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Štát sa bude

podieľať 

na výstavbe

trate električky
BRATISLAVA
Na výstavbe trate električiek z Janí-
kovho dvora v Petržalke na Šafáriko-
vo námestie sa bude podieľať aj štát,
ktorý s mestom spojí sily aj pri výstav-
be železničných tratí.
V týchto dňoch štát v zastúpení minister-
stva dopravy, pôšt a telekomunikácií,
Železnice Slovenskej republiky a mesto
Bratislava pripravujú memorandum o
spoločnom postupe pri výstavbe koľajo-
vých tratí na území Bratislavy.
Podľa predbežných výsledkov rokovaní
menšiu časť trate vybuduje mesto, väč-
šiu časť na petržalskej strane v rámci
združenej investície postavia železnice.
Trať by sa mala využívať duálne - mala
by mať rozchod 1435 milimetrov, ktorý
používajú železnice, ale bude do nej vlo-
žená aj tretia koľaj, aby ňou mohli pre-
mávať aj električky s rozchodom 1000
milimetrov. Mala by byť súčasťou širšie-
ho systému tratí, ktoré pripravujú želez-
nice a v rámci ktorého by malo okrem
iného vzniknúť prepojenie železničných
staníc Bratislava - Filiálka a Bratislava -
Petržalka traťou vedenou v tuneli pod
Dunajom. 
Mesto pripravuje projekt rýchlej električ-
ky ďalej  podľa plánu. Pracovníci žilin-
skej spoločnosti GEOstatik v týchto
dňoch dokončujú posudok na statiku Sta-
rého mosta, skúmali kvalitu jeho štyroch
pilierov. Prevŕtali tri piliere vo vode a
jeden na petržalskom brehu Dunaja. Prie-
skum bude mesto stáť pol milióna korún.
V týchto dňoch by malo byť vyhodnote-
né statické posúdenie mosta. 
Potom budú pokračovať prípravné práce
- bude možné vypísať súťaž na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie stavby a postupovať
ďalej výberom zhotoviteľa, vypracova-
ním projektovej dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie, prerokovaním projekto-
vej dokumentácie a napokon požiadať o
vydanie územného rozhodnutia a dosiah-
nuť jeho správoplatnenie. 
Nový úsek modernej električkovej trate,
ktorý bude merať 5,8 km, spojí centrum
Bratislavy s pravobrežnou najväčšou
mestskou časťou Petržalkou. Električko-
vá trať bude smerovať zo Šafárikovho
námestia cez Starý most cez Dunaj až do
Janíkovho dvora. Na celej trase bude 9
zastávok. Výstavba celého úseku v prvej
etape bude trvať asi 2,5 roka, pričom
stavba si vyžiada asi 8 miliárd sloven-
ských korún. Je predpoklad, že na trati by
mali premávať nízkopodlažné električky
schopné dosiahnuť rýchlosť až 80 kilo-
metrov za hodinu. Ako sme už informo-
vali, na dodávateľa vozidiel pre nosný
systém mestskej hromadnej dopravy
mesto plánuje vypísať medzinárodný
tender. (juh)

Časť pozemkov

za mostom

mesto predá,

časť zamení
PETRŽALKA
Časť pozemkov za Starým mostom,
na ktoré mesto vlani vypísalo dve
ponukové konania a potom ich zrušilo,
sa stane predmetom transakcie, ktorá
umožní výstavbu depa pre električky v
Janíkovom dvore.
Dvakrát vypísané a zrušené ponukové
konanie sa týkalo pozemkov s rozlohou
10 hektárov na území ohraničenom Sta-
rým mostom, Klokočovou, Kočánkovou
a Einsteinovou ulicou. V súčasnosti
mesto pripravuje predaj a zámenu časti z
nich s rozlohou 5,7 hektára.
Územie je rozdelené na štyri sektory, z
čoho na dvoch z nich, situovaných bliž-
šie k Einsteinovej ulici, je možná výstav-
ba polyfunkčných objektov do výšky 21,
resp. 8 nadzemných podlaží a na druhých
dvoch, situovaných bližšie k Dunaju, je
možná výstavba do výšky 4 + 1 nadzem-
né podlažie, pričom sa tu počíta s vybu-
dovaním kultúrno-spoločenského centra,
cirkevných a športových zariadení.
Prvé dva sektory chce mesto predať  súk-
romnej firme za cenu 19 059 korún za
štvorcový meter, druhé dva chce zameniť
za pozemky s rozlohou 9,1 hektára v Janí-
kovom dvore. Pozemky, ktoré patria spo-
ločnostiam Popper Capital, a.s., a Poplat-
ky, a.s., mesto potrebuje na to, aby získalo
priestor potrebný na vybudovanie depa
pre električky, ktoré majú premávať na
plánovanej električkovej trati spájajúcej
Petržalku s centrom mesta. (juh)

Bociany

sa vracajú späť
BRATISLAVA
Lastovičky a bociany opustili svoje zi-
moviská  a sú na ceste na Slovensko.
Pozorované už boli v Taliansku, Portu-
galsku, Španielsku a Grécku. Infor-
movala o tom Slovenská ornitologická
spoločnosť.
Na nebezpečný a náročný prelet do Euró-
py, ktorý lietadlo zvládne za menej ako
deň, potrebujú poslovia jari zvyčajne až
niekoľko týždňov. Vtáky, ktoré odlietajú
z Južnej Afriky v týchto dňoch, priletia
do strednej Európy v polovici marca. 
„Pozorovania poslov jari ako je lastovič-
ka, dažďovník, bocian a kukučka, tvoria
súčasť unikátneho európskeho projektu
Jar ožíva/Spring Alive. Ide o jednoduchý,
zábavný, ale najmä poučný projekt, do
ktorého sa môžu zapojiť deti i dospelí.
Podstatu projektu tvorí odosielanie správ
o prvých pozorovaniach štyroch vtáčích
druhov, prostredníctvom internetovej
stránky www.springalive.net. Stránka je
dostupná už aj v slovenskom jazyku,“
uviedla Ivana Hukeľová zo Slovenskej
ornitologickej spoločnosti. (brn)

Na prvý pohľad je zrejmé, že historický organ je zastrčený v podveží dómu a píšťaly hrajú do seba. FOTO - Pavel Kastl

STARÉ MESTO
V polovici januára zverejnil dirigent
SND Pavol Selecký svoje pochybnosti o
správnosti zámeru Bratislavsko-trnav-
skej arcidiecézy nahradiť organ v
Dóme sv. Martina novým a kvalitnej-
ším nástrojom.
Výmenou pôvodného organa za nový
„elektronický“ by sa podľa neho narušil
ojedinelý koncertný priestor. Organ totiž
podľa neho tvorí integrálnu súčasť inte-
riéru dómu a je súčasťou hudobnej a kul-
túrnej tradície mesta. Chór, ako aj umiest-
nenie organu, navyše podľa Seleckého
navrhol skladateľ Franz Liszt.
Diecézny organista a koordinátor stavby

nového organa Stanislav Šurin, označil
tvrdenie, že nový organ bude elektronic-
ký, za nezmysel. Úsmevné je podľa neho
aj vyjadrenie muzikologičky Balovej, že
„predsa každý vie, aký je rozdiel medzi
elektronickým a historickým organom“.
Ako uviedol S. Šurin, nový organ bude
klasický píšťalový mechanický nástroj
postavený na báze tradičného organár-
stva. Doplní ho počítačová technika,
ktorá organistovi umožní do pamäte ukla-
dať a počas hry využívať tisíce zvuko-
vých kombinácií.
Nový organ stavia firma Geralda Woehla
z nemeckého Marburgu, ktorá vyhrala
konkurz. Táto firma postavila napr. sláv-

ny Bachov organ v Thomaskirche v Lip-
sku, kde je Bach aj pochovaný.
Tvrdenie, že organ inštaloval Franz Liszt,
sa podľa S. Šurina po prvýkrát objavilo až
v uplynulých týždňoch, keď sa o projekt
začali zaujímať médiá. Táto informácia sa
podľa neho nenachádza v žiadnej odbor-
nej literatúre, nezmieňujú sa o tom serióz-
ni historici, ani renomovaní organisti či
organológovia. „Ak niekto začne podsú-
vať médiám takéto tvrdenie, bolo by se-
riózne, ak by ho podložil relevantnými
dôkazmi,“ konštatuje S. Šurin.
Dôvodom, pre ktorý má byť pôvodný
organ nahradený novým, je jeho nevhod-
né umiestnenie v podveží dómu. (ado)

Výmena starého organu vyvolala rozruch

Väčšina organistov podporuje nový organ
Nepomohla by starému organu v Dóme
sv. Martina rekonštrukcia, ktorá by
bola lacnejšia, ako je kúpa nového or-
ganu? Na to sme sa spýtali diecézneho
organistu a koordinátora stavby nové-
ho organa Stanislava ŠURINA.
- Samotná rekonštrukcia by organu nepo-
mohla, pretože hlavným problémom je
umiestnenie nástroja v podveží dómu.
Zvuk píšťal sa tu nešíri do priestoru chrá-
mu, ale do seba. Organár Vincent Možný
použil vyše polovicu píšťal zo starých
demontovaných organov a nemal skúse-
nosti so stavbou takého veľkého organa.
Organ mal už v momente svojho vzniku
viaceré nedostatky. 
Nie je možné organ premiestniť z pod-
vežia na iné miesto v chráme?
- Nie je to možné.  A to pre veľkosť
nástroja. Málokto si totiž uvedomuje jeho
rozmery, pretože je skrytý v podveží. Je
široký 11, vysoký 8,5 a hlboký 2,65 metra.
V dóme nie je možné ho umiestniť tak,

aby neprekážal a súčasne znel tak, ako by
bolo potrebné. 
Ako vnímate nesúhlas časti umeleckej
obce s presunom organa?
- Drvivá väčšina organistickej obce, až
na niektorých jednotlivcov, podporuje
postavenie nového organu v Dóme sv.
Martina na chóre a premiestnenie starého
do Žiliny. Som presvedčený, že väčšina
podpísaných muzikantov v podstate
nevedela, o čo ide. Organ v dóme je
národnou hnuteľnou kultúrnou pamiat-
kou. Zákon povoľuje premiestňovať nie-
len hnuteľné, ale dokonca aj nehnuteľné
pamiatky. Ak by starý organ teoreticky
zostal v dóme popri novom organe,
využíval by sa iba minimálne, čo by
mohlo viesť k jeho nefunkčnosti a záni-
ku. Niečo podobné sa stalo vo vieden-
skom Dóme sv. Štefana, kde sa pôvodný

organ od roku 1991 vôbec nepoužíva a je
v súčasnosti v nehrateľnom stave, de
facto je mŕtvou pamiatkou. 
Aký bude nový organ?
Nový organ bude klasický píšťalový
mechanický nástroj postavený na báze
tradičného organárstva. Bude typom tzv.
univerzálneho organa so špecifickým pri-
hliadnutím práve na interpretáciu diel
Johanna Sebastiana Bacha a francúzskej
organovej hudby 19. a 20. storočia. Na
Slovensku sa pritom v súčasnosti nena-
chádza organ, na ktorom by táto hudba
ideálne znela. 
Kedy má byť premiestnený starý organ
a kedy má byť inštalovaný nový
nástroj?
Organ by mohol byť presunutý v priebehu
mája. Nový organ sa už vyrába a s jeho
inštaláciou by sa mohlo začať začiatkom
júla. Zhováral sa Radoslav Števčík

(Celý rozhovor nájdete na
www.BratislavskeNoviny.sk)
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Honosná 
a noblesná je 
iba prívetivosť
Nepochybne najčastejšou vetou, ktorú
počujem z úst cudzincov, nie je chvála
na krásy mesta, ale prostá otázka, prečo
sú v takom krásnom meste všetci takí
zachmúrení.
Vo väčšine prípadov cítim za tým posled-
ným slovom nevyslovené „arogantní a
agresívni“, ale takúto otázku položí len
človek slušný, distingvovaný. A ten
neuráža - aj keď hneď má pravdu. 
Niežeby som nechcel byť slušný a dis-
tingvovaný, ale nemám prečo mlčať.
Minule som sa rozčúlil. Pozvala si istá
inštitúcia novinárov, že im ukáže čosi
pekné, a keď prišiel najočakávanejší z
pozývateľov aj so svojím pobočníkom,
obaja zamumlali „..ý...eň“. A zatvárili sa
ako predseda mestského výboru komu-
nistickej strany na prvomájovej tribúne.
Aj ten tam nahadzoval úsmev len podľa
presne napísaného scenára, inak sa tvá-
ril vážne ako päť kíl zemiakov, aby dal
najavo vážnosť strany.
Vždy, keď prežívam podobnú situáciu,
schádza mi na myseľ okrídlená veta
mojej starej mamy, ktorá vravela: „Radši
tri razy jak ani raz, radši vóbec né než
pocichy.“ Čím myslela pozdravenie a
poďakovanie a vôbec postoj k druhým.
Nehovorila tomu sociálna komunikácia.
Až my sme to tak nazvali, možno tiež len
preto, aby to dalo väčšiu vážnosť tomu,
že pri vstupe do obchodu pozdravím.
Myslím si, že naši súčasní papaláši, vrá-
tane takzvaných selfmademanov točia-
cich súkromné miliardy, majú len drobné
boľševické spodtribúnové vychovanie,
ale zasa viem, ako by sa to dalo napraviť.
Poslať ich do staršej Európy v role člove-
ka, čo sa tam živí prácou, a predsa je v
obchode a na úradoch rovnocenným hos-
ťom. Kde by ich mrmlúcich pozdrav s
odutou pusou nik nebral vážne.
Nebudem písať o úsmeve, v tomto čísle to
dokonale urobila jedna z našich čitate-
liek. Spomínam ho len ako súčasť toho,
čo nám chýba a čím by sme mali nahra-
diť povýšenosť a bezdôvodný odstup.
Škoda, že sa to nedá napraviť podľa ďal-
šej okrídlenej vety mojej starkej: „Škoda
každej facky, ktorá spadne vedľa.“

Gustav Bartovic

Obnova

Gorkého ulice

je zatiaľ neistá
STARÉ MESTO
Na rekonštrukciu Gorkého ulice a
Komenského námestia, o ktorom uva-
žovala mestská časť v predchádzajú-
com období, bola urobená projektová
príprava pre stavebné povolenie. 
Mestská časť Staré Mesto je pripravená
realizovať tento zámer podľa projektu,
ktorý vypracoval ateliér architekta Otta
Grossmanna. Otázkou však je, či bude aj
naďalej medzi jej „horúcimi“ prioritami.
,,Je vysoko pravdepodobné, že ich súčas-
né zastupiteľstvo prehodnotí a plánovanú
sumu na rekonštrukciu vo výške šesť
miliónov korún použije napríklad na
rekonštrukcie jaslí, zriaďovanie zariade-
ní opatrovateľskej starostlivosti, domo-
vov dôchodcov a podobne,“ povedal
nám starosta mestskej časti Staré Mesto
Andrej Petrek. V takom prípade by sa
rekonštrukcia odsunula na neskorší ter-
mín. Podľa A. Petreka nie je pritom vylú-
čené, že sa projekty ešte neupravia. 
Pripomeňme, že podľa projektu architek-
tov pod vedením O. Grossmanna by sa
Gorkého ulica mala sčasti zmeniť na
pešiu zónu, mali by tu pribudnúť stromy,
v celej šírke by na nej mala byť osadená
nová dlažba, pribudnúť by malo moder-
né osvetlenie a organizácia parkovania
by bola iná ako v súčasnosti. Projekt
zahŕňa aj priľahlé Komenského námes-
tie. Architektonické riešenie Gorkého
ulice by malo nadviazať na Hviezdosla-
vovo námestie. (juh)

Ministerstvo

vnútra sa chce

presťahovať
BRATISLAVA
Ministerstvo vnútra zvažuje predaj
svojej budovy na Pribinovej ulici a
presťahovanie na iné miesto. Žiadne
konkrétne rozhodnutie v tejto záleži-
tosti zatiaľ nepadlo.
Budova ministerstva vnútra na Pribinovej
ulici bola postavená v rokoch 1930-1932.
Ministerstvo túto budovu prevzalo do
správy na základe rozhodnutia dislokač-
nej komisie v júni 1969 od vtedajšieho
Západoslovenského krajského národného
výboru, odboru pre vnútorné veci. Dôvo-
dom na prevod správy bolo zrušenie
Západoslovenského KNV. 
Vyše sedemdesiatročná budova neposta-
čuje potrebám úradu ministerstva, je
energeticky náročná, s problémami sa tu
zavádzajú siete. Väčšina kancelárií je
málo priestorná a nevyhovuje súčasným
hygienickým štandardom.
Predaj budovy a sťahovanie ministerstva
je zatiaľ len v rovine úvah, definitívne
rozhodnutie by malo byť známe do šies-
tich mesiacov. Podľa informácií z minis-
terstva vnútra zatiaľ seriózna ponuka
neprišla a neuskutočnili sa ani rokovania
so záujemcami.
V uplynulom období prejavila o odkúpe-
nie budovy záujem developerská spoloč-
nosť Ballymore Properties, ktorá v
susednej zóna Pribinova buduje medzi-
národné obchodné centrum Eurovea. K
dohode však vtedy nedošlo. (juh)

BRATISLAVA
V uplynulých dňoch sa v niektorých
médiách objavili informácie o mož-
nom presťahovaní Slovenskej technic-
kej univerzity z Bratislavy do techno-
logického parku Euroalley na Záhorí.
Ako sa ukázalo, tieto informácie boli
nepresné.
Podľa informácií niektorých médií
navrhla Slovenskej technickej univerzite
jej presťahovanie do spomenutého tech-
nologického parku pri Malackách spo-
ločnosť HB Reavis Group. Zverejnené
informácie vyznievali v tom zmysle, že
uvedená spoločnosť chce získať nehnu-
teľnosti a pozemky univerzity na území
Bratislavy.
„Je pravda, že HB Reavis Group predo-
strel myšlienku, podľa ktorej by sa Slo-
venská technická univerzita Bratislava
presťahovala do technologického parku
Eurovalley,“ povedal nám Miro Sedlák
zo spoločnosti HB Reavis Group. „Tento

plán je zatiaľ v štádiu úvah a konzultácií
s predstaviteľmi STU. Nikdy však nebo-
la reč o tom, že by HB Reavis Group mal
areál pre STU postaviť, alebo manažovať
jeho stavbu.“
Ako dodal, pointa je v tom, že HB Rea-
vis Group, ktorý je developerom Euro-
valley, dá STU k dispozícii vyrovnané a
zasieťované pozemky - zadarmo a v
takom množstve, v akom bude univerzi-
ta potrebovať. Na nich si STU môže
postaviť areál podľa svojich predstáv a
potrieb - od dodávateľa, ktorého si sama
vyberie v tendri. „HB Reavis nemá
záujem na výstavbe areálu nijako partici-
povať,“ zdôraznil M. Sedlák, podľa kto-
rého rovnako ani nejde o zámenu pozem-
kov pre univerzitu v Eurovalley za
nehnuteľnosti, ktoré STU vlastní v Brati-
slave, ako to nesprávne uviedli niektoré
médiá. „Z pohľadu spoločnosti HB Rea-
vis Group ide o non profit operáciu,“
uviedol M. Sedlák.

