ktorom po Halenárovom a Pe-
trášovom odchode zostalo minimum
skúsených hráčov.
Zimná prestávka však radikálne vyriešila
problém s nedostatkom futbalistov a vyda-
rený vstup do jarnej časti dal žlto-čiernym
nádej na záchranu. O reálnosti želaní sved-
čil aj výsledok 33. kola, po ktorom bol tím
z Pasienkov definitívne zachránený. Stalo
sa tak po víťazstve 1:0 na ihrisku jediného
rivala v boji o záchranu - v Púchove.
„Gratulujem svojim hráčom k víťazstvu
znamenajúcemu záchranu v súťaži,“ po-
vedal tréner Ladislav Jurkemik a pokra-
čoval: „Dobre sme zahrali už v Trnave,
doma s Nitrou a stúpajúcu formu sme
potvrdili aj v samotnom Púchove. Takto
sa má bojovať o záchranu.“ Ladislav Jur-

kemik sa dotkol aj tých, ktorých by vy-
padnutie Interu potešilo: „Som rád, že
sme záchranou dve kolá pred koncom
zavreli ústa neprajníkom. Tým, ktorí už
videli náš klub na kolenách. Sponzor
ukázal, že to s Interom myslí vážne a v
klube sa na jar pracovalo výborne. Tréne-
rom je vždy dobre, keď hráči dostávajú
načas výplaty.“ Ladislav Jurkemik po-
chválil aj iniciatívu funkcionárov, ktorí
na púchovský duel pripravili tri autobu-
sy: „Prišli sem mladí hráči, žiaci a doras-
tenci, aby pomohli svoji idolom. Boli
tam však aj legendy Interu ako Levický,
Dolinský, Krnáč...
Medzi tých najšťastnejších žlto-čiernych
patril prezident Interu Milan Lônčík:
„Vždy som veril v záchranu. Bolo tak aj
na jeseň, keď sme padli na posledné
miesto. V zime sme však káder posilnili,
prišli noví hráči a záver sme zvládli na
výbornú.“
Misia „Záchrana“ je teda splnená, na
Pasienkoch môžu myslieť na novú sezó-

nu. Svojím spôsobom môže byť ešte ťaž-
šia ako súčasná, pretože budúci rok bude
o záchranu bojovať kvarteto posledných
tímov, ktoré sa stretnú s najlepšou štvori-
cou z druhej ligy. Interistov navyše môže
varovať osud tímov, ktoré rok čo rok
bojujú o ligové prežtie, no nakoniec svoj-
mu osudu aj tak neujdú. Bolo to v prípa-
de Košíc, ktoré sa jeden rok radovali zo
záchrany na úkor Trnavy, no o 12 mesia-
cov leteli, v prípade Púchova, ktorý pred
dvoma rokmi odprevadil Slovan a letel
teraz. Žlto-čierni viseli nad priepasťou
pred rokom (vypadla R. Sobota), viseli
tam aj teraz. Preto pozor, o rok by to už
nemuselo vyjsť...
Najvyššia futbalová súťaž mala v stredu
na programe posledné kolo (skončilo sa
po našej uzávierke). Už pred ním však
bolo isté, že Inter sa zachránil, Artmedie
neobhájila titul, ale bude hrať Pohár
UEFA a že do 1. ligy sa vracia Slovan.
Úvodné kolo nového ročníka sa hrá v
sobotu 15. júla. (mm)

DOSTIHY
Milovníci dostihov sú v pozore, blíži sa
jeden z očakávaných vrcholov sezóny.
V nedeľu 4. júna sa od 14.00 h začne
program 28. ročníka Turf-gala. Starý
háj bude počas popoludnia dejiskom
deviatich pretekov a vrcholmi Cenou
Ministerstva pôdohospodárstva SR a s
Veľkou cenou Allianz-Slovenská pois-
ťovňa, a.s., - Veľkou cenou Slovenska.
Turf-gala nebýva však len o dostihoch,
usporiadatelia už tradične pripravujú
množstvo sprievodných akcií a tohtoroč-
né podujatie nie je výnimkou. Slávnostné
otvorenie bude o 13.50 h a vystúpia na
ňom mažoretky KLEOPATRA z Bratisla-
vy-Devína. Práve Cena Hotela Devín
bude prvými dostihami, po ktorých sa
začne celý program. Z mimodostihových
akcií sa pokúsia zaujať preteky chrtov,
vystúpenie tanečného súboru moderného
tanca BADULA, tí mladší sa dočkajú
slávnostného otvorenia detského ihriska,
nasleduje vystúpenie súboru moderného
latinskoamerického tanca LATINKO, či
autogramiáda MISS 2006 Magdalény
Šebestovej, prvej vicemiss 2006 Zuzany
Lazovej a druhej vicemiss 2006 Dagmar
Ivanovej. 
Veľa návštevníkov a ešte viac návštevní-
čok sa však, samozrejme, najviac teší na
jednu z obľúbených prehliadok - súťaž o
najelegantnejšiu dámu v klobúku. Pre-
zentácia všetkých záujemkýň je napláno-
vaná na 16.05 h, vyhodnotenie súťaže
bude o 16.15 h. Na záver celého popolud-