Orgány Slovenskej technickej univerzity
o možnom presťahovaní školy do Mala-
ciek nerokovali. Potvrdili to rektor STU
Vladimír Báleš a predseda Akademické-
ho senátu Milan Žalman. V. Báleš po-
vedal, že v súčasnosti neprichádza do
úvahy, aby sa univerzita sťahovala.
Podľa neho momentálne sa v škole uva-
žuje len o tom, či sa budú rekonštruovať
budovy univerzity, alebo sa postavia
nové.
Nesúhlas so zámerom premiestniť STU
vyjadril aj bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský. Ako uviedol, je zásadne proti
takému riešeniu. „Keďže Slovenská tech-
nická univerzita je súčasťou mesta Brati-
slava už takmer 70 rokov, som presvedče-
ná, že jej miesto je naďalej na jeho
území,“ vyhlásil. „Naším cieľom je vybu-
dovať z Bratislavy mesto vedy, výskumu
a vzdelania, a preto vyviniem všetko úsi-
lie na zotrvanie STU v hlavnom meste
Slovenska.“ (juh)

Úvahy o sťahovaní STU nie sú aktuálne

Bratislava sa môže pokladať za rovesníka

Ríma, tak ako Viedeň, Paríž a Budapešť
STARÉ MESTO
Súčasťou expozícií Apponyiho paláca
po jeho opätovnom otvorení budú ďal-
šie dôkazy o viac ako dvetisícročnej
histórii Bratislavy, ktoré priniesli nále-
zy počas jeho rekonštrukcie.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
sa po dokončení, očakávanom v októbri
tohto roku, stane táto nádherná a na
pamiatky bohatá stavba výkladnou skri-
ňou Bratislavy a bude vzbudzovať
záujem nielen obyvateľov Slovenska, ale
aj v zahraničí. Už samotná rokoková
stavba z druhej polovice osemnásteho
storočia je pozoruhodnosťou, vznikla
však na mieste bývalého Nádasdyho
paláca, ktorý však tiež postavili na mies-
te predtým zastavanom staršou kultúrou. 
Archeológovia postupom do hĺbky obja-
vili pamiatky stredovekého osídlenia a
pod nimi artefakty pravdepodobne z

obdobia prelomu piateho a šiesteho sto-
ročia po Kristovi. 
Časť nálezov objavených počas rekon-
štrukcie si budú môcť návštevníci Appo-
nyiho paláca pozrieť po jeho sprístupne-
ní. Ide napríklad o keltskú hrnčiarsku
pec, nádoby z keramiky a skla zo stredo-
veku. Raritou je sedemnásť strieborných
uhorských denárov z prvej polovice 16.
storočia, ktoré vo svojej dobe predstavo-
vali týždennú mzdu tovariša. Výskum
však odokrýva aj počiatky zrodu mest-
skej infraštruktúry ako napríklad studňu
zo 16. storočia či kanalizačný zberač z
18. storočia. 
V konečnom dôsledku pri archeologic-
kom výskume, ktorý rekonštrukcii pred-
chádzal, došli historici až na potvrdenie
trvalého osídlenia tohto priestoru ešte z
prvého storočia pred začiatkom nášho
letopočtu. Z tohto obdobia pochádza uni-

kátny nález železného roštu z hrnčiarskej
pece, ktorý je jediným exemplárom v
strednej Európe. 
Dôkazy trvalého osídlenia mestského
priestoru v období pred začiatkom leto-
počtu opäť dokazujú kontinuálne dejiny
bratislavského mesta až do obdobia, keď
bola na vrchole svojho rozvoja Rímska
ríša. Mesto má korene v tom istom obdo-
bí a v tých istých zdrojoch ako Paríž,
Viedeň či Budapešť.
Súčasná rekonštrukcia Apponyiho paláca
sa začala v roku 2005. Po jej dokončení
sa do prízemia vráti Múzeum vinárstva a
vinohradníctva obohatené o vinotéku a
reštauráciu na nádvorí, na prvom a dru-
hom poschodí bude stála výstava dobo-
vého nábytku viazaná k mestu a na tre-
ťom výstava skla, keramiky a porcelánu.

Gustav Bartovic
FOTO - Miroslav Košírer

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

Veľká noc v Máji
V termíne: 7. 4. - 12. 4. 2007
cena: od 970,- Sk/osoba/deň

Veľká noc v Máji
V termíne: 7. 4. - 12. 4. 2007
cena: od 970,- Sk/osoba/deň

Kontakt: 033 - 774 21 22, 774 31 12, hotelmaj@hotelmaj.sk, www.hotelmaj.sk

Cena zahŕňa:
�ubytovanie 
�polpenzia 
Balík služieb zdarma:
�2x liečebná procedúra

(výber) 
�špeciálny pitný režim 
�bazén 
� fitness 
�požičiavanie bicykla

počas celého pobytu
Cena platí pri minimálne 

2 prenocovaniach

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk



VÍKENDOVÝ POBYT 1390,- Sk/noc

LIEČEBNÝ POBYT 670,- Sk/noc
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Krajské mestá

apelujú kvôli

kompetenciám
BRATISLAVA
Združenie primátorov krajských miest,
známe ako K8, prijalo na prvom zasad-
nutí v novom volebnom období vyhláse-
nie, v ktorom pomenovalo súčasné
najaktuálnejšie problémy miest.
Všetci ôsmi primátori sa minulý týždeň
zhodli na tom, že opatrenia vlády, týkajúce
sa najmä financovania a kompetencií
neštátnych základných umeleckých škôl a
neštátnych školských zariadení, negatívne
zasiahli do modelu financovania samo-
správ a znamenali zníženie príjmov, ktoré
mali slúžiť na starostlivosť o potreby obča-
nov. Rovnako to platí aj o poplatkov za
odvádzanie vôd z povrchového odtoku na
mestských komunikáciách a o znížení
výnosu dane z nehnuteľností po schválení
legislatívnych zmien. 
Medzi ďalšie problémy zaraďujú primáto-
ri riešenie usporiadania a vzťahu samo-
správ pri správe verejných komunikácií s
vlastníkmi pozemkov, na ktorých ležia.
Tento dlh minulosti podľa nich prekračuje
ich možnosti na riešenie. Ďalej upozorňu-
jú na to, že aj napriek naštartovanému pro-
cesu výberu slovenského mesta, ktorému
udelia titul Európske hlavné mesto kultúry
na rok 2013, vláda odložila finančnú pod-
poru projektu až dovtedy, kým bude
známy víťaz. Tento postup nepovažujú
primátori za správny a vnímajú ho ako
ohrozenie korektnosti výberového konania
a následne realizovateľnosti vybraného
projektu. Vlády krajín EÚ podľa združenia
K8 významne a dostatočne včas prispieva-
jú zo svojich rozpočtov na aktivity miest s
týmto titulom, konštatuje sa vo vyhlásení.
Členovia Združenia K8 vyhlásili, že chcú
byť partnermi pre vládu pri tvorbe opatre-
ní, ktoré ovplyvňujú činnosť samospráv.
Zároveň upozorňujú kabinet, že nedávne
zásahy do fiškálnej decentralizácie a kom-
petencií krajských miest poškodzujú záuj-
my ich občanov. Žiadajú spoločné riešenie
týkajúce sa nárokov vlastníkov pozemkov
pod komunikáciami, ako aj to, aby vláda
jasne definovala svoj záväzok podpore
projektu na titul Európske hlavné mesto
kultúry zo štátneho rozpočtu ešte počas
prípravy projektov. 
Hlavné mesto spolu s krajskými mestami
Slovenska založilo Združenie K8, ktoré
bolo na Krajskom úrade v Bratislave zapí-
sané do registra záujmových združení
právnických osôb 29. decembra 2006. 
Cieľom K8 je obhajovať záujmy kraj-
ských miest a ich obyvateľov, spoločnými
silami zabezpečovať rozvoj samospráv a
koordinovať postup pri hľadaní a presa-
dzovaní riešení pre občanov. (brn)

Vydávanie

parkovacích

povolení zastavili
VRAKUŇA
Starosta Vrakune Ladislav Fatura sa
chce intenzívne venovať aj parkova-
niu v tejto mestskej časti. Kvôli rieše-
niu nedostatku miest vydávanie no-
vých povolení na vyhradené parkova-
nie v súčasnosti pozastavil.
Problémy s parkovaním trápia mnohých
Vrakunčanov. Čitateľ František Kramá-
rik nám napísal, že informácie starostu,
ktoré uviedol v čísle 6 Bratislavských
novín, nezodpovedajú skutočnosti. Vra-
kunský starosta L. Fatura informoval, že
platené parkovacie miesta na každej
ulici jednotlivého sídliska sa môžu vydá-
vať len do 30 % kapacity parkovacích
miest. 
„S tým by som si dovolil nesúhlasiť, pre-
tože pred bytovými domami na Poľno-
hospodárskej ulici č. 49 a 51 je 48 parko-
vacích miest, z toho je 20 platených a 3
miesta sú rezervované pre telesne postih-
nutých,“ uviedol čitateľ a dodal, že táto
nezrovnalosť by mala byť napravená,
aby bola splnená uvedená podmienka
hovoriaca o 30 percentách.
Starosta Ladislav Fatura tvrdí, že o pro-
bléme parkovania chce diskutovať aj s
občanmi, ktorí sú citliví na ukrajovanie z
existujúcej zelene, a preto sa mestská
časť touto cestou bude uberať len vo
výnimočných prípadoch. Riešením nie je
podľa neho ani budovanie finančne
náročných parkovacích domov, ktoré by
mohli zostať prázdne a boli by to vyho-
dené peniaze. 
Zopakoval, že vo Vrakuni platí, že podiel
vyhradených parkovacích miest by
nemal prekročiť 30 percent z ich celko-
vého počtu. Pripustil, že v niektorých uli-
ciach nie je tento limit dodržaný, no je to
podľa neho tým, že povolenia na parko-
vanie boli vydané v predchádzajúcom
období. (rob)

Starosta Vrakune Ladislav Fatura: Chcem

klásť dôraz na komunikáciu s obyvateľmi
Aj v tomto vydaní pokračujeme v sérii
rozhovorov so starostami bratislav-
ských mestských častí. Tentoraz sme sa
pozhovárali so starostom Vrakune
Ladislavom FATUROM (nezávislý).

~       ~       ~
Ako si predstavujete spoluprácu s
novozvoleným poslaneckým zborom?
- Mojou výhodou je, že som kandidoval
ako nezávislý občiansky kandidát, čo zna-
mená, že ma nenominovala žiadna strana
ani hnutie, preto nie som zaťažený straníc-
kymi bojmi a straníckymi rozhodnutiami.
Mám určitú víziu, ako by mala naša spolu-
práca vyzerať a ako by mala pokračovať.
Uvidíme, do akej miery sa budú dať moje
predstavy skombinovať s predstavami,
ktoré majú poslanci miestneho zastupiteľ-
stva. Väčšinové zastúpenie v zastupiteľ-
stve má koalícia SDKÚ-KDH, ktorá má
spolu 19 poslancov. Keď sme porovnávali
naše programy, zistili sme, že pokiaľ ide o
líniu vedenia komunálnej politiky na naj-
bližšie štyri roky, vo viacerých veciach sa
zhodujeme. Myslím si, že ak by sa aj
vyskytli nejaké problémy, budeme schop-
ní nájsť spoločnú reč a hľadať riešenie.
Moja komunikácia so zastupiteľstvom je
na veľmi dobrej úrovni a som presvedče-
ný, že na nej aj zostane, nakoľko nás spája
rovnaký záujem - slúžiť občanom mest-
skej časti.
Pred voľbami ste medzi svojimi cieľmi
deklarovali zvýšenie bezpečnosti na
území mestskej časti. Ako konkrétne to
chcete dosiahnuť?
- V prvom rade intenzívnejšou komuniká-
ciou s Policajným zborom SR a s mest-
skou políciou, a to na všetkých úrovniach.
Nezostaneme však iba pri spolupráci s
políciou, budeme sa snažiť hľadať mož-
nosti aj vo sfére spolupráce občanov,
súkromných bezpečnostných služieb a
mestskej časti. Pripravujeme prezentačný
model, prostredníctvom ktorého chceme
občana oboznámiť s našimi predstavami,
ako zvýšiť bezpečnosť v jednotlivých
lokalitách. Kým sa nájdu prostriedky na
vybudovanie kamerového systému mest-
skej polície vo Vrakuni, môžeme konať
sami a vytvoriť možno aj kvalitnejšie pro-
striedky na ochranu verejného poriadku.
Samozrejme, do zvyšovania bezpečnosti
na území mestskej časti chceme zapájať aj
občanov. Ak chcú žiť v slušnom prostredí,
bez asociálov a živlov, môžu aj oni priložiť
ruku k dielu a určitým spôsobom sa na tom
podieľať.
Vrakuňa je smutne preslávená drogový-
mi dílermi v obytnom súbore Pentagón.
Čo podľa vás treba urobiť, aby bol v
ňom a jeho okolí konečne poriadok?
- V Pentagóne bývajú nielen drogoví díle-
ri a neprispôsobiví občania, ale aj slušní
obyvatelia, ktorí si kúpili garsónky, platia
všetky účty a nemajú žiadne problémy s
občianskym spolunažívaním. S Pentagó-
nom sa začalo pracovať už v minulom
volebnom období prostredníctvom pro-
gramu Drogy von, v ktorom sú viazané
prostriedky mestskej časti i ministerstva
vnútra, resp. vlády, ktorá má vyčlenené
peniaze na boj s drogami a na protidrogo-
vú činnosť. Vo februári sa tento projekt
konečne začal, v dvoch vchodoch boli
inštalované kamery, vchody sú za-
bezpečené M-kľúčmi, aj keď to ešte nie je
také, ako by to obyvatelia požadovali,
funguje tam nepretržitá strážna služba.
Veľa môžu urobiť aj samotní obyvatelia,
spoločenstvo vlastníkov bytov môže
vyvinúť tlak na svojich spolubývajúcich,
zmeniť domový poriadok tak, aby vyho-
voval všetkým a umožnil eliminovať pro-
blémy, ktoré tam existujú. 

Čo chýba v infraštruktúre Vrakune a
kde konkrétne by sa čo malo vybudo-
vať?
- Sústredíme sa na dobudovanie kanalizá-
cie, na čom sa už pracuje a verím, že do
roku 2010 sa nám podarí kompletne odka-
nalizovať celú Vrakuňu, čím by sme sa
dostali do súladu s európskymi normami a
legislatívou. Bude sa pracovať aj na novo
vybudovaných komunikáciách, väčšinou
je to riešené tak, že stavebník je povinný
popri stavbe vybudovať aj kanalizáciu a
všetky ostatné inžinierske siete, takže
mestská časť si ich iba prevezme a postúpi
do správy či už Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, alebo iného príslušného
správcu. Snažíme sa už pri vydávaní sta-
vebných povolení prihliadať na to, aby sa
príslušná infraštruktúra vybudovala všade
tam, kde je to potrebné. 
Avizovali ste zámer vybudovať vo Vra-
kuni nové centrum - máte už konkrét-
nejšie predstavy?
- Konkrétnejšie predstavy budeme mať, až
keď bude vykonaná pasportizácia pozem-
kov na území celej Vrakune, aby sme
vedeli, komu ktoré pozemky patria a či nie
sú na nich nejaké ťarchy. Potom budeme
môcť uvažovať nad tým, či zriadime nové
centrum Vrakune niekde „na zelenej lúke“,
čo by bolo dosť nákladné, alebo prestavia-
me niektorú časť Vrakune tak, aby spĺňala
požiadavky downtownu mestskej časti a
mohla byť považovaná za jej centrum.
Mojou predstavou je, že by mohlo ísť o
nejaké príjemné námestie s polyfunkčný-
mi objektmi ponúkajúcimi služby potreb-
né pre občanov. Mohlo by tam byť naprí-
klad menšie nákupné centrum, kultúrne
stredisko, nová radnica a podobne. Všetko
bude závisieť od nového územného plánu,
ktorý má v najbližšom čase schváliť mest-
ské zastupiteľstvo. Po jeho schválení
budeme vedieť, kde by sme mohli uvažo-
vať o niečom podobnom.
Ďalším vaším deklarovaným cieľom je
dobudovať a zveľadiť oddychovo-re-
kreačnú zónu vo Vrakunskom lesíku -
čo by tam malo pribudnúť?
- Pokiaľ ide o Vrakunský lesík, sú tam luž-
né lesy a je to chránená oblasť. Problé-
mom je pasportizácia pozemkov, veľká

časť lesíka je v súkromných rukách. Ak
som dobre informovaný, aj v novom
územnom pláne je toto územie definova-
né ako oddychová zóna. Lesík by sme
chceli priblížiť občanom, dobudovať služ-
by a atrakcie, pričom od začiatku budeme
myslieť aj na to, aby sme to, čo v ňom
vybudujeme, vedeli ochrániť proti vandal-
stvu a ničeniu. Uvažuje sa o viacerých
alternatívach, až po pasportizácii pozem-
kov budeme môcť povedať, pre ktorú z
nich sa rozhodneme. 
Ako chcete zlepšiť situáciu s parkova-
ním, ktorá je nepriaznivá aj vo Vra-
kuni?
- Problematike parkovania na území mest-
skej časti sa určite budeme venovať. Obča-
nia sú citliví na to, keď sa ukrajuje z exi-
stujúcej zelene, preto sa touto cestou bude-
me uberať len vo veľmi výnimočných prí-
padoch. Budovať finančne náročné parko-
vacie domy, ktoré potom ostanú prázdne,
by bolo zbytočným vyhadzovaním peňazí,
ktoré by sa dali použiť na niečo úplne iné.
Budeme diskutovať s občanmi o tom, aby
sme vedeli, aké sú ich predstavy a podľa
toho budeme hľadať najvhodnejšie rieše-
nia. Osobitne budeme klásť dôraz na to,
aby sa odľahčila situácia najmä v oblasti
ulíc Bučinová, Rajecká, Jedľová a Poľno-
hospodárska.
Aké sú podľa vášho názoru možnosti
stavebného rozšírenia Vrakune?
- Rozširovanie Vrakune sa uskutočňuje
skôr formou individuálnej bytovej výstav-
by ktorú orientujeme do lokalít Novej Vra-
kuňe a po schválení nového územného
plánu to bude lokalita Horné Diely. Vzhľa-
dom na polohu Vrakune pri letisku, prí-
tomnosť Ústrednej čistiarne odpadových
vôd a ochranné pásmo lužných lesov sú
možnosti ďalšej výstavby limitované.
Vhodných miest na ďalšiu výstavbu je vo
Vrakuni málo, medzi obyvateľmi prevažu-
je pocit, že už je dosť zahustená, snažia sa
uchovať existujúcu zeleň a sú v zásade
proti tomu, aby sa tu ďalej stavalo, s čím si
v mnohých prípadoch dovolím súhlasiť.

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Slavo Polanský

(Rozšírenú verziu rozhovoru nájdete na
www.BratislavskeNoviny.sk)

Centrum liečby chronickej 
bolesti LIMING ponúka:

Liekové a homeopatické poradenstvo. 
Obstreky nervov, kĺbov, miechy. 
Akupunktúra, laser, elektroliečba.

Cviky na chrbticu, PILATES, JOGA. 
Naprávanie chrbta, masáže.