nia je pripravené žrebovanie vstupeniek.
Tie sa dajú kúpiť od 10.00 do 17.30 h,
žrebovanie bude o 18.10 h.
Turf-gala je však, samozrejme, hlavne o
dostihoch. Z ponúkanej deviatky na štar-
tovej listine lákajú najmä Cena minister-
stva pôdohospodárstva SR (rovina Gd-3,
3+, 1200 metrov, s dotáciou 850 tisíc
korún) a Veľká cena Allianz-Slovenská

poisťovňa, a.s., - Veľká cena Slovenska
(rovina Gd-3, 4+, 2400 metrov, s dotáciou
900-tisíc korún). Na prvé preteky sa pri-
hlásilo 11 koní, na druhý desať, na štarte
by sa mali objaviť také džokejské esá ako
Jozef Bojko, Jaroslav Línek, Günter
Schadler, Piotr Piatkowski, Jean-Pierre
Lopez, Piotr Krowicki... (mm)

FOTO - TASR

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

Dovolenka s novým Citroënom. 

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 254 900 Sk*

od 425 900 Sk*

Júnová cenová bomba!*
Využite jedinečnú júnovú ponuku iba od spoločnosti MOTOR PARTNER a užite si leto

s novým autom: 

� Citroën C2 od  259 700 Sk � Citroën C3 od  254 900 Sk

� Citroën C4 od  425 900 Sk � Citroën C5 od  599 900 Sk

� Citroën Xsara Picasso od  445 900 Sk � Citroën Berlingo od  405 850 Sk

� Citroën Jumper od  460 280 Sk (cena bez DPH). 

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Kurzy otvárame 7. 6. a 14. 6. 2006
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Železného klenoty v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Na Slovensko zo súkromnej zbierky
Vladimíra Železného doputovali Kle-
noty českého výtvarného umenia 1956
- 1978. Pod týmto názvom otvorili
výstavu v Galérii mesta Bratislavy v
Pálffyho paláci na Panskej ulici 19.
Vladimír Železný má na Bratislavu dobré
spomienky. V 70. rokoch, keď pod me-
nom Vladimír Silný pracoval v Sloven-
skej televízii, nenašiel sa v celom okruhu
jeho spolupracovníkov ani jeden infor-
mátor, ktorý by identifikoval jeho pravé
meno, v Čechách neprípustné. Sám tieto
pozitívne okolnosti považuje za obdobie,
ktoré ho vytrhlo zo životného marazmu.

Možno aj preto z jeho súkromnej zbierky
doputovala na Slovensko výstava Kleno-
ty II, výber českého umenia rokov 1956 -
1978. Výstava sa koná v spolupráci s
galériou Zlatá husa, ktorá sústreďuje na
svojej pôde jednu z najkvalitnejších a naj-
rozsiahlejších súkromných zbierok čes-
kého umenia od roku 1900 do roku 1978.
Práve epocha šesťdesiatych rokov, ktorá
bola pre Vladimíra Železného jedným z
podnetov na založenie zbierky, sa dočka-
la ako prvý súbor zatiaľ najrozsiahlejšej
výstavy už v roku 2004 v Dome umenia
mesta Brna, kde sa podarilo prezentovať
okolo 350 diel. V čiastočne redukovanej
podobe prichádza teraz aj do Bratislavy.