02/5249 4022, www.TCM.sk

VÍKENDOVÝ POBYT 1390,- Sk/noc
� 3 dni / 2 noci s plnou penziou - 

ubytovanie, využívanie bazénov

LIEČEBNÝ POBYT 670,- Sk/noc
� Ubytovanie, polpenzia, lekárska prehliadka, 

2 procedúry na 1 pracovný deň

Hotel Flóra Dudince s.r.o., Kúpeľná 101, 
045/5583 132, 5583 742 - 744,

hotelfloradudince@stonline.sk, www.floradudince.sk

Termín od 1. 3. 2007 - 31. 3. 2007
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Dlhé diely

začínajú byť

preplnené
LIST ČITATEĽA
Nedávno som sa dočítala, že spoloč-
nosť, ktorá plánovala výstavbu veľké-
ho obytného komplexu s 326 bytmi na
Dlhých dieloch, tento svoj zámer
zatiaľ pozastavila.
Je zrejmé, že tak urobila len dočasne,
kým, ako zrejme predpokladá, utíchnu
protesty obyvateľov proti akejkoľvek
výstavbe. A skutočne, sídlisko je pre-
plnené, všade parkujúce autá, pôvodná
zeleň predtým nádhernej lokality nad
Dunajom je už minulosťou a výstavbou
výškových a polyfunkčných domov sa
obyvateľom čoraz viac zakrýva výhľad
na Dunaj, lesy a mesto - čo robilo toto
sídlisko príťažlivou lokalitou. Obyvate-
ľom chýbajú proporčne rozmiestnené a
kvalitné služby, obchodná sieť i zábavné
centrum. Najmä horná časť Dlhých die-
lov je projektovaná ako nocľaháreň. 
Ulice ako Veternicová, Hlaváčiková,
Nad lúčkami, Beniakova sú v podstate
bez efektívnejšej dopravy, hoci ide o
kopcovitý terén a vláčiť nákupy od
konečnej spojov 33 a 32 je naozaj pre
mnohých, najmä starších ale aj mamičky
s malými deťmi nad sily. Okrem reťazca
Billa v podstate nemáte v tejto časti Kar-
lovej Vsi iný väčší, dobre vybavený
obchod. V hornej časti chýbajú vynovené
a dobre udržiavané ihriská pre najmen-
ších. V zanedbaných pieskoviskách sa
často preháňajú psy a túlavé mačky.
Žiadne hojdačky či dômyselné preliezač-
ky pre deti na konci Dlhých dielov nenáj-
dete. Len akési torzá, kam pustiť dieťa je
nebezpečné, hrozí úraz.
Minule sa mi dostal do rúk časopis Cent-
ra bývania. Keď som si ho prelistovala,
bola som zaskočená informáciou o
výstavbe ďalších domov na Dlhých die-
loch. Na Kresánkovej ulici - 52 bytoviek,
Nové bratislavské centrum - 137 bytov,
Dlhé diely nad Devínskou cestou - štyri
dvojice domov, v každom tri byty. Ďalej
čiastočne vybudovaný komplex v dolnej
časti ulice Nad lúčkami so 104 bytmi,
byty na Matejkovej ulici, výstavba na
Majerníkovej ulici a nedávno tu začali
stavať výškovú budovu, no a na Námestí
sv. Františka sa stavia 17-poschodová
opacha, ktorá úplne znetvorí nedávno
dobudované malé námestie.
Možno som ani nemusela vymenovať
všetky plánované alebo rozostavané
stavby. Urobila som tak zámerne, aby si
aj nové vedenie samosprávy mestskej
časti Karlova Ves uvedomilo absurdnosť
neustálej zástavby Dlhých dielov i celej
Karlovej Vsi a skutočnosť, koľko
nových obyvateľov po ukončení uvede-
ných stavieb pribudne na dnes už naozaj
preplnenom sídlisku.

Nataša Repková, Karlova Ves

Kedy zrušia

vyhradené 

parkovanie?
AD: MÁME ZÁUJEM, ABY VŠETCI
OBYVATELIA... (BN 6/2007)
V deň, keď som dostal do schránky
Bratislavské noviny s rozhovorom s
novým starostom Starého Mesta
Andrejom Petrekom, na našej kratuč-
kej Zochovej ulici práve osádzali ďal-
šiu z už takmer nespočetných tabúľ,
označujúcich vyhradené parkovanie.
A na druhý deň ďalšiu!!! Aká to zhoda a
paradox s textom článku: „Parkovanie
budeme riešiť zmenami jeho organizá-
cie... Predpokladá to nutnosť zrušenia
dlhodobo prenajatých miest“. 
Nechcem byť sarkastický. Chcem len
veriť, že aj ďalšie slová povedal starosta
s plnou vážnosťou a zodpovednosťou a
bude sa snažiť o ich naplnenie. Tak, ako
to často dokázal aj na svojom predchá-
dzajúcom poste. Lebo čestných ľudí,
ktorí si za slovom stoja nielen na papieri,
ale aj činmi, je stále menej.

Ľubomír Lapšanský, Staré Mesto

Pokladňu

v ZOO zatvárajú

o hodinu skôr
LIST ČITATEĽA
V prekrásne slnečné nedeľné popolud-
nie som sa so synom vybral do zoolo-
gickej záhrady. Žiaľ, neskoro.
O 15. hodine 10. minúte som našiel pred
pokladňou zamknutú mrežu! Pokladňa je
otvorená len do 15.00 h! A to až do 31.
marca. Kto si to môže v dnešnej dobe
dovoliť? Hádam len ten, kto si pohodlne
žije z rozpočtu mesta a zo sponzorských
darov (teraz nehovorím o zvieratách). 
Hoci sa celý objekt zatvára „až“ o 16.00,
vstup doň znemožňujú už od 15.00 h aj
tým, ktorí si chcú zaplatiť vstupné, hoci
by v ZOO zotrvali čo i len pol hodinku,
čo s mnohými malými netrpezlivými
deťmi nie je vôbec problém.
Apelujem teda na riaditeľstvo ZOO i zod-
povedných pracovníkov na magistráte,
aby otvárací čas prispôsobili požiadav-
kám občanov a hlavne peknému počasiu,
ktoré kraľuje tejto zime i skorej jari. Veď
sa stmieva až po 17.00 h. Absurditu situá-
cie si uvedomia iste aj oni, ak prídu o
15.10 k ZOO a budú musieť svojmu 3-
ročnému drobcovi vysvetliť, prečo je
zatvorené... Jaroslav Pehal, Bratislava

Moody's na Jozefskej môže konkurovať
Na Jozefskej ulici pribudla k dvom
usadeným podnikom reštaurácia
MOODY'S, ktorá má so zabehanými
lokálmi niečo spoločné - rýchlo sa môže
stať populárna. 
Moody's uvíta maličkým priestorom v
prízemí, po schodoch sa však dostanete
do miestnosti, ktorá je rozmermi tak
akurát. Trošku nás prekvapilo, že sme v
piatok popoludní jedinými hosťami.
Bolo však už po čase podávania menu a
Moody's zrejme platia daň nováčika. Ak
odstránia niektoré chybičky, dlho to
trvať nemusí. Majú dosť predností -
pestrý a prehľadný sortiment, veľmi
ľudské ceny, mimoriadne dobrú kuchy-
ňu a neošvindľované porcie. K pocitu
dokonalej nasýtenosti tu stačí polievka a
hlavné jedlo.
Priestor, ktorého kapacitu odhadujeme
tak na šesťdesiat ľudí, je veľmi vkusne
vyzdobený v štýle etno. Architekt to však
pokazil s výberom nábytku, nehodí sa k
výzdobe. Upútajú dve hojdačky pri bare -
tento systém sedenia vidno už na prízemí
pri výčape.  No vetranie nie je silnou
stránkou podniku, celý čas sme cítili
kuchyňu a bolo príliš teplo. Za chodbič-
kou so slušnými sociálnymi zariadeniami
(žiaľ bez obrúskov na utretie rúk) je ešte
jedna miestnosť, salónik.
V jedálnom lístku sú tri polievky, trvalo
Cesnaková krémová v bosniaku (55 Sk) a
paradajková, tretia sa strieda z dennej
ponuky. Okoštovali sme cesnačku, bola
jednoducho veľmi dobrá, bosniak čer-
stvý. Paradajkovú sme vynechali, z den-
nej ponuky k menu (inak ponúkajú na
výber dve kombinácie) sme mali Zemia-

kovú (35 Sk) - polievka nepotrebovala
absolútne nič pridať, ani ubrať.
Drobnú chybičku čašníčka spravila, keď
studené predjedlo - Encián v korenenom
náleve (89 Sk) marinovaný v olivovom
oleji s cesnakom, bylinkami a feferónkou,
priniesla po polievke. Azda preto, lebo
ďalšie dve predjedlá sme mali teplé. Syru
sa však vyčítať nedalo nič. Varovaním, aby
sme spomalili v objednávaní, mala byť
obrovská kopa ruccoly s dresingom Vinai-
grette, na ktorej spočívalo výborné La
prima con prosciutto (110 Sk), kozí syr
zabalený a grilovaný v prosciutte. Vrcho-
lom boli Lumanche con spinaci (109 Sk) -
slimáky zapekané v miske s lístkami špe-
nátu v smotanovej omáčke s parmezánom.
Špenát bol ochutený cesnakom síce výdat-
ne, ale pritom tak, že zdôraznil chuť slimá-
kov, špenátu i syrovej krusty. Najlepšia
úprava slimákov, akú hodnotiteľ skúsil.
Ťažší bol výber hlavného jedla. Na svoje
si prídu milovníci najrôznejších kuchýň -
štrnásť druhov pizze, dvanásť mäsitých
špecialít, vrátane rybích, šesť druhov ces-
tovín, osem druhov šalátu. Treba upozor-
niť najmä na šaláty. Ak si ho dáte, vyne-
chajte hlavné jedlo, bohato ho dokáže
zastúpiť. My sme to netušili.
Napokon sme sa rozhodli pre Fegato del
tacchino con la pera (159 Sk), teda mor-
čacie pečienky s hruškou, preliate hruško-
vicou, na zmesi šalátových listov s olivo-
vým olejom a limetkou. Hrušky sa ukáza-
li vynikajúcou kombináciou k pečien-
kam, tie boli jemné a celé jedlo sýte

vďaka množstvu čerstvého šalátu. V stá-
lom jedálnom lístku majú vložený list so
zoznamom ďalších, bežnejších, jedál. Z
neho sme skúsili sme skúsili Francúzsky
steak (259 Sk) a k nemu výborné Opeka-
né mesiačiky (40 Sk), teda do zlatista
opečené štvrtky zemiakov. Porcia pre
baníka, chutné, až na to, že na jednom
konci bol steak mierne prepečený. Moo-
dy's roll (209 Sk), rolka z panenky plnená
slivkami a jablkami v ľahkej smotanovo-
koňakovej omáčke, podobná bola aj ku
steaku. Omáčka v oboch prípadoch
výborná, rolka bola vynikajúca. Mozart
(199 Sk), marinované bravčové karé v
ostrosladkej omáčke prekladané ananá-
som, takisto na kope šalátu. Veľa z neho
zostalo nedotknuté, lebo sme si k tomuto
jedlu objednali šalát Mexican chef (139
Sk), pikantné kúsky opraženej kuraciny s
fazuľkou, ľadovým šalátom, paradajkou
a cibuľkou a dressingom tisíc ostrovov
podávaný v miske z kukuričnej placky.
Jednoducho vynikajúce, ale jemné, kto
čaká pikantnejšie, mal by o dochutenie
požiadať. Pri jedlách treba dodať, že všet-
ky skvelé omáčky si vyrábajú sami.
Okoštovali sme aj dezerty. Smotanová
torta (59 Sk) a makovo-višňová štrúdľa
boli dobré, dalo sa však poznať, že nie sú
vlastnej produkcie.
Niet veľmi čo dodať, len aby nepoľavili,
majú čím konkurovať. O to bude kuli-
nárska Jozefská zaujímavejšia.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdiečiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Redakcia si útratu
za konzumáciu hradila sama.

Platnú záručnú lehotu nesmie nikto meniť
Vstupom do Európskej únie sme pre-
vzali aj množstvo ustanovení týkajú-
cich sa ochrany spotrebiteľa. Ak si v
minulosti mohol výrobca určiť zá-
ručnú lehotu povedzme na pol roka
alebo rok, dnes je situácia iná. 
Na spotrebné výrobky a služby je jed-
notná záručná lehota - dva roky. Pre
spotrebiteľa je to fajn, pre výrobcu
motivácia predávať čo najkvalitnejšie
produkty, aby ho zákazník v rámci tohto
obdobia takpovediac neotravoval veľmi
často. O tom je prvý prípad. Druhý je o
včasnom vybavovaní reklamácií. Stáva
sa totiž veľmi často, že predajca alebo
poskytovateľ služieb si dáva načas a 30-
dňovú lehotu na vybavenie reklamácie
takpovediac prešvihne. No a spotrebiteľ
je nielen bez výrobku, ale aj bez peňazí,
ktoré zaň dal.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej in-
špekcie uložil Dopravnému podniku
Bratislava, a. s., pokutu vo výške 10-
tisíc korún po tom, ako inšpektori 30.
marca 2006 navštívili v rámci kontroly
prevádzkovú jednotku na Olejkárskej
ulici 1. Tam zistili, že spoločnosť riad-

ne neinformovala spotrebiteľa o pod-
mienkach uplatnenia zodpovednosti za
chyby výrobkov, a to nesprávnym uve-
dením záručnej lehoty v reklamačnom
poriadku. V reklamačnom poriadku na
elektronické nosiče tarifných údajov
(IČK) Dopravného podniku Bratislava,
a.s., bola uvedená záručná lehota 1 rok.
Inšpektori SOI počas kontroly spoľahli-
vo a riadne zistili, že spotrebiteľ nebol
riadne informovaný o podmienkach
uplatnenia zodpovednosti za chyby
výrobkov. 
Dopravný podnik sa odvolal a žiadal,
aby odvolací orgán zobral do úvahy to,
že dopravný podnik nemal žiadny kon-
krétny prípad, kedy by bola reklamácia
odmietnutá v čase do 24 mesiacov od
jeho vydania. Zástupcovia dotknutej
spoločnosti ďalej uviedli, že nedostatok
bol urýchlene odstránený. Aktualizova-
li reklamačný poriadok s uvedením 24-
mesačnej záručnej lehoty na vlastnej
internetovej stránke 4. apríla 2006 a

umiestnili aktuálny reklamačný poria-
dok vo všetkých predajniach DPB, a.s.
Dopravný podnik sa preto domnieva, že
dôvod na udelenie pokuty už neexistuje
a požiadal o jej odpustenie. SOI však
konštatovala, že ani promptné odstráne-
nie nedostatku nie je dôvodom na
odpustenie pokuty a odvolací orgán
SOI jej výšku potvrdil. 
Inšpektori vykonali na podnet spotrebi-
teľa kontrolu 22. marca 2006 v prevá-
dzke Shark Computers – servis na Bot-
tovej ulici 7 a zistili, že spotrebiteľka
27. decembra 2005 reklamovala moni-
tor HM903DT/Vision Master Pro454 v
hodnote 17 990 korún.
Reklamácia nebola vybavená v záko-
nom stanovenej lehote najneskôr do 30
dní a dovtedy spotrebiteľke predajňa
nevydala doklad o spôsobe vybavenia
reklamácie. Za toto protiprávne kona-
nie a porušenie paragrafu 19 zákona o
ochrane spotrebiteľa udelila SOI spo-
ločnosti s ručením obmedzeným Shark
Computers so sídlom na Fedákovej
ulici pokutu vo výške 20-tisíc korún. 

Marián Taller

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

Jubilejná akcia firmy MOTOR PARTNER!

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Citroën C4 Líder
už od 425.000,- Sk*

Štandardná výbava akčných sérií: „C4 Líder“ a „C4 by LOEB“

• motor 1,6i 16V (80 kW / 110 k) • ABS s rozdeľovačom brzdovej sily

a brzdovým asistentom • 6 airbagov • automatická dvojzónová

klimatizácia • kompletná elektrická výbava s palubným počítačom

• atermické čelné sklo s dažďovým senzorom • autorádio ovládané

na volante (JBL – iba pre „by LOEB“)

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Citroën C4 by LOEB
už od 539.900,- Sk*

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?
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Vodárne sa

k vlastníctvu

cesty nehlásia
PERŽALKA
Už desať rokov trpia a platia obyvate-
lia domov na Kutlíkovej ulici za
neochotu vodární dotiahnuť do konca
problém s neskolaudovanou a neudr-
žiavanou cestou v Starom háji.
Na mape je to vlastne len prívesok Kutlí-
kovej ulice, doslova ako slepé črevo. Na
jeho začiatku a konci bývajú v bytov-
kách ľudia, ale najmä tí z čísel 1, 3 a 5
majú problém sa dostať k svojim bytom
a garážam. Cesta totiž nie je len nesko-
laudovaná, ale dlhodobo neudržiavaná.
„Dochádza nám trpezlivosť, je možné,
že podáme trestné oznámenie a budeme
sa dožadovať náhrady škôd spôsobe-
ných nedbalosťou. Je nám jedno, či to
zaplatí mesto, mestská časť alebo vodár-
ne,“ povedal nám obyvateľ jedného z
bytov.
Oficiálne stanovisko Spoločenstva vlast-
níctva bytov a garáží je zatiaľ trpezlivej-
šie. Prezentuje ho sizyfovská snaha do-
kumentovaná listmi podpísanými Aloj-
zom Salajom, predsedom spoločenstva,
ktoré máme v redakcii. Prvý je z januára
1998, keď už bola situácia s cestou kri-
tická. Nedokonale urobená betónová
cesta k objektom vtedajšieho vodáren-
ského podniku a plynární už vtedy bola
samý výmoľ a jama.
List adresovali magistrátu so žiadosťou
o vyriešenie problému. Ten spočíva v to-
mu, že pozemok je vo vlastníctve magi-
strátu, komunikáciu však postavili
vodárne. Neskolaudovali ju, neodovzda-
la sa, a tak sa jej neskôr pri privatizácii
bytového fondu zbavili. Lenže prevziať
ju, lebo je neskolaudovaná, nemôže ani
mesto, ani magistrát. Magistrát sa teda v
roku 1998 vyjadril, že začína správne
konanie, ktorým by sa nejasnosti odstrá-
nili. Čas a konanie sa vliekli a o dva roky
od problému magistrát odskočil.
Spoločenstvo sa teda pokúša znovu zlo-
miť neochotu Vodární a naozaj - vo fe-
bruári 2001 oznamuje vedúci právneho
odboru Vodární a kanalizácií Ivan Pod-
lucký, že v najbližšom možnom termíne
opravu cesty zabezpečia. Lenže rok sa
minul, aj ďalší a situácia sa nezmenila.
Len vodárne a kanalizácie sa zmenili na
Bratislavskú vodárenskú spoločnosť
(BVS) a tá s Kutlíkovou nechce mať nič.
Hovorkyňa BVS Jan Štulajterová nám
telefonicky oznámila, že na Kutlíkovej
ulici BVS nemá žiadny objekt, najbližšie
objekty majú na Starohájskej. Jednodu-
cho neuzavretú stavbu po svojom pred-
chodcovi neprevzali.
Napriek tomu, že aj mestská časť, aj ma-
gistrát ich za vlastníkov cesty považujú.
V minulom roku magistrát niekoľkokrát
požiadal BVS o informáciu, akým spô-
sobom bude vec riešiť, niekoľkokrát vec
urgovala aj mestská časť. Riaditeľ BVS
Daniel Gemeran vlani v marci vo svojej
odpovedi A. Salajovi píše len to, čo
každý vie - že „dotknutá nehnuteľnosť
nie je majetkovoprávne vyrovnaná“, že
zrejme išlo len o areálovú komunikáciu
a že BVS rokuje s Petržalkou o jej odo-
vzdaní do správy mestskej časti. Ale
nezmenilo sa nič, ak nerátame veľkosť
jám na ceste a stav tlmičov áut obyvate-
ľov ulice. Gustav Bartovic

Elektráreň má

vyrásť medzi

záhradkami
DÚBRAVKA
V záhradkárskej osade na Poliankach,
v trojuholníku medzi diaľnicou, zasta-
vanou časťou Dúbravky a kopcom
Sitina by mal do jesene 2009 vyrásť
areál nového relatívne čistého zdroja
elektriny a tepla.
Zámer vystavať v tejto lokalite paroply-
nový cyklus predstavila bratislavská
firma Rozvojová spoločnosť, a. s. Pred-
pokladané parametre nového energetic-
kého zdroja sú 15 megawattov elektriny
a 17 megawattov tepelnej energie pri
plnom výkone.
Ak bude zámer schválený, stavať by sa
začalo v apríli 2008. Elektrinu chce spo-
ločnosť dodávať do verejnej siete a odpa-
dové teplo by malo ísť do existujúcich
horúcovodov.
V porovnaní s dominantným výrobcom
tepla v Bratislave, ktorým je Paroplyno-
vý cyklus na Turbínovej ulici (produkuje
130 a 218 megawattov), je budúca elek-
tráreň na Poliankach trpaslíkom.  Je preto
málo pravdepodobné, že by jej uvedenie
do prevádzky mohlo ovplyvniť  existujú-
ce ceny tepla. 
Ako palivo pre nový energetický zdroj
má slúžiť zemný plyn a hlavným techno-
logickým zariadením majú byť štyri
kogeneračné jednotky. Všetky dôležité
technológie by mali byť sústredené v
jedinej budove výrobného bloku. Nákla-
dy na výstavbu majú byť zhruba 500
miliónov korún. (gub)

AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

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

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953

MASÁŽE 
0911 828 220

klasická, športová, reflexná masáž chodidiel,
medová masáž, anticelulitídové zábaly

Puškinova 4, Bratislava

RELAXAČNÉ ŠTÚDIO

Staromestská samospráva dala z Korza

odstrániť nelegálne reklamné pútače 
STARÉ MESTO 
Pracovníci staromestského miestneho
úradu odstraňovali minulý týždeň
reklamné pútače v pešej zóne, ktoré bez
povolenia zaberali priestor pred pre-
vádzkami v Starom Meste. 
Keďže mnoho prevádzok malo reklamné
pútače bez povolenia, úrad v rámci kontro-
ly, ktorú urobil 8. až 12. februára, vyzval
vlastníkov, aby nelegálne pútače z miest-
nych komunikácií odstránili.
Hovorkyňa Miestneho úradu Staré Mesto
Alena Kopřivová nás informovala, že
mestská časť, ktorá má kompetencie cest-
ného správneho orgánu, pozbierala
reklamné pútače 21. februára a uložila ich
na Miestny úrad na Medenú ulicu.
Zamestnanci úradu za asistencie mest-

ských policajtov naložili počas tohto dňa
desať kusov nelegálnych pútačov na
korbu nákladného auta. Niektorí podnika-
telia ich predtým schovali do brán, iní len
opreli o fasádu. Podľa A. Kopřivovej to
zopár z nich komentovalo v tom zmysle,
že im mestská časť bráni v podnikaní.
Miestny úrad ale podľa nej vydal doteraz
len päť povolení na reklamné zariadenia
na základe žiadosti vlastníkov prevádzok.
„Po uhradení poplatku za odvoz a skladné
budú žiadateľom vrátené,“ uviedla A.
Kopřivová. 
V súčasnosti eviduje miestny úrad šesť
žiadostí na zabratie priestoru na miestnej
komunikácii, z nich cestný orgán zatiaľ
nevydal ani jedno povolenie. 
Staromestská samospráva pripravuje

zmenu vlastného záväzného nariadenia o
pešej zóne, ktoré má upraviť aj túto pro-
blematiku. V návrhu sa zakazuje na všet-
kých uliciach pešej zóny umiestňovať pre-
nosné reklamné, informačno-navigačné a
propagačné zariadenia. Takéto zariadenia
môžu použiť prevádzkovatelia v rámci
ohraničenej plochy exteriérového sedenia.
Zákaz by sa mal podľa hovorkyne Staré-
ho Mesta týkať napríklad aj kvetináčov,
chladničiek s nápojmi a podobne. 
Zástupcovia mestskej časti sa stretli s
podnikateľmi v pešej zóne a o návrhu ich
informovali. Poslanci staromestského
miestneho zastupiteľstva by sa mali zme-
nami v nariadení o pešej zóne zaoberať
na zasadnutí 27. marca. (rob)

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Otázku, či mohla Slovenská obchodná
inšpekcia až do 1. januára 2007 vôbec
pohrebníctvo Marianum kontrolovať,
nastoľuje odvolanie pohrebníctva k
záverom novembrovej kontroly.
Problém aktualizuje, že až vo februári
tohto roku Slovenská obchodná inšpek-
cia (SOI) prípad uzavrela a rozhodla o
udelení pokuty 250-tisíc korún organizá-
cii, ktorá v čase kontroly bola mestskou
príspevkovou organizáciou. V rozhod-
nutí SOI sa pripúšťa, že minimálne
jedno z porušení zákona, ktoré inšpekcia
vymenovala v správe na internete, je
nemožné dokázať. V odvolaní na
Ústredný inšpektorát SOI Marianum
okrem komentárov k jednotlivým
bodom údajného porušenia ochrany
zákazníka namieta právo SOI kontrolo-
vať inú ako obchodnú organizáciu.
Takou podľa riaditeľa Miloslava Hrádka
v čase kontroly Marianum nebolo, malo

povolenie vykonávať len verejnopros-
pešné služby.
„Uverejnenie výsledkov v období pred
komunálnymi voľbami hodnotíme ako
predčasné a politicky motivované a
otázkou je, komu malo slúžiť,“ uvádza
M. Hrádek. Za predčasné pokladá inter-
netové oznámenie s odôvodnením, že
dovtedy inšpekcia predbežné výsledky
kontrol nezverejňovala. Dodáva, že v
tejto veci budú bez ohľadu na výsledok
pokračovať súdnou cestou pre poškode-
nie dobrého mena a spôsobené straty.
„Vieme preukázať pokles tržieb po
ozname na internete,“ dopĺňa riaditeľa
právnička spoločnosti Katarína Dúbraví-
ková. Pohrebníctvo tiež zvažuje podnet
na prokuratúru vo veci zneužívania prá-
vomoci verejného činiteľa.
Zhodou okolností 8. februára 2007, v ten
istý deň ako krajský inšpektorát SOI v
Bratislave vydal rozhodnutie na základe
kontrol z novembra, uverejnil Ústredný

inšpektorát SOI oznam o zrušení roz-
hodnutia bratislavskej SOI v inej veci.
Išlo o prípad z júna 2006, keď zistila
kontrola nesprávne účtovanie ceny. M.
Hrádek vysvetľuje, že na internetovom
cenníku mali starú cenu, klientovi však
účtovali už novú. Ústredie zrušilo toto
rozhodnutie na základe toho, že krajský
inšpektorát jednak nesprávne identifiko-
val organizáciu a jednak nesprávne kva-
lifikoval skutok, ktorý sa skutočne stal. 
Obe kauzy budú zrejme pokračovať ešte
istý čas. Prvá sa bude riešiť prakticky od
začiatku, ku kontrole z novembra 2006
sa pre nás vyjadril riaditeľ inšpektorátu
SOI pre Bratislavský kraj Ľubomír
Opálka. Uviedol, že odvolanie už na in-
špekcii zaregistrovali a s vyjadrením ho
postúpili na druhostupňový orgán. „Ja
som v danej veci na prvom stupni rozho-
dol a už do toho nemôžem zasahovať,”
reagoval na žiadosť o stanovisko Ľ.
Opálka. (gub)

Kontrola v pohrebníctve Marianum ešte

nie je uzavretá, ale podnik vraj poškodila

Aktuálne informácie o dianí v meste
môžete mať odteraz denne
� navštívte www.BratislavskeNoviny.sk     � nechajte si posielať noviny e-mailom     � čítajte články prostredníctvom RSS kanála

.sk

LOGOPEDICKÁ PORADŇA

KVIETOK
� príprava na hladký vstup do 1. triedy ZŠ
� predchádzanie ťažkostiam 

pri písaní, čítaní
� terapia reči

- rečové problémy
- ťažko zrozumiteľná reč
- zajakávanie
� konzultácie a poradenstvo 

Info: 0907 723 465, 5542 2233
Blumentálska 16, Bratislava

prijme na pneuservisnú prevádzku v Bratislave:

- riadiaceho
          pracovníka
- servisných
      pracovníkov
skúsenosti v odbore výhodou
zaujímavé platové podmienky

COMMERCIAL, Korytnická 24, Bratislava,
Tel.: 02/455 232 18, Fax: 02/455 232 17
e-mail: posta@commercial.sk

VeľkoobchodVeľkoobchod
MaloobchodMaloobchod
PneuservisPneuservis
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STARÉ MESTO
V priestore medzi Kozou a Zochovou
ulicou, kde sa pripravuje výstavba po-
lyfunkčného objektu, robia archeolo-
gický výskum.
Pre Bratislavské noviny to uviedol riadi-
teľ Mestského ústavu ochrany pamiatok
Ivo Stassel. Ako dodal, práce sa ešte ne-
skončili, preto je ešte predčasné hovoriť o
ich výsledku. Zatiaľ bol v rámci výskumu
nájdený len bežný materiál, neboli zazna-
menané žiadne významnejšie nálezy.
Pokúšali sme sa zistiť podrobnosti o pri-
pravovanej výstavbe. Predstavitelia spo-
ločnosti RMA Plus, ktorá je na tabuli
umiestnenej na stavenisku uvedená ako
investor, nám nechceli povedať nič bliž-
šie s poukázaním na to, že momentálne sa

uskutočňujú bližšie nešpecifikované
rokovania.
Pripomeňme, že ešte v roku 2001 bývalý
Okresný úrad Bratislava I vydal rozhod-
nutie o umiestnení stavby, ktorej súčas-
ťou bolo aj premostenie Staromestskej
ulice. Proti výstavbe sa zorganizovala pe-
tičná akcia a niektorí účastníci podali pro-
ti rozhodnutiu o umiestnení stavby odvo-
lanie. Krajský úrad v Bratislave rozhod-
nutie okresného úradu zrušil a vrátil mu
vec na nové prerokovanie a rozhodnutie.
Preto spoločnosť RMA Plus upustila od
pôvodného urbanisticko-architektonické-
ho riešenia s premostením Staromestskej
ulice a v roku 2002 predložila nový
zámer, ktorý s ním už nerátal. Podľa tohto
zámeru by mal výstavbou vzniknúť

dotvorený a ucelený blok ulíc Kozia -
Zochova a ukončila by sa uličná línia
objektov pozdĺž Pilárikovej ulice. Zámer
bol vtedy predložený v dvoch variantoch,
ktoré sa odlišovali počtom garážových
státí v podzemných garážach.
Výstavba polyfunkčného objektu slúžia-
ceho na administratívne a obchodné účely
sa pôvodne mala začať ešte v júli 2003 a
ukončená mala byť v septembri roku
2005. S výstavbou sa však dodnes neza-
čalo, na pozemku sa uskutočnili len výko-
pové práce. Predstavitelia spoločnosti
RMAPlus nám nechceli povedať, čo bolo
dôvodom zdržania výstavby, ani termín
jej prípadného začatia, resp. ukončenia a
ani to, či sa bude stavať podľa pôvodne
predloženého zámeru. (juh) 

V jame medzi Kozou a Zochovou ulicou

zatiaľ pokračuje archeologický výskum

Ochranárske

návrhy sú podľa

mesta nereálne
BRATISLAVA
Predstavitelia občianskych iniciatív sa
obracajú na magistrát s požiadavkami
na vybudovanie parkov v iných lokali-
tách, ako plánuje mesto. Mesto argu-
mentuje, že to nie je možné 
Občianske združenie Nádej pre Sad
Janka Kráľa požiadalo magistrát, aby
rozhodol vo verejnom záujme o ochrane
okolia Sadu Janka Kráľa pred ďalšou
zástavbou. Združenie predložilo magi-
strátu žiadosť, aby zrušil aj nájomné
zmluvy s investormi, ako aj súhlas s
investičnou činnosťou, ktorá je na tomto
území podľa názoru predstaviteľov zdru-
ženia v rozpore s územným plánom.
Ďalej predstavitelia združenia navrhli
magistrátu spoluprácu pri presadzovaní
tzv. zelenej osi Bratislavy, spájajúcej
bezbariérovo Sad Janka Kráľa, 14-tisíco-
vou petíciou navrhovaný parčík Krasov-
ského a Lineárny park - Chorvátske
rameno s územím pri dvoch Draždia-
koch. Kostrou zelenej osi by bola vďaka
stavebnej uzávere zeleň pri Chorvátskom
ramene po celej jej šírke. Kolektív auto-
rov navrhol ideový projekt Lineárny
park, ktorý spočíva v dobudovaní prírod-
nej zelene a prírodných športovísk. 
Obidva projekty parkov (parčík Krasov-
ského a Lineárny park - Chorvátske
rameno) predložili na posúdenie mest-
skej záhradníčke Anne Galčíkovej.
Súčasne ju občianski aktivisti požiadali
aj o odborné stanovisko v súvislosti s
plánom na vybudovanie 4-prúdovej
cesty pozdĺž celého Chorvátskeho rame-
na a predaju mestských pozemkov na
ďalšiu zástavbu na tomto území. Štvor-
prúdová komunikácia, navrhovaná v
novom územnom pláne, by podľa obča-
nov rozdelila Petržalku na dve izolované
časti. Zahusťovanie tohto územia ďalšou
výstavbou by podľa nich znemožnilo
tejto lokalite plniť svoju terajšiu funkciu
rekreačnej a verejnej zelene.
Siedmeho marca sa uskutoční stretnutie
zástupcov občanov s námestníkom pri-
mátora pre životné prostredie Tomášom
Korčekom. Ako nám oznámili predstavi-
telia združenia Nádej pre Sad Janka
Kráľa, chcú mu „predstaviť projekty
oboch nimi navrhovaných parkov a
tlmočiť žiadosti občanov na zachovanie
zelene, zrušenie rozhodnutia budovať na
tomto území štvorprúdovú cestu a zasta-
venie rozpredávania pozemkov na ďalšiu
zástavbu“.
Podľa našich zistení sa v súčasnosti o
výstavbe štvorprúdovej komunikácie
pozdĺž Chorvátskeho ramena vôbec
neuvažuje a žiadne rozhodnutie v tejto
súvislosti nepadlo. Ako pre Bratislavské
noviny uviedla mestská záhradníčka
Anna Galčíková, územie pri Chorvát-
skom ramene je v územnom pláne vede-
né ako územie pre zeleň a občiansku
vybavenosť a bude sa riešiť spolu s plá-
novanou električkovou traťou. Kým
nepadne rozhodnutie o električke, nemá
zmysel budovať tu park. Pokiaľ ide o
lokalitu pri Krasovského ulici, podľa A.
Galčíkovej tu nie je možné vybudovať
park, pretože nie sú doriešené majetkovo
- právne otázky týkajúce sa dotknutých
pozemkov. (juh)

Reklama nie je

účinná, ak chýba

kultúra predaja
BRATISLAVA
Jedno staré čínske porekadlo hovorí,
že kto sa nevie usmievať, nesmie si
otvoriť obchod.
Spomínam si, ako ma raz prekvapil nápis
na bočnom vchode do krytej tržnice v Bra-
tislave. Ceduľka na ňom totiž obsahovala
drzú výzvu kupujúcim: „Čo by sa vám tak
stalo, keby ste za sebou zatvárali dvere?!
Fúka nám tu na nohy a je nám zima!“ Pod-
pis: „Predavačky“.
Nuž, my zákazníci by sme iste boli doká-
zali pochopiť, že nie je nič príjemné, keď
je predavačkám zima, aj keby nás na to
upozornili o voľačo milšie. Zvlášť v
časoch, keď sa aj naši, už trhovo prispôso-
bení predajcovia navzájom predbiehajú v
krikľavých reklamách svojich výrobkov.
No ani tá najvýrečnejšia reklama nie je
účinná, ak chýba kultúra predaja. Tá sa
dotýka nielen podobných neúctivých šty-
listických „skvostov“, akým bol spomína-
ný nápis - priam ukážkový príklad „vrúc-
neho“ vzťahu jeho uzimených autoriek k
zákazníkom, ale aj viacerých ďalších
momentov, na ktoré mnohí podnikatelia
vo sfére služieb akosi zabúdajú.
Pri podobných príležitostiach mám chuť
našepkať ministrovi hospodárstva, aby pri
prijímaní pracovníkov do tejto oblasti
nariadil aj povinné talentové skúšky, ktoré
by dôsledne preverovali komunikatívne
schopnosti uchádzačov.
Lebo staré známe heslo Náš zákazník - náš
pán, ktoré sme za socializmu zlikvidovali
spolu s tými „pánmi“, ešte aj dnes - česť
výnimkám - ostáva iba utópiou. Napríklad
úsmevu a ochoty predavačov a predava-
čiek, pokladníčiek a pokladníkov, čašní-
čiek a čašníkov, a vôbec - ľudí v zamestna-
niach, súvisiacich so službami, je stále ako
šafranu. Darmo potom máme obchody,
prehýbajúce sa tovarom, darmo pribúdajú
nové a čoraz krajšie budovy, atmosféra v
nich je príliš často podobne chladná, ako
bola kedysi, za režimu, ktorému sme už
dali svoje „zbohom“...
Človek má neraz dojem, že tam neprichá-
dza ako zákazník či hosť, ale ako nežiadu-
ci obťažovateľ obsluhujúceho personálu.
S prižmúrením oboch očí by sa možno
dalo pochopiť, že aj v týchto profesiách
majú svoje dôvody, prečo sa im nechce
unúvať s ústretovejšími „grimasami“.
Možno ich bolia nohy, hlava či chrbtica,
možno sú nespokojní s platom, možno si
myslia, že by bolo pretvárkou usmievať sa,
keď im vôbec nie je do smiechu. Lenže...
Herec, ani rozhlasový alebo televízny
redaktor či hlásateľ by si veru nič podobné
nemohli dovoliť. Nesmú dať najavo svoje
nálady, na nikom sa vŕšiť za osobné či pra-
covné problémy, a pritom mnohí tiež nie
sú ohodnotení, ako si zaslúžia. Ako by
diváci a poslucháči prišli k tomu, aby
namiesto profesionálneho výkonu videli
zamračené tváre a počuli namrzené hlasy?
Nezaškodilo by vziať si z nich príklad.
Najmä ak chceme byť mestom s väčším
podielom cudzineckého cestovného ruchu
a prilákať do Bratislavy viac turistov, ako
to tak často zdôrazňujeme. No iba slová
nestačia. Tak ako nestačia ani v iných
oblastiach nášho verejného života, v kto-
rých sa tiež pekné slová neraz rozchádzajú
s činmi... Anita Tešovičová, Petržalka