Štruktúra zbierky je veľmi rozmanitá a
široko koncipovaná. Vedľa hlavných prú-
dov doby sú v nej zastúpené i niektoré
polozabudnuté mená či autori, ktorí sa
vzdialili českému prostrediu v emigrácii,
svoj význam pre fenomén šesťdesiatych
rokov však nestratili. 
Výstavou Klenoty II chcú jej iniciátori
okrem iného zaplniť komunikačnú
medzeru medzi oboma štátmi a ponúknuť
slovenskému výtvarnému prostrediu to
najlepšie, čo môžu. Voľba sa orientovala
smerom, ktorý by mal zarezonovať v hos-
titeľskom prostredí. Či sa to podarilo,
môžete sa do 20. augusta presvedčiť v
Pálffyho paláci na Panskej ulici 19. (dš)

V Astorke trochu drsní milenci z Verony
DIVADLO
Keď vojde do putiky chlapec a dievča v
nežnom objatí, v hlave každého
návštevníka, ktorý spočinie pohľadom
na ich láske, asociujú dve mená hrdi-
nov svetovej ľúbostnej literatúry -
Rómea a Júlie alebo Petra a Lucie.
Nežní Shakespearovi milenci z Verony,
temer deti, ktoré odovzdali svoj život
Bohu skôr, ako ich povolal, sa stali vzru-
šujúcim a príťažlivým sústom pre režiséra
J. A. Pitínského, ktorý Shakespearovu
drámu Rómeo a Júlia režijne pripravil s
Divadlom Astorka. „Som rád, že som stre-
tol Shakespeara. Mal som z jeho geniality
strach diletantskej duše,“ hovorí o svojom
stretnutí s majstrom verša Pitínský. 
Keď ide človek do divadla, oblečie si saté-
novú sukňu či oblek s motýlikom, kvapne
na seba pár kvapiek Dolce Gabbana a teší
sa. Chce zabudnúť na to, že ráno pri ceste
do obchodu, ktorý je vzdialený len päťde-

siat metrov, párkrát zakopol o psie výkaly,
na rohu stretol deti bez domova, ktorých
slovník pripomínal žumpu a predavačka
ho zase obtiahla o tri koruny. Od príbehu
lásky štrnásťročných detí celkom odôvod-
nene očakáva slovník plný nežných
vyznaní okudrlinkovaný dokonalosťou
shakespearovského verša. Pitínského
réžia je invenčná, tvorivá, originálna, ale
drsná. Falické symboly kombinované s
tvrdosťou jazyka (preklad Ľubomír Fel-
dek) pripomínajú súčasnosť až príliš
bolestne na to, aby človek na ňu aspoň na
chvíľu zabudol. Tvorcovia inscenácie sú
presvedčení, že vek ich zamilovaných
hrdinov nie je podstatný, ide skôr o filozo-
fiu a tlmočenie vznosných Shakespearo-
vých myšlienok. Ťažko však nájdete takú
oddanosť a vernosť dvoch zamilovaných
ľudí, keď ich vek už musel prekonať
nejedno úskalie životných skúseností v
podobe zášte, nenávisti, neprajnosti či

iných foriem zla. Lukáš Latinák (Rómeo)
a Lucia Gažiová (Júlia) sú zrelí milenci z
Verony. Za sebou majú už nejednu skúse-
nosť s objatím a Júlii viac ako o lásku, zdá
sa, ide o to, aby nezomrela ako panna. Je
to len jeden z pohľadov na inscenáciu.
Hra ponúka tisíc možností, ako ju vnímať,
už len preto sa oplatí obliecť si saténovú
sukňu, kvapnúť na seba pár kvapiek Dol-
ce Gabbana a vyraziť do divadla. Astorka
vám ponúkne celkom nový, a nepochybne
invenčný, pohľad na vášeň a lásku veron-
ských milencov. Skvelú prácu s hercami
režisér Pitínský radšej ani nekomentuje,
pretože by na rozdiel od inscenačného
slovníka musel používať samé superlatí-
vy. Aspoň touto cestou ďakuje a pozdra-
vuje Adyho Hajdu, Szidi Tóbiás, Zuzanu
Kronerovú, Petra Šimuna, Mariána Miez-
gu, Miroslava Nogu, Borisa Farkaša,
Františka Kovára, Róberta Jakaba, Mateja
Landla a ďalších. Dáša Šebanová