STOLÁRSKE A TESÁRSKE
PRÁCE0905 345 052

Výroba, predaj a montáž tatranského profilu
Vyhotovenie chát, domčekov, altánkov, garáží, plotov, atď.
Výroba psích búd, viac ako 40 druhov www.psiebudy.sk
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Nechcú ďalšie

domy priamo

pod oknami
RUŽINOV
Občania celého radu domov z Exnáro-
vej ulice aj z iných častí Ružinova sa
bránia výstavbe bloku obytných do-
mov na úzkom páse zelene medzi pa-
nelákom a materskou školou.
O veci chceli na verejnom zhromaždení
rokovať aj za účasti zástupkyne investo-
ra - tá sa však ospravedlnila pre chorobu.
A tak Ivan Georgiev, zástupca spoločen-
stva vlastníkov bytov, spolu s ďalšími
členmi petičného výboru hovorili len o
pripravovanej petícii a následných kro-
koch. Najväčším dôvodom razantného
odmietnutia zahustenia zástavby v tomto
priestore sú rozmery budúcej parcely.
Ide o sto metrov dlhý a len dvadsať
metrov široký pás medzi obytnými
domami Exnárova 1 - 15 a materskou
školou a základnou umeleckou školou. V
ňom by mal vyrásť rad trojpodlažných
budov. Obyvatelia sa obávajú straty
súkromia, trvalého zatienenia domov s
vyše 100 bytmi a aj pocitov stiesnenosti,
ktoré by takáto hustá zástavba so sebou
priniesla.
Občanom ide tiež o zeleň v danom prie-
store. Hoci už výrubová komisia určila
stromy na výrub, ide údajne o zdravú
zelenú plochu. Ako nás informoval I.
Georgiev, pre udržanie súčasného stavu a
záchranu zelene chcú predovšetkým do
konca tohto týždňa zhromaždiť podpisy
občanov nielen z Exnárovej, ale z celého
Ružinova. Zároveň sa budú snažiť
komunikovať s miestnym zastupiteľ-
stvom a požiadajú o poslanecký prie-
skum. O pomoc chcú požiadať aj primá-
tora. Starosta Ružinova Slavomír Drozd
im už vyjadril podporu. (gub)

Budova YMCA

bola asi prvá

v Európe
STARÉ MESTO
Ohlasy na informáciu o porušení
pamiatkarskych pravidiel na budove
YMCA z minulého čísla ukazujú, že v
súvislosti s YMCA je treba povedať
oveľa viac.
Napríklad uviesť na pravú mieru názov
tejto organizácie - jej presný názov je
Young Men's Christian Association. Je to
celosvetová organizácia, ktorej názov v
slovenčine znie Kresťanské združenie
mladých ľudí. My sme omylom nespráv-
ne písmeno C identifikovali ako Catholic,
čo „...zrejme mení zmysel názvu asociá-
cie“, ako uvádza náš čitateľ Aleš Svobo-
da, ktorý bol aktívnym členom združenia
ešte pred jeho likvidáciou komunistami v
roku 1948. Rozlišovať v tomto prípade
medzi obsahom kresťanský a katolícky je
dôležité, pretože YMCA bola a je síce
kresťansky orientované a dobrovoľné, ale
nepolitické a necirkevné združenie, otvo-
rené všetkým mladým. Kresťanský je
vyjadrenie príslušnosti ku kultúre, ku kto-
rej sa YMCA hlási.
Aleš Svoboda tiež poukazuje na to, že na
budove je vidieť zrejme pôvodný základ-
ný kameň. Napriek jeho zničenému stavu
možno z neho vyčítať, že táto budova
bola prvou budovou YMCA na európ-
skom kontinente.
Na druhý znak YMCA, trojuholník sym-
bolizujúci vyváženosť duševného, fyzic-
kého a duchovného rozvoja mladých ľudí
a tiež aj na nepresnosť prekladu názvu
združenia v minulom čísle upozorňuje
Dušan Franců, ktorý bol jedným z oživo-
vateľov YMCA po roku 1989. Členom
predvojnovej YMCA bol však jeho otec a
D. Franců v tejto súvislosti upozorňuje na
fakt, že už sa nepodarilo obnoviť akade-
mickú YMCA, ktorá bola svojho času
strediskom duchovnej a filozofickej kres-
ťansky orientovanej elity. Trojuholník v
štíte, pripomína D. Franců, dnes zakrýva
výnosné ekonomické aktivity firmy, ktorá
nemá s mladými kresťanmi nič spoločné.
Dnešná YMCA ani nesídli vo vlastnej
budove, pretože doklady o vlastníctve
zlikvidovali predáci komunistického zvä-
zu mládeže a ani jedna poprevratová
vláda nenašla dosť morálnych síl na to,
aby napravila jeden z ekonomických zlo-
činov svojho predchodcu, komunistickej
vlády.
Súčasná YMCA, ako nás informovala jej
programová sekretárka Bronislava Hud-
covská, nezanedbáva medzinárodný roz-
mer a spolupracuje s partnermi po celom
svete, vrátane výmenných akcií mladých.
Na domácom poli má štrnásť aktívnych
miestnych združení, medzi nimi dva
kolektívy v Bratislave, ktoré združujú
okolo sedemdesiat ľudí. Jedným z nich je
Lesná YMCA, s náplňou blízkou skautin-
gu a iným telovýchovným aktivitám, ale
tiež riadiacim dve hudobné skupiny - fol-
kové Rolničky a hudobnú číro amatérsku
tínedžerskú skupinu Tensing. Na činnosť
združeniu síce - okrem iných, napríklad
magistrátu či Starého Mesta - prispieva
štát cez rezort školstva - prostým návra-
tom budovy by však nielen vyriešil
finančnú otázku organizácie, ale aj pri-
spel k šíreniu morálnych noriem, ktoré
YMCA reprezentuje. Gustav Bartovic

Pri petržalskej železničnej stanici budú

inteligentné budovy Emporia Towers
PETRŽALKA
Už v marci tohto roka sa začne na
pozemku medzi železničnou stanicou
Bratislava-Petržalka a Panónskou ces-
tou výstavba dvojice administratív-
nych budov Emporia Towers.
Pôjde o dva samostatne stojace objekty s
trinástimi nadzemnými podlažiami, vy-
značujúce sa osobitným vzhľadom,
ktorý namiesto bežných pravouhlých
tvarov charakterizujú oblúky a krivky.
Pôjde o ukážku modernej a dynamickej
architektúry, ktorá reaguje na okolité
objekty.
Emporia Towers budú stáť na začiatku
Petržalského korza priamo oproti budove
daňového úradu, ktorej zhruba zodpove-
dajú svojou výškou. Stanú sa výrazným
mestotvorným prvkom Panónskej ulice,
ktorá vďaka nim posilní v tomto úseku
svoj charakter mestského bulváru. Ich
nezanedbateľný prínos bude spočívať aj
v tom, že vďaka nim pribudnú v Petržal-
ke nové pracovné príležitosti. 
V budovách bude k dispozícii na prená-
jom dovedna vyše 22 600 štvorcových
metrov kancelárskych plôch a vyše 800
štvorcových metrov obchodných plôch.
V podzemných parkovacích státí bude
341 parkovacích miest. V parteri budú
obchodné prevádzky a reštaurácie, na
vyšších podlažiach budú špičkové admi-
nistratívne priestory.
Objekty budú výnimočné využitím
najnovších technológií, ktoré zaručia
ich nízku energetickú náročnosť. Sys-
tém i-bus®EIB umožní optimalizovať
spotrebu energie, ovládať osvetlenie,
žalúzie a rolety, klimatizáciu, vykurova-
nie, ventiláciu, elektronické prístroje a
stroje, ale zabezpečuje aj nepretržité

stráženie budov. Zároveň poskytuje
diaľkovú signalizáciu a vizualizáciu.
Systém ibus®EIB okrem toho inteli-
gentným riadením budovy umožní kon-
trolu jednotlivých kancelárií, resp. sek-
torové delenie priestorov tak, aby sa čo
najviac využila energia (teplo, chlad,
osvetlenie), čím sa dosiahne 13- až 50-
percentná úspora energie. Z technického

hľadiska budú administratívne priestory
vybavené na najmodernejšej úrovni a v
súlade s najnovšími trendmi.
Náklady na výstavbu dvojice budov
Empiria Towers sa odhadujú na asi 1,2
miliardy korún, ich spustenie do prevá-
dzky je naplánované na september budú-
ceho roku. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Siebert+Talaš, s.r.o.

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE ELEKTROTECHNICKÉ
RYBNIČNÁ 59, 831 07 Bratislava 

Modernizácia študijného odboru Mechanik – elektrotechnik so zameraním 
na automatizačnú techniku a autoelektroniku na našom SOUE v spolupráci 
so spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. ako hlavným zamestnávateľom 

pre tieto zamerania v Bratislavskom samosprávnom kraji.

„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť 
podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, 

rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov“
,,Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“. 

Informácie na www.soue.sk

OTVÁRANIE
bez poškodenia kovania
už od 120-, Sk
aj zamknuté dvere
Informujte sa!!!
Aby ste neplatili viac
0905 310 069

TopTerm Horný Bar
� 0907 900 200
www.climatizer.com
e-mail: topterm@mail.t-com.sk

Platíte veľa 
za kúrenie?

Za 1 - 2 dni zateplíme šikmú i rovnú 
strechu v ktoromkoľvek ročnom období. 

� rodinné domy staršie i nové
� priemyselné objekty malé i veľké
� strechy panelákov i novostavby
� za dobrú cenu a ekologicky šetrne
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Navrhovateľ HRIVIS engineering, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Polyfunkčný objekt Dúbravka
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 23. 2.
do 15. 3.2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 15. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1437/7-23, 30-32, 34, 38, 40, 42 a 43 v lokalite na
Saratovskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Dúbravka, územ-
ný obvod Bratislava IV. Východnú časť dotknutého územia
ohraničuje komunikácia Saratovská, zo západu je areál
ohraničený komunikáciou Pod záhradami, z juhu sa
nachádza obchodný dom LIDL.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčné-
ho objektu riešeného v dvoch variantoch. Variant 1 má
mať 291 bytov a variant 2 má mať 421 bytov. Rozdiel je
tvorený vo variante 1 jednou výškovou budovou (25
poschodí) a vo variante 2 sú dve takéto budovy. S tým
súvisí aj rozdiel v ploche určenej na bývanie a potrebný
počet parkovacích stojísk v garáži. Objekt je tvorený pre-
pojenými budovami, ktoré spolu vytvárajú charakter vnú-
trobloku s dvoma átriami, do ktorých sú orientované
obytné priestory, administratívne priestory, technické
vybavenie areálu, zásobovanie a zelené plochy. Átrium v
1.NP má byť verejne prístupné z oboch ulíc. Átrium v 3.
NP má vytvárať oddychovú zónu pre administratívu a
služby. Obe átria majú byť zazelenené. Prízemie a 2. NP
má byť určené na umiestnenie komerčných prevádzok a
služieb. 3. NP má byť určené na umiestnenie administra-
tívnej prevádzky. Od 4. podlažia vyššie majú byť umiest-
nené byty v rôznych kategóriách od 1 až po 4-izbové. Vo
výškových budovách majú byť umiestnené na každom
podlaží 5 až 6 bytov rôznych veľkostí s nadštandardným
vybavením. Počet parkovacích stojísk pre variant 1 je 711
a pre variant 2 je 925.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 05/2009

Navrhovateľ Linstow AS, s.r.o., Oslo
predložil zámer

Airport hotel Bratislava,
Ivánska cesta, Bratislava - Ružinov

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 26. 2.
do 18. 3. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 18. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15850/110, 121, 184-186 v lokalite pri Ivanskej ceste,
k. ú. Trnávka a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod
Bratislava II. Navrhovaná stavby je umiestnená na území
bývalého záhradníctva ZARES, na nezastavanom
pozemku, z južnej strany ohraničenom Ivanskou cestou,
zo severnej strany susedným pozemkom a výhľadovo
navrhovanou novou obslužnou komunikáciou kategórie
C1 - MO 9/60. Z východnej strany je ohraničený sused-
ným pozemkom a zo západnej prístupovou komunikáci-
ou do areálu. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčné-
ho objektu Airport hotel, ktorý bude poskytovať možnosť
krátkodobého ubytovania na medzinárodnej štvorhviez-
dičkovej úrovni a zároveň administratívne a obchodné
plochy na prenájom v časti objektu. Riešený objekt
možno rozdeliť na 5 funkčných celkov: podzemná garáž
a priestory technického zabezpečenia, administratívne
priestory, hotel a hotelové služby a obchodné prevádzky.
Podzemná garáž sa má nachádzať v jednom podzem-
nom podlaží, kde sú situované aj zariadenia technické-
ho zabezpečenia. Nadzemná časť objektu má byť na
ploche siedmich podlaží. Do átria majú byť situované
malé prenajímateľné rokovacie a obchodné priestory.
Ostatné obchodné prevádzky majú tvoriť samostatný S a
SV parter objektu. V spoločnom 1. nadzemnom podlaží
(NP) má byť situovaný nástup do administratívnej časti,
spočívajúcich na šiestich NP. Na 5. a 6. NP majú byť
situované loggie, sprostredkúvajúce prepojenie interiéru
s exteriérom. S hotelovou halou majú byť priamo prepo-
jené obchodné prevádzky a služby, sprístupnené aj z
exteriéru. Hotelová časť má pozostávať zo 4-podlažnej
časti orientovanej k západnej strane a 2-podlažnej časti
orientovanej k východnej strane. Dvojica vertikálnych
jadier má poskytovať prepojenie vstupnej haly hotela s
nadzemnými ubytovacími podlažiami. Na 2. NP majú
mať izby orientované do átria možnosť prepojenia s
exteriérom. V hoteli sa celkovo má nachádzať 55 izieb,
z toho 41 dvojlôžkových, 10 jednolôžkových a 4 apart-
mány. Na 2.Np sa majú nachádzať priestory wellness,
fitness, pozostávajúce z prevádzok solárií, masáži sáun
či oddychových zón. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 10/2008

Navrhovateľ DIVANO, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Bytový dom Bosákova
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 23. 2.
do 15. 3. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 15. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5393/19 a 5395/8 v lokalite na Bosákovej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Miestna komunikácia, ktorá prepája Bosákovu ulicu s Ein-
steinovou ulicou, tvorí západnú hranicu dotknutého areá-
lu. Z južnej strany susedí priamo s prebiehajúcou výstav-
bou Domu nábytku. Na východ je pripravený pozemok s
plánovanou výstavbou 20 podlažného polyfunkčného
objektu. Severne je územie nezastavané.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba bytového
domu s cca 100 bytovými jednotkami. Objekt má byť roz-
delený na blok A a blok B, ktoré majú byť vzájomne dila-
tačne oddelené. V bloku A sa má nachádzať 48 bytových
jednotiek, v bloku B 56 bytových jednotiek. 1. nadzemné
podlažie (NP) má byť riešené ako parkovacie a 2. NP ako
obytné podlažie. V bloku A sa na tomto podlaží má nachá-
dzať 6 bytov a v bloku B 
8 bytov. Byty v bloku B budú mať z obytných miestností
vstup na veľké terasy, ktoré majú zakrývať parkovacie
miesta v úrovni 1.NP. 3. až 7. NP majú tvoriť obytné pod-
lažia, kde sa v bloku A má nachádzať 7 b.j. a v bloku B
8 b.j. 8.NP budú mierne uskočené so 7 b.j. v bloku A a
8 b.j. v bloku B. 9. NP majú tvoriť z časti mezonetové byty
a z časti technické zázemie. Súčasťou má byť i jeden pre-
najímateľný priestor. Technické zázemie oboch objektov
bude situované v bloku A. Parkovacie miesta sú rozdele-
né na vnútroareálové s kapacitou 160 a na parkovacie
miesta s kapacitou 18 nachádzajúcich sa medzi Domom
nábytku a obytným domom.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 11/2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 04/2009

Navrhovateľ Benuga Slovakia, s.r.o., Bratislava1
predložil zámer

Obytný súbor Devínska
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 23. 2.
do 15. 3. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 15. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2288/23 v lokalite na Opletalovej ulici, k. ú. a MČ Brati-
slava - Devínska Nová Ves, územný obvod Bratislava IV.
Obytný súbor je ohraničený zo západnej strany Opletalo-
vou ulicou a zo severu nadväzuje na zástavbu Devínskej
Novej Vsi. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného
súboru, v ktorom sa navrhuje 6 bytových domov, z toho 3
bytové domy A a 3 bytové domy B. Na ostanej ploche sa
navrhujú komunikácie, parkoviská a zeleň. Obidva typy
majú predstavovať štvorpodlažné budovy s piatym ustupu-
júcim podlažím a rovnou strechou. Každý bytový dom má
pozostávať z dvoch dilatačných častí. Rozdielne má byť
dispozičné riešenie 1.nadzemných podlaží (NP). Zatiaľ čo
1.NP bytového domu A má byť celé vyhradené pre obyt-
nú funkciu a navrhujú sa tu 4 dvojizbové a 1 trojizbový
byt, 1.NP v bytovom dome B má byť polyfunkčné. Majú
tam byť 2 dvojizbové byty s príslušenstvom a zvyšok majú
tvoriť plochy pre obchod a služby, ktoré majú byť oriento-
vané ku komunikácii na Opletalovej ulici. Všetky byty na
1. NP majú byť vybavené predzáhradkami. Všetkých 6
bytových domov má celkovo ponúkať 306 bytov, z toho
204 dvojizbových a 102 trojizbových a tiež priestory pre
obchod a služby. Vjazd má byť z Opletalovej ulice.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 2009

RUŽINOV
Štvorhviezdičkový hotel plánuje vybu-
dovať v lokalite medzi Ivánskou cestou
a diaľnicou D1 neďaleko Letiska M. R.
Štefánika nórska spoločnosť Linstow
AS. Výstavba by sa mala začať v máji
tohto roka.
Navrhovaný objekt, ktorý má vyrásť na
mieste bývalého záhradníctva ZARES
(Záhradnícke a rekultivačné služby
mesta Bratislava), tvorí niekoľko celkov
- hotelovú, obchodnú a administratívnu.
V podzemí sa ráta s parkovacou gará-
žou, nadzemná časť má mať maximálne
sedem podlaží. V spoločnom prvom
nadzemnom podlaží, ktoré bude tvoriť
parter objektu, je z juhovýchodnej strany
situovaný vstup do administratívnej
časti, hlavný vstup do hotela so vstup-
nou halou s recepciou a kaviarňou je
navrhnutý vo východnej časti objektu.
Zázemie reštaurácie má byť v západnej
časti, okrem nej by na prízemí mali byť
aj biznis kútiky a rokovacie salóniky. S
hotelovou časťou budú priamo prepoje-
né obchodné prevádzky a služby, ktoré
budú prístupné aj z exteriéru. Ráta sa aj
s vnútorným átriom vnášajúcim svetlo a
exteriér do kompozície objektu, v kto-
rom sa ráta s umiestnením malých pre-
najímateľných rokovacích a obchod-
ných priestorov. Ostatné obchodné pre-
vádzky sú navrhnuté v severnej a seve-
rozápadnej časti parteru. 
V južnej časti objektu je navrhnutá vyššia
časť administratívnych priestorov, ktorá
má mať šesť nadzemných podlaží. Celko-
ve má byť k dispozícii vyše 3100 štvorco-
vých metrov administratívnych a rokova-
cích priestorov. Na piatom a šiestom pod-

laží majú byť situované lodžie prepájajú-
ce interiér a exteriérom. Hotelová časť
bude pozostávať zo štvorpodlažnej časti
orientovanej k západnej strane objektu a
dvojpodlažnej časti situovanej vo
východnej časti. Hotelové izby budú rie-
šené v štvorhviezdičkovom medzinárod-
nom štandarde. Na druhom nadzemnom
podlaží majú byť izby orientované do
átria s možnosťou prepojenia s exterié-

rom. V hoteli bude 55 izieb, z toho 41
dvojlôžkových, 10 jednolôžkových a
štyri apartmány. Na druhom nadzemnom
podlaží sa ráta s priestormi fitnes a well-
ness centra, v ktorých majú byť soláriá,
masážny salón, sauny, ochladzovací
bazénik, tepidárium a oddychová zóna.
Ukončenie výstavby je naplánované na
október budúceho roku. (juh)

VIZUALIZÁCIA - GFI Studio

Neďaleko letiska chce nórska spoločnosť

postaviť nový štvorhviezdičkový hotel

Chevrolet

Chevrolet modely teraz s prekvapujúco nízkymi lízingovými splátkami.

Zmrzlinový pohár stojí niekedy aj 120 korún.*

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľko rôznych vecí denne zaplatíte a ani

si to neuvedomíte? Teraz bude jednou z tých vecí i Vaše nové auto! Na Spark Vám 
stačí len 100 Sk*, na Aveo 4-dv. 120 Sk* a Lacetti  5-dv. môžete mať už od 150 Sk
denne*. Jednoducho, ak si kúpite Chevrolet  na lízing, Vaše výdavky ostanú 

neuveriteľne nízke. Získate úžasné auto a ani si nevšimnete, kedy ste ho splatili.

Chevrolet. Vel'ké plus.

Za toľko môžete mať Chevrolet Aveo!

FANCAR, s.r.o.
Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava

tel.: 02/436 41 212, 436 41 213

e-mail: predaj@fancar.sk

www.fancar.sk

* denná splátka lízingu pri financovaní               na 60 mesiacov, bez poistenia, výška zálohy od 42%. Bližšie informácie u autorizovaného predajcu. 

Emisie CO
2
 (g/km): 153-175; Kombinovaná spotreba (l/100 km): 6,4-7,4

Školenie 
s relaxom

� 033 79 14 000, 033 79 14 011,
0905 273 215, 0918 664 991

Piešťany
Bratislavská cesta 151

info@rybarskydvor.sk
www.rybarskydvor.sk

smer Trnava

Piešťany

Nájdete nás
3 km za

Piešťanmi
po ľavej strane

starej cesty
Piešťany - Trnava

Šibačka s udicou

Špeciálny Veľkonočný pobyt 

v Piešťanoch

Šibačka s udicou

Špeciálny Veľkonočný pobyt 

v Piešťanoch

SĹŇAVA
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LAMAČ
NA LAMAČSKEJ CESTE v priesto-
roch prízemnej garáže hypermarketu poli-
cajti kontrolovali skupinu mužov. Počas
kontroly sa nečakane objavil ďalší muž,
ktorý s nožom v ruke fyzicky napadol jed-
ného zo skupiny mužov a spôsobil mu
bodno-reznú ranu na krku. Policajti útoční-
ka zadržali. Napadnutý 28-ročný Martin
bol prevezený do nemocnice, zo zranení sa
bude liečiť asi jeden až dva mesiace. Útoč-
ník, 34-ročný Pavol G. z okresu Skalica,
čelí obvineniu z obzvlášť závažného zloči-
nu vraždy v štádiu pokusu, za ktorý mu
hrozí trest odňatia až na dvadsať rokov.
Pavla G. umiestnili do cely a vyšetrovateľ
dal podnet na jeho vzatie do väzby.

RAČA
NA KRIŽOVATKE ULÍC RAČIAN-
SKA - ČERNOCKÉHO našli colníci pri
kontrole vozidla Mitsubischi Eclipse, v
ktorom bol 36-ročný Ján H. z Bratislavy,
plastové vrecko s obsahom žltej kryštalic-
kej látky s hmotnosťou necelých 31 gra-
mov. Expertíza ukázala, že ide o metamfe-
tamín s koncentráciou účinnej látky
75,5% hmotnostných, čo zodpovedá 584
až 1169 obvyklým dávkam drogy. Vyše-
trovateľ vzniesol voči Jánovi H. obvinenie
zo zločinu nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok. Obvinený bol na
základe rozhodnutia sudcu vzatý do väzby.
Hrozí mu trest odňatia slobody na štyri až
desať rokov. 

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKEJ CESTE sa neznámy
páchateľ vlámal do priestorov firmy.
Odcudzil rôzne zariadenia pre gastronó-
miu, motocykel, hotovosť a počítačovú
techniku. Páchateľovi sa zrejme málilo. Z
príručného trezoru patriaceho ďalšej spo-
ločnosti odcudzil hotovosť vo výške 11-
tisíc korún. Celkove spôsobil škodu za
800-tisíc korún.

STARÉ MESTO
NA MÝTNEJ ULICI došlo k vlámaniu
do vozidla Fiat. Na dverách vozidla bol
poškodený zámok a z prístrojovej dosky
bolo odcudzené autorádio. Privolaní poli-
cajti na mieste zadržali podozrivého 27-
ročného muža z Bratislavy a pri kontrole u
neho našli autorádio pochádzajúce z
vozidla. Muža predviedli na policajné
oddelenie v Starom meste. Michal K. teraz
čelí obvineniu z trestného činu krádeže, za
ktorý mu hrozí až dvojročný trest odňatia
slobody.

DÚBRAVKA
V CHATOVEJ OBLASTI KRČACE
35-ročný Slavomír z okresu Poprad lúpež-
ne prepadol 52-ročného muža a pod hroz-
bou usmrtenia pýtal od neho peniaze. Jeho
úmysel však prekazil ďalší muž, ktorý pri-
šiel na miesto. Prepadnutému nebola spô-
sobená škoda a neutrpel ani zranenie.
Vyšetrovateľ obvinil Slavomíra z trestného
činu lúpeže a umiestnil ho v cele s návr-
hom na vzatie do väzby. Za lúpež mu hrozí
najmenej trojročné väzenie. (ver)

Delostrelecká

streľba

pri Káblovke
Letecké poplachy počas druhej svetovej vojny
vyháňali veľa ľudí z Bratislavy za mesto. Na
sklonku leta 1944 sme tam začali chodiť aj my,
moja mama a ja, vtedy žiak štvrtej triedy ľudo-
vej školy. Súrodenci a otec boli zamestnaní,
chodievali do úkrytov pri pracoviskách. Ja s
mamou a so susedmi sme zvykli chodiť na fut-
balový štadión Káblovej továrne.
Mestská zástavba smerom do Prievozu sa konči-
la na Miletičovej ulici. Na nej smerom k mestu
stáli tzv. mestské domy a biele nemecké domy.
Na strane k Prievozu boli už len záhrady a voľa-
kedajšie vyschnuté rameno Dunaja, ktorého trá-
vou zarastené koryto a brehy tvorili jedinú terén-
nu vlnu. Teraz sa toto miesto nazýva Ružová doli-
na. Tam bol koniec mesta.
Ak ste kráčali po Prievozskej z mesta von, po 150
metroch od križovatky s Miletičovou stál na ľavej
strane veľký strom a pri ňom bola úzka odbočka
medzi lúkami a poliami do kolónie domov pre za-
mestnancov Káblovej továrne. Hneď vedľa nej bo-
lo futbalové ihrisko káblovky. A v novej prízemnej
budove, kde mal byt hospodár ihriska a boli tam
klubové miestnosti a kolkáreň, sme hľadali spásu
pred bombardovaním. Vedeli sme, že obyčajná
strecha nás pred ničím zachrániť nemôže, ale boli
sme predovšetkým ďalej od fabrík, ktoré boli
potenciálnymi cieľmi pri bombardovaní. 
Na potvoru onedlho vedľa vchodu na ihrisko
umiestnili do kukuričného poľa batériu protilietad-
lových diel. Obsluhovali ich slovenskí vojaci a
často som videl, že zo strieľania mali veľkú zába-
vu. Nahlas sa smiali, lebo nikdy nič netrafili.
Možno práve preto boli takí šťastní. Ani raz sa
nestalo, že by niektoré z lietadiel na batériu zaúto-
čilo. Mimochodom, ihrisko stojí dodnes, možno aj
spomínaná budova s voľakedajšou kolkárňou.
Sídli tam FO Ružinov. Nie je za mestom, ale upro-
stred sídliska panelákov medzi Mliekarenskou a
Sklenárovou ulicou.
Inú streľbu som zažil za oveľa dobrodružnejších
okolností. Bolo to v čase, keď poplachy neboli ešte
také časté. Niekoľko tried išlo doobeda do kina.
Pešo nás učiteľky viedli z Kumlíkovej (teraz Kva-
čalova) cez Záhradnícku a okolo Štátnej nemocni-
ce do kina Uránia (teraz Hviezda). Asi po pol hodi-
ne premietania, keď sme napäto sledovali, ako sne-
hová lavína zasypala dom horalov v Alpách, zrazu
uvádzačka zakričala, že je letecký poplach. Učiteľ-
ky začali pojašene pobehovať, nemali ani potuchy,
kde je najbližší úkryt. V trme-vrme spolužiak
povedal, aby sme išli k nim do záhrady.
Po Palisádoch sme bežali hore na Červený kríž a
potom dolu k Slovákovi, ako sa nazýval známy
hostinec. Do záhrady sme sa však nedostali. Zo-
stali sme čupieť skrytí v lesíku pri pro-
tilietadlových delách. Obsluhovali ich Nemci a
pálili ako besní. Museli sme si uši zapchávať, cíti-
li sme sa ako hrdinovia uprostred vojny. Doma
ma ani nezbili, mama bola šťastná, že som sa
objavil živý a zdravý. Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce.)

Nový Štefánik bude stáť opäť pri Dunaji
V období medzi dvoma svetovými voj-
nami postavili na bratislavských verej-
ných priestranstvách tri monumentál-
ne, dalo by sa povedať kolosálne,
pamätníky.
Prvý z nich bol pamätník padlým synom
mesta v prvej svetovej vojne na ploche
prírodnej terasy nad mestom, v prostredí
zalesneného parku. Druhý postavili pri
príležitosti dvadsiateho výročia vzniku
Československej republiky a mal všet-
kým pripomínať jedného, hádam najdôle-
žitejšieho, z jej spoluzakladateľov, gene-
rála Milana Rastislava Štefánika. Súčasne
s ním vznikol pamätník venovaný Pavlo-
vi Országhovi Hviezdoslavovi na námes-
tí pred Mestským divadlom.
Všetky tri pomníky sa vyznačovali až
prehnaným zväčšením, či už sarkofágu
alebo sôch velikánov. Pamätník padlým,
hoci vandalmi poškodzovaný, prežil. Bol
tu pokus o jeho odstránenie z pôvodného
miesta, lebo ktosi si tam chcel postaviť
vilu. Pamätník ostal na svojom mieste,
ale výhľad na mesto už od neho nie je
možný. Ktosi iný si so súhlasom staveb-
ného úradu postavil vilu práve tak, aby
znemožnil návštevníkom pamätníka
výhľad na mesto. 
Hviezdoslavov pomník sa musel od
divadla odsťahovať ďalej do parku a po
nedávnej úprave stojí na oveľa vyššom
podstavci než pôvodný projekt predpo-
kladal. Kvôli „ochrane“ americkej amba-
sády je navyše „doplnený“ radom oceľo-
vých stĺpikov, ktoré sú kamuflované
kamennými plášťami a majú vraj prezen-
tovať verše z diel básnika.
Štefánikov pamätník odhalený v roku
1938 na terajšom Námestí Ľudovíta Štúra
mal pohnutejší osud. Už v roku 1939
museli demontovať z 30 metrov vysoké-
ho pylónu, ktorý stál za chrbtom Štefáni-
ka, sochu leva, ktorý nesie znak Česko-
slovenska. Nie je to luxemburský heral-
dický lev, ktorý sa stal aj znakom české-
ho kráľovstva a napokon republiky. Je to
lev ako každý iný. No Hitler si neželal
aby cudzí lev ceril zuby pri pohľade do
jeho ríše, ktorá pohltila aj dnešnú Petržal-
ku. V roku 1944 odstránili aj pylón, na
ktorom lev predtým stál. Tým nepríjemne
odhalili chrbát generála Štefánika, na
ktorý teraz videl každý prichádzajúc od
centra mesta k Dunaju a ktorý nebol auto-

rom – sochárom Bohumilom Kafkom –
komponovaný na priamy pohľad. Po roku
1950 bola už víťaznému komunistickému
vedeniu mesta tŕňom v oku aj viac ako 7
metrov vysoká socha generála na asi 5
metrov vysokom podstavci obloženom
travertínovými doskami. Prečo by mal na
nábreží Dunaja v Bratislave stáť pomník
Slováka, ktorý zaprel svoju národnosť a
stal sa občanom imperialistického Fran-
cúzska, pýtali sa komunisti. A tak aj
sochu jedného z najvýznamnejších Slo-
vákov, ktorý bol ešte aj generálom fran-
cúzskej armády, odstránili a zničili. Stalo
sa tak pravdepodobne v roku 1952.
Obnoviť pamätník generála Milana Ras-

tislava Štefánika v pôvodnej podobe a v
pôvodnej veľkosti je možné, ale nie na
pôvodnom mieste. Novo zvolené miesto
na brehu Dunaja na novo vznikajúcom
námestí neďaleko bývalého prístavného
skladu presne zodpovedá predstave pro-
fesora Bohumila Kafku z roku 1937.
Vďaka pochopeniu riaditeľa Národní
galerie v Prahe profesora Milana Knížáka
ako aj vďaka súhlasu dediča autorských
práv sochára bolo možné v Bratislave
zhotoviť model pôvodnej kolosálnej
sochy.
Dnes je odlievanie bronzovej sochy Šte-
fánika pred dokončením. Hotová socha
bude musieť po prevezení do Bratislavy
ešte nejaký čas počkať na dokončenie
plochy námestia. Štefan Holčík 

FOTO - Viliam Malík (1938)
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STARÉ MESTO
Dôvodom stavebných prác, ktoré v
súčasnosti pokračujú za Kostolom
Klarisiek, je archeologický prieskum v
okolí kostola z ulice, kontrola statiky
veže kostola a pôvodného statického
zabezpečenia veže zo začiatku 20. sto-
ročia. 
Za kostolom ďalej pribudne prístavba,
ktorá umožní využívanie obnovenej zná-
mej a obľúbenej koncertnej sály. Podľa

informácií riaditeľa mestskej organizácie
PAMINGU Cyrila Vaňa v prístavbe budú
šatne, záchody, technológia pre klimati-
záciu a vetranie. Navyše v spodnej časti
kostola pribudne aj merač stavu vlhkosti.
Náklady na výstavbu sú vo výške 12,9
milióna korún a hradí ich mesto z vlast-
ného rozpočtu ako vlastník tejto kultúr-
nej pamiatky. V týchto dňoch sa začalo s
výkopovými prácami, ktoré sa robia
súbežne s archeologickým prieskumom. 

Kostol Klarisiek je gotický jednoloďový
chrám z polovice 14. storočia. Potom,
ako v ňom zrušili rehoľu klarisiek v roku
1782, sa stal kostol sídlom gymnázia a
právnickej akadémie.
Na koncertnú sálu kostol ho upravili v
polovici 20.storočia. Odvtedy sa tu kona-
jú vystúpenia nielen vážnej hudby, ale aj
menšie divadelné predstavenia či rôzne
výstavy. Kapacita kostola je približne
150 miest. (rob) 

Koncertná sála Klarisky bude modernejšia



HOKEJ
Rozhodnuté! Hokejisti Slovana sa v
boji o postup do semifinále Extraligy
stretnú s Popradom.
Po úvodných dvoch stretnutiach na brati-
slavskom ľade v stredu 28. februára a
štvrtok 1. marca budú nasledujúce dva
zápasy v nedeľu a pondelok pod Tatrami.
Ak by sa nerozhodlo, piaty duel uvidia
znovu Bratislavčania (v stredu 7. marca),
šiesty Popradčania (v piatok 9. marca), ak
bude aj po nich nerozhodný stav, o všet-
kom rozhodne siedme stretnutie, v nedeľu
11. marca v Bratislave.
O tom, že slovanisti vstúpili do play-off až
z tretej priečky, rozhodli posledné kolá.

Bratislavčania v nich zaváhali, nevyhrali v
Trenčíne, doma s Liptovským Mikulášom,
a keď podľahli aj Martinu, zostali len spo-
mienky na prvú polovicu základnej časti.
V nej ešte pod vedením českého trénera
Rostislava Čadu získali pred Košicami a
Zvolenom neuveriteľný, sedemnásťbodo-
vý náskok, ktorý sa však postupne strácal
ako sneh na Babe... Čada síce v decembri
skončil, nastúpil Cíger, ale ani jemu sa
nepodarilo zastaviť úpadok a slovanisti
nielenže neohrozili suverénne Košice, ale
predstihol ich aj Zvolen.
Štvrťfinálový súboj s Popradom sa začal v
stredu, pokračoval vo štvrtok (zápasy sa
skončili po našej uzávierke), celkove sa

hrá na štyri víťazstvá. V prípade remízy
nasleduje po úprave ľadu desaťminútové
predĺženie so štyrmi hráčmi a jedným
brankárom na každej strane. Ak sa neroz-
hodne, prídu na rad samostatné nájazdy.
Prestávky medzi tretinami sa v play-off
zmenia na osemnásťminútové, hráči si po
jednotlivých zápasoch nepodávajú ruky
(stane sa tak až po skončení celej série).
Bratislavské zápasy sa začínajú v prípade
priameho prenosu, v sobotu, nedeľu a vo
sviatok, o 17.00 h, v pracovné dni, ak
nebude priamy televízny prenos, o 18.00
h. Samsung Aréna sa otvorí jeden a pol
hodiny pred každým stretnutím a funkcio-
nári prosia divákov, aby zaujali svoje
miesta s dostatočným predstihom.
Ešte jedna zaujímavosť v súvislostí s tré-
nerom Zdenom Cígerom a jeho prípad-
ným návratom na ľad. Špekulácie otvori-
lo zaradenie kouča pražskej Slavie Vladi-
míra Ružičku na súpisku tímu, no samot-
ný Cíger také niečo odmietol: „Určite nad
tým neuvažujem a že to urobila Slavia,
tak to malo nejakú príčinu.“ Tá sa aj sku-
točne našla. Samotný kouč Slavie priznal,
že rozhodnutie sa zrodilo na porade vede-
nia, keď si uvedomili, že by mohol byť
platný v prípadných samostatných nájaz-
doch. „Aj tak ide o vtip storočia a nebu-
dem so sebou nosiť žiadny hráčsky
výstroj,“ tvrdil kormidelník pražského
klubu... (mm)

FOTO - TASR

FUTBAL
Dočkal aj na fanúšik slovenského fut-
balu. Po vyše trojmesačnej prestávke sa
najbližší víkend začína jarná časť naj-
vyššej futbalovej súťaže. Po prvý raz
bude rozdelená do dvoch častí. Osem
najlepších tímov po jeseni si to rozdá v
boji o titul, štyri najhoršie po základnej
časti plus štyria najlepší z 1. ligy budú
bojovať o účasť v najbližšom ročníku
Corgoň ligy.
TITUL: V hre o najvyššie priečky sú dve
bratislavské mužstvá. Zatiaľ čo Artmedia
má v cieľoch jasno - titul, Slovan myslí
trochu nižšie - rád by podkuroval vedúcim
mužstvám a v kútiku myslí na Pohár
UEFA. Petržalčania prešli počas zimy len
kozmetickými zmenami. Žiadne veľké
nákupy, ani lukratívne predaje sa nekona-
li, takže tréner Štefan Horný môže rátať s
tým, čo mal k dispozícii aj na jeseň. Posi-
lou bude určite navrátilec Fodrek, po zra-
neniach sú späť Staňo s Mikuličom, z
útočníkov odišiel Reiter. Belasí môžu hrať
pokojne, zostup im nehrozí, teraz môžu
len príjemne prekvapiť. Zostali Hanek s