Prehliadka

hudobných

divadiel
HUDBA
Už po druhý raz je Opera Slovenského
národného divadla organizátorom a
hostiteľom Medzinárodného festivalu
hudobného divadla, podujatia, ktoré-
ho zámerom je integrovať operné dia-
nie v stredoeurópskom regióne.
Od 2. do 12. júna bude javisko Historic-
kej budovy SND patriť reprezentatívnym
inscenáciám domácich súborov Opery a
Baletu SND a hosťujúcich divadiel z
Rakúska, Maďarska a Česka. 
Viedeň bude zastupovať renomovaná
Neue Oper Wien s novinkou Zauberflöte
2006 od Thomasa Pernesa. Ide o dielo,
ktoré originálnym spôsobom reflektuje
mozartovský odkaz (4. 6.). 
Národné divadlo z Prahy sa predstaví s
klasikou: Smetanovou Predanou neves-
tou (10. 6.) a Janáčkovou Jej pastorky-
ňou (9. 6.). Obe inscenácie sú z tvorivej
dielne skúseného tandemu Nekvasil -
Dvořák. Za dirigentským pultom Jej pas-
torkyne sa objaví český dirigent Jiří
Kout, zatiaľ čo Predaná nevesta odznie
pod taktovkou slovenského dirigenta
Olivera Dohnányiho. 
Hostiteľská scéna SND uvedie svoje ins-
cenačné novinky a tiež najvýraznejšie
inscenačné počiny za posledné dve sezó-
ny. V tomto výbere sa ocitli produkcie
Brittenovho Petra Grimesa v réžii Marti-
na Bendika a hudobnom naštudovaní
Jaroslava Kyzlinka (8. 6.), Čajkovského
Eugena Onegina, ktorého naštudoval
nemecký režisér Peter Konwitschny (12.
6.) a napokon operu The Players od Jura-
ja Beneša v réžii Martina Hubu a pod tak-
tovkou Pavla Tužinského (7. 6.). 
Čerstvé novinky reprezentujú pôvodný
slovenský balet Don Juan autorov Krajči -
Slovák - Holováč (6.6.) a nová produkcia
Mozartovej Figarovej svadby, ktorá bude
mať premiéru na úvod festivalu 2. a 3.
júna. Jej tvorcami sú dirigent Jaroslav
Kyzlink a režisér Martin Huba. (ip)   

Pocta Albínovi 

Brunovskému
VÝSTAVA
V Galérii Artotéka v Mestskej knižnici
v Bratislave je sprístupnená výstavá
Pocta Albínovi Brunovskému - plagáty.
Viac ako tridsať plagátov reprezentuje
návrhy Brunovského i plagáty vytvorené
s použitím jeho diel. Plagáty dokumentu-
jú vývoj tvorby Albína Brunovského s
charakteristickým spojením básnickej
fantázie, vysokej profesionality a schop-
nosti osloviť široké publikum. Zároveň
pripomínajú početné miesta, kde vystavo-
val. Výstava v Galérii Artotéka (Kapu-
cínska 1) potrvá do 14. júna. (zl)

Postavy 

a príbehy 

Starého zákona
VÝSTAVA
Bibliu ako nevyčerpateľný zdroj inšpi-
rácie pre umelcov predstavuje nová vý-
stava Slovenskej národnej galérie. Od
26.5. je v Esterházyho paláci pod ná-
zvom Postavy a príbehy Starého záko-
na sprístupnená široká paleta výtvar-
ných diel umelcov zvučných mien. 
O rôznorodosť prístupov a techník spra-
covania biblických tém nie je núdza -
venovali sa im umelci v katakombách,
stredovekí iluminátori, majstri renesan-
cie a baroka, veľkí tvorcovia 19. a 20.
storočia. Na výstave budú mať zastúpe-
nie velikáni typu Albrechta Dürera a
Marca Chagalla, klasici slovenskej mo-
derny, rovnako ako „umelci bez mena“ s
nemenej pôsobivými výjavmi.
Zo Starého zákona vybrali kurátori pre
túto výstavu 75 základných tém. Diela sú
usporiadané chronologicky a umožňujú
divákom sledovať biblické dejiny v obra-
zoch a premenách času. 
Na výstave sú zastúpené maľby a grafiky
talianskych, francúzskych, nemeckých,
holandských a slovenských tvorcov, od
stredoveku až po 20. storočie (Lucas van
Leyden, Albrecht Dürer, Vredeman de
Vries, Leonard Bramer, Marc Chagall),
slovenskí modernisti (Ľudovít Fulla,
Albín Brunovský, Július Jakoby, Bedrich
Hoffstädter) a súčasní slovenskí a českí
výtvarníci (Juraj Meliš, Dezider Tóth,
Daniel Brunovský, Daniel Balabán, Sta-
nislav Diviš).
Maľba a grafika je na výstave doplnená
priestorovými a sochárskymi kompozí-
ciami. Výstava potrvá do 20. augusta
2006. (dš)

Rusínske divadlo 

v Bratislave
DIVADLO
Divadlo Alexandra Duchnoviča z Pre-
šova (DAD) dnes patrí umeleckou pro-
dukciou k tomu najzaujímavejšiemu
na Slovensku. Bratislavskému publiku
sa predstaví 10. až 12. júna v DPOH a
v Divadle Astorka. 
V tomto roku DAD oslávilo 60. výročie
založenia a jednou z výnimočných uda-
lostí osláv bola aj premiéra hry Antona
Pavloviča Čechova Ujo Váňa. Hru v réžii
Svetozára Sprušanského diváci uvidia na
scéne DPOH 12. júna  o 19.00 h. 
DAD sa predstaví v Bratislave trikrát.
Okrem Uja Váňu odohrá 10. júna v
Divadle Astorka Korzo 90 rozprávku
Princove halušky v réžii Matúša Oľhu a
11. júna v tom istom divadle predstaví
dramatizáciu Dostojevského románu
Idiot v režijnom naštudovaní Wilhelma
van den Boscha. (as)

Rómeo a Júlia v podaní Lukáša Latináka a Lucie Gažiovej. FOTO - Pavol Breier
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FUTBAL
� 3. LIGA
Sobota 3. júna
Láb - Stupava (17.00), Čunovo - Dúbravka
(17.00), Ružinov - Inter B (17.00), Slovan
B - Pezinok (17.00), D. Lužná - Petržalka
(17.00), Lamač - Jablonec (17.00), Senec -
Rapid (17.00), Jur - Rača (17.00)
� 4. LIGA
Nedeľa 4. júna
Jarovce - Danubia (17.00), BCT - PVFA
(17.00), Bernolákovo - Vajnory (17.00),
Kráľová - Dev. Nová Ves (17.00), Blatné -
Rovinka (17.00), Štart - Vrakuňa (17.00),
Senec - Tomášov (17.00), Malinovo - Trnáv-
ka (17.00)
� 5. LIGA
Sobota 3. júna
Krasňany - Č. Voda (10.30), Nové Mesto -
Fortuna (17.00)
Nedeľa 4. júla
Nepočujúci - Jarovce B (10.30), Rusovce -
Petržalka (17.00), Trnávka B - Čunovo B
(17.00), Vrakuňa B - Lamač B (17.00),
Ekonóm - Z. Bystrica (17.00), Volkswagen
- Vinohrady (17.00)

ŠERM
�Majstrovstvá Slovenska juniorov
Sobota a nedeľa, 3. a 4. júna
ŠH Mladosť (9.00)

DOSTIHY
� 28. ročník Turf gala
Nedeľa 4. júna, Starý háj (14.00)

RAFTING
�Otvorené Majstrovstvá Slovenska
Sobota 3. júna, Čunovo
Šprint R6 (9.45),  Šprint R4 (12.30)
Fun paralelný slalom (15.30)
Nedeľa 4. júna
Slalom R4 (9.30), Slalom R6 (13.30)

VEREJNÉ KÚPALISKÁ
� TEHELNÉ POLE
Ulica odbojárov 9 Info: 4437 2828
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�ROSNIČKA
Ul. Sch. Trnavského 2 Info: 6936 0960
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�DELFÍN
Ružová dolina 18 Info: 5341 5553
Pondelok - piatok 12.00 - 19.00
Sobota-nedeľa: 10.00 - 19.00
�RAČA
Knižková dolina Info: 4487 2527 
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00
�KRASŇANY
Černockého ulica Info: 4487 2500
Pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

� 6.6. - O myšiach a ľuďoch
� 7.6. - Ženský zákon
� 8.6. - Tak sa na mňa prilepila
� 9.6. - Cyrano z Bergeracu
� 10.6. - Stratégie a rozmary
� 11.6. - Chrobák v hlave
� 12.6. - Ujo Váňa, Divadlo A. Duchnovi-
ča, Prešov

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
� 6.6. - Manon Lescaut
� 7.6. - Stoličky
� 8.6. - Dohodneme sa, veď sme svoji
� 9.6. - Ignorant a šialenec
� 10.6. - Stratégie a rozmary
� 11.6. - Chrobák v hlave  