Kubalom, ďalší návrat by sa mohol vyda-
riť Meszárošovi. Škoda nedávneho zrane-
nia Slováka, ktorý by však mal byť proti
Žiline v poriadku.
ZÁCHRANA: Interisti po zbabranej jese-
ni prakticky vyprázdnili šatňu. Odišli skú-
sení hráči, ale aj takí, ktorí nesplnili očaká-
vania ako talenty či posily. Zostala však
dostatočná kvalita, aby sa na Pasienkoch
nemuseli triasť o ligu. Hráči majú znížené
platy, čo by ich mohlo motivovať, ale v
slovenských podmienkach je iluzórne
debatovať o tom, čo je motivujúce a čo
demotivujúce...
DIVÁCI: Posledné ročníky sú hanbou
Bratislavy. Ani nie takým, čo vystrájajú
(najmä slovanisti), skôr tým, koľko ich
vlastne na štadióny chodí. Interisti už
dávno rezignovali na to, aby sa na kaž-
dom stretnutí nazbierali aspoň dve-tri
tisícky (často to bývajú len dve-tri stovky,
ktoré sa pre istotu oficiálne zdvojnáso-
bia), ale v tesnom závese je už aj Artme-
dia. Tá si urobila zlé meno výpredajom
kádra z Ligy majstrov a ked prišla haneb-
ná prehra s Trnavou, na štadión začali pri-

chádzať návštevy, aké tam bývali pred
tridsiatimi rokmi počas divíznych zápa-
sov SKS... Slovan je kapitola sama osebe.
Znovu sa vytvorilo jadro 15- až 20-roč-
ných priaznivcov, no práve ich skando-
vačky a „povzbudzovanie“ vyhnalo z
ďalších troch tribún desiatky slušných
fanúšikov, ktorí nemali chuť počúvať vul-
garizmy.
ŠTADIÓNY: Teoreticky to môže byť
posledná bratislavská sezóna v troch stán-
koch. Štadión Artmedie má svoje dni ofi-
ciálne zrátané a čaká sa len na termín,
kedy namiesto futbalistov „vybehne“ na
trávnik prvý buldozér. Rovnako je na tom
aj Tehelné pole, ktoré by tiež malo odpo-
čítavať posledné hodiny. Je preto viac ako
pravdepodobné, že od leta zostanú k dis-
pozícii iba Pasienky. Tam však neslúži
umelé osvetlenie potrebné na to, aby sa
tam mohla od jesene hrávať najvyššia
súťaž... Najbližšie tri mesiace preto ukážu,
ako sa rozmiestnia všetky tri bratislavské
kluby pričom nevylučujeme, že aj od jese-
ne bude všetko po starom. V slovenskom
futbale je všetko možné! (mm)
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Slovan začal play-off ako tretí najlepší,

vo štvrťfinále mu stojí v ceste Poprad

Začína sa jarná časť najvyššej futbalovej

ligy, Artmedia o titul, Inter o záchranu

Interisti

pred play-off

posilňujú
BASKETBAL
Najvyššia súťaž basketbalistov sa
pomaličky dostáva do svojej záverečnej
fázy, a tak sa jednotlivé družstvá obze-
rajú po posledných posilách. Zaujíma-
vý nákup sa podaril aj funkcionárom
Interu. 
Jeden z tímov ašpirujúcich na titul sa do
konca sezóny dohodol na kontrakte s
Mitarom Trivunovičom. Skúsený bos-
niansky krídelník patrí medzi borcov,
ktorí by mali v play-off vystužiť žlto-čier-
ny káder. „Veríme, že potvrdí povesť,
ktorá ho sprevádza a že dokáže svoje kva-
lity,“ prezradil manažér Interu Oto Matic-
ký a pokračoval: „Trivunovič je klasický
strelec a mal by nahradiť zraneného Živic-
kého. Ten sa dostával do optimálnej
formy, ale v Košiciach sa zranil a vyšetre-
nia ukázali, že má nalomený stavec. Skôr
ako o mesiac sa na palubovky nevráti, čo
znamenalo, že sme sa museli poobzerať
po jeho náhradníkovi. Bola to v podstate
naša posledná kúpa, pretože financie nám
už nedovolili angažovať napríklad rozo-
hrávača, ktorý by pomohol Ristanovičo-
vi.“ Bosniansky reprezentant hral napo-
sledy na Cypre, poslednú celú sezónu
však pôsobil v základnej časti srbskej lige,
kde bol tretím najlepším strelcom (v nej sa
však ešte neobjavili srbskí účastníci
Jadranskej ligy). (mm)

Zastavia 

Ružinovčania

Spišiakov?
HOKEJ
Ružinov - Senica 3:1! Konečná bilancia
úvodnej baráže o postup do play-off 1.
hokejovej ligy priniesla spokojnosť do
bratislavského klubu, ktorý tak dostal
šancu predĺžiť si sezónu. 
V ďalšej časti sa však Ružinovčania po-
riadne zapotia. Na ceste do semifinále ich
totiž preverí najlepší tím základnej časti,
Spišská Nová Ves. Tím z východu sa neta-
jí ambíciami vrátiť sa do Extraligy, no
Ružinov má oproti nemu jednu veľkú
výhodu - nemá čo stratiť. Obe stretnutia
základnej časti vyhrala Spišská Nová Ves,
séria sa hrá na štyri víťazstvá. Prvé dve
stretnutia videli na Spiši (úvodný duel
vyhrali domáci 8:1), doma sa Ružinov
predstaví 1. a 2. marca. (mm)

Slávistky

sa vrátili 

bez medaily
VOLEJBAL
Bez veľkej slávy a s jediným vyhratým
setom sa vrátili domov dievčatá Slávie
UK, ktoré spolu so Senicou reprezento-
vali slovenský volejbal na finálovom
turnaji Česko-Slovenského pohára v
Mikulove. 
Obe družstvá spod Tatier pokazili už
semifinálové stretnutia, Seničanky pod-
ľahli Brnu, slávistky Olympu Praha (1:3).
V boji o 3. miesto prehrali Bratislavčanky
so Záhorankami 0:3.
„Odohrali sme dva rozdielne zápasy. V
utorok podľa mňa vynikajúci duel z našej
strany s Olympom Praha, aj keď sa
neskončil úspešným výsledkom. Mňa
však veľmi potešil výkon, pretože sme
fantasticky zahrali v obrane, v poli i na
sieti, v prechode do protiútoku. Deň mali
aj smečiarky, nahrávačka a blokárky,
dobre takticky sme aj podávali. Chýbal
nám len kúsok šťastia. Čo ma mrzí je to,
že sme tento výkon nezopakovali aj o
deň neskôr proti Senici. Nevychádzala
nám ani jedna činnosť. Smečiarky sa
snažili, ale jednoducho to nedokázali
utiahnuť. Seničanky boli veľmi vyheco-
vané, chceli si napraviť reputáciu po
zlom výkone v semifinále s Brnom. Hrali
veľmi dobre a my sme im to naším výko-
nom v podstate nesťažili. Dúfam, že im
to vrátime v sobotňajšom stretnutí Stre-
doeurópskej ligy,“ pridal tréner Slávie
Martin Hančík (ani tento pokus však
Bratislavčankám nevyšiel, slávistky pod-
ľahli Senici 1:3)..
Celkove bol však s turnajom spokojný:
„Vynikajúca príprava. Hrali sme v úplne
novom prostredí haly, bez tréningu, a
práve to sme si chceli odskúšať. Potvrdilo
sa, že proti neznámemu súperovi vieme
zahrať, keď však príde Senica, tak nastane
nejaký psychický blok a kvalita výkonu
okamžite klesne. Neviem si však predsta-
viť lepšie prípravné zápasy ako tie v
Mikulove. Samozrejme, každé stretnutie
je iné. Ak však zopakujeme výkon proti
Olympu, tak sa o výsledky neobávam.
Nikoho však nesmieme podceniť.“ (mm)

Smolenová ide

do Austrálie
PLÁVANIE
Denisa Smolenová sa dostala do úzkej
skupiny, ktorá bude Slovensko repre-
zentovať na marcových majstrovsvách
sveta v Melbourne. 
Talentovaná plavkyňa Slávie STU sa tak
dostala do spoločnosti Martiny Moravco-
vej a Ľuboša Križka, ktorí majú v Austrá-
lii minimálne finálové ambície. Pre Deni-
su je šampionát ďalším pokusom preraziť
aj v seniorskej kategórii. (mm)

Organizujete v Bratislave
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

MOTOR-CAR Bratislava, spol. s r. o., 
Tuhovská 11, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky, tel.: 02/4929 4530-31 

mobil: 0918 500 130-31, 36, e-mail: predaj@hondamotorcar.sk, www.hondamotorcar.sk 

MOŽNOSŤ 

ODPOČTU DPH!

Nová HONDA

kombinovaná spotreba modelu 2.2 i -CTDi  6,5 l/100 km, emisie CO
2
 173 g/km 

Teraz u nás na Tuhovskej 11 v Bratislave:
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www.peugeot.sk

Chceli by ste jazdiÈ v aute, v ktorom je v‰etko zaruãené? Zaruãen˘ komfort, zaruãen˘ pôÏitok 
z jazdy, komfortná záruka 5 rokov alebo 100.000 km (vrátane 3 rokov bezplatného predÍÏenia záruky 
prostredníctvom zmluvy Peugeot Optiway). A to v‰etko za gentlemanskú cenu alebo zv˘hodnenú 
leasingovú ponuku vrátane poistenia. Teraz máte dvere k tomuto autu otvorené. Nasadnite doÀ 
u najbliÏ‰ieho predajcu Peugeot! 307

PEUGEOT. VYVINUT¯ PRE VA·E POTE·ENIE.

PEUGEOT 307 CONFORT PACK uÏ za 495.000 Sk

 ZARUâEN¯ KOMFORT
LIMITOVANÁ CENA
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Spotreba paliva 4,3 – 10,0 l/100 km, emisie CO2 129 – 178 g/km.
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PF AUTO, Hodonínska cesta 11, 841 03 Bratislava, tel.: 02/69 20 37 00, pfauto@pfauto.sk, www.pfauto.sk 
AUTO – ALBA, Jasovská 24, 851 07 Bratislava, tel.: 02/68 20 68 00, jasovska@auto-alba.sk, www.auto-alba.sk  
AUTO – ALBA, Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/48 20 07 00, ivanska@auto-alba.sk, www.auto-alba.sk
AUTO – ALBA, Vajnorská 173,  831 04 Bratislava, tel.: 02/44 45 08 80, vajnorska@auto-alba.sk, www.auto-alba.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232  0903 263 639  0905 576 888

ZRAKOVÉ CENTRUM 
- OČNÁ OPTIKA

Škultétyho 10, Bratislava, 
� 02/ 44 645 841-2
MUDr. Šalát Marián 
� 02/ 44 645 843

• komplexné očné vyšetrenie
• vyšetrenie zamestnancov pre prácu

s počítačom
• bezplatné objednanie na vyšetrenie
• aplikácia kontaktných šošoviek
• široký sortiment okuliarov, skiel,

slnečných okuliarov, puzdier,
kontaktných šošoviek a roztokov

Otváracie hodiny: 900 - 1230 1300 - 1730

K U P Ó N

20% zľava 
na okuliarový rám
Platnosť do 31. 3. 2007

Slovenská realitná akadémia
otvára kurz akreditovaný MŠ SR

OBCHODOVANIE
S NEHNUTEĽNOSŤAMI 

- realitný maklér
predmet školenia (10 lekcii):

� postup pri realizácii realitného obchodu �
„triky“ realitných maklérov � psychológia pre-
daja � realitný marketing � základy realitné-
ho práva + zmluvy � realitné podvody (ako sa
im vyhnúť) � ako funguje kataster nehnuteľnos-
tí � fungovanie realitnej kancelárie � dane a
nehnuteľnosti � financovanie nehnuteľností
polointenzívny - 2 x týždenne / večer

intenzívny - 4 x v sobotu
Úspešní absolventi získajú akreditované osvedčenie o

získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

� 02/ 547 911 27, 0915 143 164 www.sora.sk

13.3. Long Benn, Polus, Vajnorská 100/A

15.3. Cafe Schloßberg, Mikulášska 8

17.3. Corrida de Toros, Laurinská 7

prinies�

Váš notebook alebo PDA

Zadarmo 1000,-Sk kredit

a navyše môžete využíva� paušál
*

*viac pod¾a obchodných podmienok akcie

www.ihotspotzone.sk

14.00 - 19.00 hod.
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menej ako 67,-Sk/

Staèí si

zaregistrova� sa cez zákaznícku zónu a máte od nás

mesiac pri platbe na rok
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BRATISLAVA
Ochranári nepokladajú súčasné hos-
podárenie v lužných lesoch za úplné
naplnenie ich predstáv, rešpektujú
však potreby a postupy odborných
správcov lesa.
Vyhlásil to predseda Bratislavského
regionálneho ochranárskeho združenia
Tomáš Kušík k problému, o ktorom sme
informovali v minulom čísle. Išlo o to, že
na popud neznámych občanov mestská
polícia obmedzovala lesných pracovní-
kov v regulárnej ťažbe dreva v Pečnian-
skom lese. T. Kušík zároveň povedal
„Najlogickejšie a ľudsky slušné by bolo,
keby sa občania boli spýtali priamo dre-
vorubačov, o čo ide.“ Pripustil, že ani
občania a ani polícia bez náležitého dôvo-

du a patričného dokumentu nemajú právo
nikomu prekážať v práci.
Na druhej strane pokladá tento incident
za potvrdenie rastu občianskej uvedome-
losti, pokiaľ ide o ochranu prírody. Pri-
pustil tiež, že verejnosť je málo informo-
vaná o tom, kde sa oficiálne, teda s povo-
lením, ťaží drevo a kde sa rúbe bez povo-
lenia. „Našťastie,“ pokračoval, „dnes
máme s lesníkmi také vzťahy, že sme
priebežne informovaní o všetkých mies-
tach, kde sa ťaží. Občania sa teda môžu
informovať u nás, o čo ide. Je však
potrebné, opakujem, aby presne lokalizo-
vali miesto.“
Podľa lesného hospodárskeho plánu,
schváleného štátnymi i občianskymi
ochranármi, by sa v priestore Pečnianske-

ho lesa malo ťažiť ešte desať rokov,
udáva T. Kušík. Lesníci však nevylučujú,
že práce zintenzívnia a obnovený les odo-
vzdajú verejnosti skôr. V každom prípade
bude v tejto lokalite intenzívna ťažba dlh-
ší čas, pričom sa správcovia lesa nevyhnú
na niektorých miestach holorubu. Ide o
priestory, kde sa umelo vysadili šľachtené
topole na produkciu dreva. Tieto stromy
treba odstrániť nielen pre ich cudzoro-
dosť, ale aj pre vek, pretože po štyridsia-
tich rokoch padajú aj samy. Les pri Pečni
potrebuje prečistenie, čo potvrdzujú i
skúsenosti drevorubačov. Tí si neraz zni-
čia nástroje pri pílení stromov na zvy-
škoch ostatného drôtu, ktorým bývalý
režim v tomto priestore „opevnil“ repu-
bliku. Gustav Bartovic

Slušnosť patrí k ochrane prírody, týka 

sa to aj neorganizovaných ochrancov

Emócie 

pomáhajú 

postihnutým
BRATISLAVA
Nie tak dávno boli hendikepované deti
celkom na okraji pozornosti verejnos-
ti. Tento vzťah sa síce mení ťažko,
napriek tomu sa do spoločnosti začle-
ňujú.
„Potrebujú však oveľa viac, ako len ško-
lu. Ukazuje sa, že tradičné spôsoby uče-
nia a výchovy sú neefektívne, ale naprík-
lad cez rôzne formy umenia a emócie
divadla, ktoré samy hrajú, sa skôr doká-
žu otvoriť, ukázať svoje schopnosti a
zručnosti, ktoré u nich často ani nepred-
pokladáme,“ hovorí Michaela Janáková,
špeciálna pedagogička Špeciálnej zá-
kladnej školy a Domova sociálnych slu-
žieb Rosa v Dúbravke a zakladateľka
dramatického krúžku v škole, na verej-
nosti známeho pod názvom Divadlo pre
všetkých. V týchto zámeroch sa s M.
Janákovou stotožnila režisérka Marta
Gogálová, ktorá sa rozhodla pre trvalú
spoluprácu s divadielkom. Po ich prvom
predstavení Koza odratá a jež naštudova-
li spolu dramatizáciu rozprávky Ľudmily
Podjavorinskej Čin Čin.
Na základe prvých úspechov vzniklo
občianske združenie Galant, ktoré mana-
žuje M. Janáková. Ich snom je založiť v
Bratislave stále divadlo pre postihnuté
deti, alebo ešte radšej ART-centrum bez
bariér, ktoré by sa venovalo integrovaniu
detí a mládeže. Združenie našlo zatiaľ
skutočnú strechu v Staromestskom kul-
túrnom centre na Školskej ulici. Tu deti
dokázali, že sa vedia nielen naučiť texty,
ale aj improvizovať ako skutoční herci a
v spoločnom účinkovaní s nimi sa o tom
presvedčili už napríklad aj Maroš Kra-
már a Ján Króner.
„Verím, že z grantov a sponzorských
darov môžeme pravidelnú činnosť iba
naštartovať, ale pre fungovanie a rozvíja-
nie činnosti združenia Galant potrebuje-
me aj pomoc inštitúcií a verejnosti,“
hovorí M. Janáková. Na mysli má v
prvom rade priestory, kde by ART-cen-
trum mohlo rozvíjať vzdelávací a inte-
gračný program. Jeho súčasťou by mohli
byť všetky moderné formy terapie a
neskôr azda aj chránená dielňa.
Na divadelnej scéne by chceli nájsť
miesto pre dlhodobé pôsobenie a okrem
iného aj prispievať k zmene postoja
verejnosti k ľuďom s postihnutím. „Ve-
rím, že prostredníctvom novín nájdeme
ľudí a inštitúcie, ktorí nám chcú
pomôcť,“ hovorí M. Janáková, „pretože
tu ide o podporu všestranného rozvoja
mentálne či telesne postihnutých detí,
ktoré majú obmedzené nielen schopnosti
komunikácie, ale i mobilitu.“
Ak by niekto chcel vznikajúcemu zdru-
ženiu pomôcť, potom má občianske
združenie Galant toto číslo účtu:
2626735577/1100. Gustav Bartovic

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk
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Zberateľská vášeň v Mirbachovom paláci
VÝSTAVA
Po výstavách opierajúcich sa z veľkej
časti o súkromné zbierky, inštalovali v
Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy na Františkánskom námestí
11 výstavu Zberateľská vášeň, ktorá sa
orientuje na obdobie rokov 1957-1970.
Výstava predstavuje 92 diel od 38 žijúcich
aj nežijúcich autorov, strohý výpočet pri-
pomína: A. Barčíka, K. Barona, M. Čun-
derlíka, R. Filu, J. Jakobyho, A. Klima, J.
Kollera, V. Kompánka, R. Krivoša, A.
Mlynárčika, E. Ovčáčka, R. Sikoru, J.
Želibskej a mnohých ďalších. Diela zapo-
žičalo 24 zberateľov.
Prehliadka je nepochybne významným
počinom zo strany galérie, pretože sústre-
ďuje na malom priestore veľké mená.
Nikdy nie je na škodu prejsť si niekoľko
desaťročí za malú chvíľu, najmä ak

môžeme zrakom spočinúť na takých
skvostoch, ako sú diela Ladislava Guder-
nu, uveďme Ženu s kvetinou, ktorá sa
stala aj námetom pre pútavý plagát k
výstave.
Úvod prehliadky tvorí aj začiatok obdo-
bia, ktoré inštalácia zahrňuje, hneď pri
vchode vám padne zrak na Ženy s kohú-
tom, magickú farebnosť Milana Paštéku z
roku 1959. Pokračuje obdobie šesťdesia-
tych rokov, Chlapec s konskou lebkou
Rudolfa Krivoša z roku 1963 či fascinu-
júci autoportrét Milana Laluhu z roku
1963. Dvoma obrazmi vás do svojho
sveta pojme aj Vladimír Popovič, ktorý
naliehavo upozorňuje na všetko Čo je
okolo mňa, obraz vznikol v roku 1969.
Nesmieme zabudnúť ani na Albína Bru-
novského, Ester Šimerovú, Júliusa Jako-
byho či Kolomana Sokola.