OPERA A BALET SND - 19.00
Medzinárodný festival hudobného divadla
� 4.6. - Čarovná flauta, Neue Oper Wien
� 5.6. - Krvavá svadba, Štátna opera Buda-
pešť
� 6.6. - Don Juan
� 7.6. - The Players
� 8.6. - Peter Grimes
� 9.6. - Jej pastorkyňa, ND Praha
� 10.6. - Predaná nevesta, ND Praha
� 12.6. - Eugen Onegin

DIVADLO ARÉNA - 19.00
� 5.6. - Tiso
� 6.6. - Koza alebo Kto je Sylvia?
� 7.6. - Rodinná slávnosť
� 12.6. - Slovak Street Session

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 5.6. - Rómeo a Júlia
� 6.6. - Rómeo a Júlia
� 9.6. - Chodenie, Divadlo Astorka Korzo
´90 v spolupráci s Phenomenontheatre, div.
klub Trezor                
� 10.6. - Princove halušky alebo Uhorský
Simplicissimus, Divadlo A. Duchnoviča,
Prešov
� 11.6. - Idiot, Divadlo A. Duchnoviča,
Prešov 

Radošinské naivné divadlo - 19.00
� 6.6. - Desatoro
� 7.6. - Desatoro
� 8.6. - Desatoro

ŠTÚDIO L+S - 19.00
� 6.6. - Hurikán
� 8.6. - Život na trikrát
� 9.6. - Bez obáv, prosím
� 12.6. - Garderobier

DIVADLO WEST - 19.00
� 6.6. - Dovolenka snov
� 11.6. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
� 5.6. - Adriena Bartošová&Friends,
hudobný koncert
� 9.6. - Prezidenti
� 10.6. - Juraj Griglák&Company, hudob-
ný koncert
� 11.6. - Poslovia

TEÁTRO WÜSTENROT - 19.00
� 5.6. - Basisti
� 7.6. - Mníšky 2: Milionárky
� 9.6. o 15.00 - Muzikál, pre dôchodcov

ŠTÚDIO 12, Jakubovo nám. 12
� 6.6. o 19.00 - Katka krátka tu už nepra-
cuje, derniéra
� 8.6. o 19.00 - Niekto zaklopal alebo
oceán v kvapke rosy

DIVADLO KAPLNKA, 
Ventúrska 3 - 19.00

� 5.6. - ZOO Story, premiéra, galéria
� 6.6. - ZOO Story, galéria
� 7.6. - Jurgová Hana
� 8.6. - Samovrah, premiéra, projekcia
� 9.6. - Samovrah, projekcia
� 12.6. - The Killers

Študentské divadlo ÍVERY, 
MKC Školská 14

� 8.6. o 19.00 - Taká strata krvi

PREDSTAVENIA PRE DETI
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
� 5.6.o 10.00 - Zvonček Bambuľka
� 6.6.o 10.00 - Zvonček Bambuľka
� 7.6. o 10.00 a 14.00 - Zvonček Bambuľka
� 8.6 o 10.00 - Zvonček Bambuľka.
� 9.6. o 10.00 - Zvonček Bambuľka

KONCERTY 
� 5.6. o 20.00  - Black Eyed Peas, megašou
celosvetovo najúspešnejšej funky hip-hopo-
vej skupiny,  Incheba Open Air 
�7.6. o 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, Hu-
dobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 8.6. o 19.30 - Maok´s & Joao´s Adventu-
res, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3,
koncert Slovensko - Portugalsko
� 8.6. - Peha, koncert slovenskej hudobnej
skupiny, Babylon - letný pavilón, Viedenská
cesta 3

� 9. - 10. 6. - Wilsonic, hudobný festival,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 9. - 10.6. - Guitarfest, gitarový festival,
PKO, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
� 11.6. o 19.00 - Depeche Mode, koncert
anglickej hudobnej skupiny, futbalový šta-
dión Inter, Pasienky
� 14.6. o 20.00 - Massive Attack, koncert
britskej trip-hopovej skupiny, Incheba Expo
Arena, Viedenská cesta 7

VÝSTAVY
� Karol Kállay: Tvár času, Nábrežie nevy-
liečiteľných Josifa Brodského, Tiché popo-
ludnie v Petalidi, SNM Vajanského nábrežie

� Príbehy starého zákona: Ikonografia od
Dürera po Chagalla, Sedemdesiat päť v
umení najčastejšie zobrazovaných tém via-
zaných na hlavné postavy a hrdinov Staré-
ho zákona. Jadro výstavy tvoria obrazy,
grafiky a plastiky zo zbierok Slovenskej
národnej galérie, kolekcia je však rozšírená
aj o diela zapožičané zo slovenských a
zahraničných zbierok, SNG Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4

� Ján Triaška: Maľba - Obraz - Implantát,
Galéria Artotéka, Panenská 13
� Jana Pivovarníková, Peter Dunaj - Spily:
Obrazy, Libresso, Bratislavský hrad
� Emília Kozíková: Moje Tatry, olejomaľ-
ba a pastel, Café Vienna, Námestie SNP 15
� Central New Art from New Europe,
Výstavná sieň SVÚ, Dostojevského rad 2
� 10. Salón nezávislých výtvarníkov,
Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Vajno-
ry (od 3.6.)
� Vladimír Kompánek: Moje vyznanie,
Galéria NOVA, Baštová ulica 2
� Pocta Albínovi Brunovskému: Plagáty,
Galéria Artotéka, Mestská knižnica, Kapu-
cínska 1
� Filip Geliačik: Fínsko a Pobaltie očami
mladých, INFOCEN, SEK EU, Konventná 1
� Peter Miko: Intensity of Experience, K
Gallery, Ventúrska 8 

OSTATNÉ
� 10.6. o 17.00 - Čaj o piatej s HS EXE,
tanečné podujatie pri sviečkach, hudbe 60.-
90. rokov, spojené so žrebovaním vstupe-
niek o zaujímavé ceny, Stredisko kultúry,
Vajnorská 21
� 10.6. od 15.00 do 17.00 - Stretnutia s his-
torickou Bratislavou:
- Filmová projekcia dokumentárnych fil-
mov o historickej Bratislave 
- Obrazová pamäť mesta, zbierka fotogra-
fií, pohľadníc, obrázkov a filmov z do-
mácich archívov - fragmentov spätých s
históriou Bratislavy 
- Rozprávková zábava - šašoherci, kúzel-
níci, tanečníci, výtvarníci… Kolotoč roz-
právok, klauniády, zábavné vystúpenia,
výtvarné a divadelné happeningy
Zábavno-tvorivé popoludnie pre deti a ro-
diny, organizuje Bratislavské kultúrne a in-
formačné stredisko v spolupráci s Mest-
ským múzeom a Bioskopom, Nádvorie Sta-
rej radnice a kinosála, vstupné pre deti 50
Sk, pre dospelých 100 korún. 

najbližšie vyjdú 8. 6.

Viac ako 1000 kvalifikovaných pracovníkov v 12
európskych centrách sa úspešnou stratégiou sta-
via ku konkurencii. Na ploche viac ako 200 000
m2 montujeme, balíme , skladujeme a koordinu-
jeme špecifické požiadavky zákazníkov na naj-
vyššej úrovni – dopravou výrobkov zavŕšime
úspech až do konca.

Pre našu pobočku v Bratislave 
súrne hľadáme 

- vedúceho pobočky
Očakávame vysokú mieru zodpovednosti, pracovné
nasadenie, ako aj plánovacie a organizačné schop-
nosti. Ste flexibilný, pracujete samostatne a orientuje-
te sa cieľmi. Skúsenosti z oblasti skladovej logistiky a
vedenia personálu sú výhodou. Hovoríte plynule
nemecky a ste schopný viesť s istotou rokovania. 

- skladových robotníkov
Od všetkých záujemcov očakávame vysokú mieru
tímovej práce, ochotu pracovať v prevádzke na zmeny
a flexibilitu. 

Ak sme vzbudili Váš záujem, radi Vás spoznáme.
Vašu žiadosť a profesný životopis pošlite na adresu: 

HONOLD Logistik GmbH
z.Hd. Herrn Kettl

Europaring 11, D - 94315 Straubing
Email: martin.kettl@honold.net

UKRYTE 
SVOJHO MILÁČIKA

DO GARÁŽE
KDE?

Vietnamská 43/E, BA Trnávka

KOĽKO?
Už len 30 miest

PREČO?
Lebo nemá rád zlodejov,

prach a sneh

ZA KOĽKO?
1.100,- Sk/miesto/mes. (vrátane DPH)

IURIS, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
Tel.: 599 805 85, 599 805 84  Fax: 599 805 86
iuris@iuris.sk                           www.iuris.sk