Lepšie je vidieť, ako čítať, pretože pre-
hliadka týchto skvostov nezaberie veľa
času, ponúkne však nevyčísliteľné hod-
noty. Súkromní zberatelia to vedia a ich
zoznam je nepreberný. 
V Prahe bola mimoriadna vynikajúca
kolekcia kubizmu od Vincenta Kramářa
či rozsiahla kolekcia českého a sloven-
ského umenia od Medy Mládkovej a
zbierka Vladimíra Železného.
Aj v Bratislave malo súkromné zberateľ-
stvo starú tradíciu. Na jej začiatku stál
Albert Tešínsky. Okrem jeho zbierky boli
v Bratislave známi viacerí šľachtici a
meštianske rodiny, ktoré sa venovali zbe-
rateľstvu. Zo šľachticov to boli Pálffy,
Török, Nyáry a tiež Mirbach. Viaceré
významné zbierky vznikali aj na Spiši a
na východe Slovenska. Výstava v GMB
potrvá do 15. apríla. Ivan Jančár

Hravé čudá v hlave Mareka Ormandíka
VÝSTAVA
Schopnosť čudovať sa, bez rozpakov a
otvorene, je základným predpokladom
hravosti a schopnosti prijímať stále
nové veci bez ohľadu na vek a skúsenos-
ti. Nemusí to byť len počudovanie nad
tým, že autobus zase mešká, ale aj nad
skutočnosťou, že v zime kvitnú jahody.
Veď to tu ešte nebolo!
Maliar a ilustrátor Marek Ormandík má
vlastnosť čudovania sa v popisu práce a
využíva ju pri výstave, ktorú inštalovali
pre deti v Bibiane na Panskej ulici 41. Pod-
titul výstavy Čudá hravé v mojej hlave je
O hlavách, čudách a čudovaní. Inštalácia
je piatou z cyklu výstav venovaných
pohľadom na rôzne techniky a spôsoby
tvorby, zobrazovania a vnímania súčas-

ných slovenských výtvarníkov. Aktuálna
prehliadka sa sústreďuje najmä na tvorbu
Mareka Ormandíka. Výtvarník, známy
ilustrátor detských kníh, autor plagátov pre
Slovenské národné divadlo, sa tentoraz
nerozpakoval a pustil deti priamo do svo-
jej hlavy. V jej zákutiach nachádzajú zážit-
ky, ktoré nie sú bežné a môžu ich vyburco-
vať k tvorivým aktivitám, „čudám“, pre-
plietajúcim sa našimi mozgovými závitmi,
s jediným cieľom: dostať na papier kre-
sliarske vyjadrenie nášho zmýšľania. 
Prvú časť výstavy tvoria maľby hláv, teda
vonkajší pohľad na dobre skrývané
tajomstvá, vzápätí nás však druhá miest-
nosť pojme dovnútra a odhalí nám naj-
väčšie pocity a emócie, ktoré skrýva
dobre chránené vnútro lebky. Tu sa deti

môžu nielen čudovať, ale aj kresliť, hoj-
dať sa na koníkoch či preniknúť pohľa-
dom a dotykom do sveta umelca. Výsta-
vu autorsky pripravili Andrea Štefančíko-
vá, Zdenka Pašuthová, v dramaturgii Evy
Čárskej. Svet Mareka Ormandíka ma
nesklamal. Čakala som však omnoho
výraznejšie priestorové vyjadrenie Or-
mandíkových „počudovaní“, dve malé
miestnosti na prízemí je žalostne málo.
Ak budete mať aj vy tento pocit, vedzte,
že do 31. marca predĺžili ďalšiu z výstav-
ných inštalácií v Bibiane, Krajinohru 2.
Umožňuje objavovať krajinu na množ-
stvo rozličných spôsobov, a keď spojíte
návštevu oboch inštalácií, o zmysluplne
strávené nedeľné popoludnie máte posta-
rané. Dáša Šebanová

Najstaršie 

dejiny Slovenska

v Podhradí
VÝSTAVA
V Slovenskom národnom múzeu -
Archeologickom múzeu otvorili dlho-
dobú výstavu Najstaršie dejiny Slo-
venska. Výstava prezentuje dejinné
udalosti, ktoré sa v období od staršej
doby kamennej po koniec stredoveku
odohrali na území Slovenska.
Výstava je verejnosti sprístupnená v pavi-
lóne Podhradie na Žižkovej ulici 16.
Expozícia na prvom poschodí nového
výstavného pavilónu SNM približuje
návštevníkom tému prostredníctvom
vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí,
keramiky, kovov a vzácne i z dreva.
Nechýbajú ani trojrozmerné animácie,
rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí,
stredovekých kachlových pecí, detský
sprievodca výstavou i dokumentárny
film. Na ploche 400 metrov štvorcových
návštevník popri všeobecne známych
nálezoch (Moravianska Venuša či pred-
mety z obdobia Veľkomoravskej ríše)
nájde množstvo dosiaľ nevystavených
exponátov, pochádzajúcich z archeolo-
gických výskumov za posledných dva-
dsať rokov (inventár žiarového hrobu pri
Trenčíne objavený minulý rok) alebo
predmety zo starších výskumov, ktoré
doteraz ležali v depozitároch slovenských
múzeí. (dš)

Umenie, ktoré

ide za ľuďmi
VÝSTAVA
Pomerne neobvyklé prostredie pre
výstavy obrazov si vyvolil komisár
Vladimír Tomčík - už roky vystavuje v
chodbách firmy Strabag na Mlyn-
ských nivách.
Momentálne v nej predstavuje naraz troch
autorov vo výstave „Made in... Dušan Bú-
řil, Ivica Krošláková, Fero Guldan“. Všet-
ko autorov, ktorí sú ponorení do abstrak-
cie, ich výpoveď však má čosi z toho, čím
reagoval F. Guldan na poznámku, že
zriedka vidno prísť umenie tak blízko k
divákovi: „No tak to má byť. Veď preto aj
ja predstavujem dobrých autorov na
obrázkoch, pretože ľudia sa skôr pozrú na
obraz než do knihy či nebodaj knižnice.“
Ide o sériu olejov - koláží s nalepenými
veršami. Naráža na svoju sériu - abstrakt-
né obrazy s navonok nesúvisiacim hlboko
intímnym textom, napríklad až ferlinghet-
tiovského Mira Mališa, rozprávajú o vnút-
ri toho, kto sa na ne pozerá. Rozprávajú
zblízka o tom, čo všetko sa môže diať aj v
kolážach Ivice Krošlákovej či Búřilovych
pasteloch, ktorý vie dať aj geometrickým
tvarom láskavý obsah. Stojí za to zájsť cez
pracovný čas do Strabagu, aj keď nie ste
práve staviteľ. (gub)

World music a

klezmer v Klube

Za zrkadlom
HUDBA
Pravidelný česko-slovenský dvojkon-
cert v Klube Za zrkadlom na Rovnian-
kovej 3 tentoraz predstaví výnimočné
kapely Preßburger Klezmer Band a jej
hosťa, unikátne world-music zoskupe-
nie Czaldy Waldy Quartet (CZ). Podu-
jatie sa uskutoční 8. marca o 20.00 h. 
Czaldy Waldy je názov staročeského
tanca zo 14. storočia. Rovnomenný hu-
dobný súbor z Brna tvorí štvorica hudob-
níkov, z ktorých časť je akademicky
vzdelaná a živí sa vážnou hudbou. Skupi-
na nachádza zásadné inšpirácie v etnickej
hudbe, ale aj v iných hudobných vply-
voch, od arabskej hudby až po džezovú
improvizáciu. 
Preßburger Klezmer Band je najlepšie
hodnotenou klezmerovou „kapelye“ na
území bývalého Česko-Slovenska. For-
mácia vznikla v roku 1995, odvtedy účin-
kovala na mnohých pódiách na Sloven-
sku a v Európe. Hudbu štýlu klezmer
dotvára originálnymi aranžmánmi a kom-
binuje s mnohými hudobnými štýlmi a
žánrami (v poslednom období najmä bal-
kánske tradície a nádych Orientu, ale aj
slovenský, cigánsky folklór a vplyvy reg-
gae, latina, džezu). Vstupné na podujatie
je v predpredaji 190 Sk, v deň koncertu
240 Sk. Predpredaj vstupeniek: Dr. Horák
Medená 19, Artforum Kozia 20, Hummel
Music Klobučnícka 2. (dš)

Folkový večer 

v DK Lúky
HUDBA
V sobotu 10. marca o 19.00 sa v DK
Lúky na Vigľašskej 1 predstavia dve
folkové kapely. Úvod večera bude pat-
riť slovenskému pesničkárovi Štefano-
vi Šantovi a po ňom vystúpi vsetínske
pesničkárske duo Žamboši. 
Štefan Šanta, popradský básnik, prozaik a
hudobník je jedným z najvýraznejších
predstaviteľov pesničkárskej tvorby a
mnohými označovaný ako vôbec jeden z
najlepších slovenských pesničkárov.
Žamboši, teda Honza Žamboch a Stani-
slava Brahová, sú objavom českej folko-
vej scény posledných rokov. V roku 2006
vydali svoje debutové album a tento rok
sú dokonca nominovaní na prestížnu cenu
českej akadémie populárnej hudby Anděl
2007 v kategórii folk&country. (dš)

Hravé čudá v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana. FOTO - Mária Baloghová

Organizujete v Bratislave
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľko rôznych vecí denne zaplatíte a ani

si to neuvedomíte? Teraz bude jednou z tých vecí i Vaše nové auto! Na Spark Vám 

stačí len 100 Sk*, na Aveo 4-dv. 120 Sk* a Lacetti  5-dv. môžete mať už od 150 Sk

denne*. Jednoducho, ak si kúpite Chevrolet  na lízing, Vaše výdavky ostanú 

neuveriteľne nízke. Získate úžasné auto a ani si nevšimnete, kedy ste ho splatili.

Za toľko môžete mať Chevrolet Aveo! 
Chevrolet modely teraz s prekvapujúco nízkymi lízingovými 

splátkami.

Chevrolet. Veľké plus.

* denná splátka lízingu pri financovaní                   na 60 mesiacov, bez poistenia, výška zálohy od 42%. 

Bližšie informácie u autorizovaného predajcu. 

Emisie CO
2
 (g/km): 153-175; Kombinovaná spotreba (l/100 km): 6,4-7,4

Zmrzlinový pohár stojí niekedy aj 120 korún.

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424

Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk

www.chevroletsk.com
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najširšia ponuka nábytku 
v Bratislave na ploche 2000 m3

DEVÍNSKA NOVÁ VES
OD TERNO
MHD: autobus č. 20,21 tel.: 02/6453 6691-2
otváracie hodiny Po-Pi 1000 - 1900 / So 900 - 1400

celoročne množstvo akcií a zliav
www.nabytokdelta.sk

akcia: lízing s 0 % navýšením

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
telefón 02/4446 2314, mobil 0903 416 333, 0903 650 154 
www.suzuki-bratislava.sk, e-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk

Ignis 1,3 GLX+ AC za 359 900 Sk
motor 1,3 l s výkonom 93 koní, 5-dverová karoséria, klimatizácia,

ABS + EBD, 2 x airbag, autorádio s CD, elektrické ovládanie 
spätných zrkadiel a okien vpredu, strešné lišty, 
centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním, 

posilňovač riadenia, najvyššia svetlá výška v kategórii

Swift 1,3 GLX za 329 000 Sk
motor 1,3 l s výkonom 93 koní, 5-dverová 
karoséria, ABS + EBD, BAS, 2 x airbag, 
autorádio s CD, elektrické ovládanie 
spätných zrkadiel a okien vpredu,
centrálne uzamykanie s diaľkovým
ovládaním, posilňovač riadeniapre modely 1,3 GLX AC a 1,3 GS

už od 289.000 Sk

už od 299.000 Sk

Emisie CO2 143 – 154 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,1 – 6,5 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma.

Akcia platí do vypredania zásob.
Ilustračné foto

SYMPARKETT, spol. s r.o.
Kresánkova 11, 
841 05 Bratislava 
Tel: 69 20 20 11
Fax: 69 20 20 12

centrala@symparkett.sk
www.parkety.sk

Predaj, montáž, poradenstvo
a kompletná renovácia

* parkety

* plávajúce drevené parkety

* laminátové podlahy 

* intarzaované parkety 

* príslušenstvo - Bona, Sika, 
UZIN, Waterlox

Najširšia ponuka exotických
parkiet na Slovensku.

Bratislava, Karlova Ves
Borská 1, OD Centrum

tel: 69 20 20 10
0905 435 108

PARKETY
PORTOPARKET Podmanický
Rekonštrukcie, renovácie parkiet
predaj a pokládka nových parkiet

maliarske práce
� 0903 282 936

NAJLACNEJŠIE TAXI V MESTE
nástupné: 20 Sk, tel. obj.: 11,90 Sk/km
CHCETE VEDIEŤ KTO? 02 / 16 303
ZAVOLAJTE 0911 987 303
A DOZVIETE SA! 0915 987 303

K ú p i m e
rodinný dom, resp. staršiu vilku 

v BA I - Staré Mesto, lokalita Hrad,
Bôrik, Červený kríž, Horský park.
Za vašu ponuku vopred ďakujem.

� 0903 457 041

www.balkon.skwww.balkon.sk

30%
zľava
30%
zľava

00990077  889933  777711

C E S T A K  Ú S P E C H U
Súkromné športové gymnázium

GAUDEAMUS
HĽADÁ športovo-talentovaných žiakov zo ZŠ

(zo 4., 5., 8. a 9. ročníka)
s možnosťou ďalšieho vzdelávania sa 

na 8-ročnom športovom gymnáziu
na Dudvážskej ulici 6, v Bratislave.

www.dudva.sk Tel. č.: 02/4552 5772

STARÉ MESTO
Sťažnosti na vynovenú a zrekonštruo-
vanú Obchodnú ulicu, ktorá slúži
verejnosti už dlhšie, sa v poslednom
období týkajú najmä nástupných
vyvýšenín pre električku.
Čitateľ Ivan Halmi nám napísal, že 26.
januára si práve kvôli tejto vyvýšenine
zlomil nohu. „Človek by povedal, že na
tejto ulici sa predsa noha zlomiť nedá.
Urobili ju krásnu, novú, bezpečnú....“
Háčik je podľa neho v tom, že vyvýšené
plošiny MHD sú tam bez akéhokoľvek
označenia.
„Keď si to náhodou zoberiete krížom,
môže sa stať, že vykročíte do vzduchu a
už vás dvíha niekoľko ochotných ľudí a
posadí na lavičku zastávky,“ opisuje
svoju nepríjemnosť I. Halmi. Podľa neho
by mal dopravný podnik namaľovať
okraje nástupíšť po celej dĺžke žltou ref-
lexnou farbou, ako sú natreté napríklad
vždy posledné schody schodišťa v pod-
chodoch, alebo aj na autobusovej stanici
Mlynské nivy. Obchodná bude potom
určite bezpečnejšia, dodal náš čitateľ. 
Podľa stanoviska z Dopravného podniku,
ktoré nám poslal Karol Kajdi, sú nástu-
pištia na Obchodnej urobené podľa
schváleného projektu, v ktorom architekt
pešej zóny nesúhlasil s farebným vyzna-
čením obrubníkov. DPB súhlasí s tvrde-
ním, že nástupná hrana splýva s farbou

okolitej dlažby a že môže byť pre chod-
cov rizikovým miestom. Ako správca
električkových tratí požiada spoločnosť o
riešenie projektanta a bude presadzovať,
aby sa nástupné vyvýšeniny upravili.
Podľa jedného z tvorcov novej Obchod-
nej ulice architekta Ľudovíta Urbana
bola zmena farebného odtieňa na nástup-
nej plošine dodržaná. Nástupište musí
byť podľa neho odlíšené na základe
predpisu, čo sa podľa neho aj stalo.
Hrany zastávky sú odlíšené rôznymi
stupňami sivej farby. Špecifické archi-

tektonické riešenie nástupných vyvýše-
nín sa týka pešej zóny a keďže v Bratisla-
ve nejazdia nízkopodlažné električky,
musel sa nástupný priestor riešiť takým-
to spôsobom, dodal Ľ. Urban.  
Predpis hovorí o tom, že nástupište hro-
madnej dopravy musí byť označené
farebne kontrastným varovným pásom s
charakteristickou povrchovou štruktú-
rou. Varovný pás musí byť vnímateľný
zvyškom zraku, nášľapom a slepeckou
palicou. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Nástupné plošiny na Obchodnej ulici 

sú zradné, môžete si tu zlomiť aj nohu

Kino Mladosť

je duchovnou

pamiatkou
AD: KINO ELEKTROBIOSKOP
TOTÁLNE PRESTAVALI (BN 6/2007)
Iste nie náhodou sa Štefan Holčík vo
svojom príspevku z cyklu Pamätníci
histórie (BN 6/2007) venuje budove na
Hviezdoslavovom námestí 17 (o ktorej
sa v uplynulých dňoch veľa písalo v
súvislosti s jej možným predajom), a to
pod sugestívnym titulom Kino Elek-
trobioskop totálne prestavali. Nepo-
chybujem o faktoch týkajúcich sa sta-
vebnej úpravy objektu, ale pokiaľ ide
o kino, považujem za potrebné upo-
zorniť na niekoľko okolností.
Elektrobioskop nevznikol tak, že v roku
1913 sa pán Franz Reisinger rozhodol
otvoriť na Promenáde kino. Kino Elek-
trobioskop vzniklo už v roku 1905 v šer-
miarskej sále hotela U zeleného stromu,
ktorý stál na mieste dnešného Carltonu, a
jeho majiteľom bol Karol Palugyay. Išlo
o vôbec prvé stále kino (na rozdiel od ko-
čovných kinematografov, ktoré navšte-
vovali naše mesto už od roku 1896) na
území celého niekdajšieho Českoslo-
venska, ktoré sa v roku 1913 iba presťa-
hovalo do nových priestorov.
Nedokážem posúdiť, do akej miery
architektonickú hodnotu budovy zníži-
lo vybúranie priečok a iných konštruk-
cií (domnievam sa, že dôležité sú cha-
rakteristické dobové prvky, nie prieč-
ky), ale v tom období to bol bežný spô-
sob, ako získať priestor na vybudovanie
kina. Kiná boli predsa novým fenomé-
nom a na ich prevádzku sa bežne upra-
vovali staršie priestory. Zaiste nebude-
me dnes nikomu vyčítať, že sa začiat-
kom 20. storočia nerozhodol postaviť
nejaký multiplex.
Nepokladám za dôležité, ako vyzerala
Mladosť pred tridsiatimi rokmi, ani to,
že dnešná kinosála nekopíruje dispozí-
ciu tej pôvodnej. Kino Mladosť nie je
stavebnou, ale kultúrnou, duchovnou
pamiatkou. Ako inštitúcia má toto kino
102 rokov, ako priestor 94 rokov a fun-
guje, pokiaľ mi je známe, kontinuálne
po celý ten čas. Minimálne posledné tri
desaťročia bolo kinom filmového ume-
nia, kde sa uvádzali aj archívne a klubo-
vé filmy.
Namieste nie sú ani úvahy o stratovosti
prevádzky kina. To predsa v danej situá-
cii nie je starosť majiteľa budovy, ale
výlučne prevádzkovateľa kina – a nám
môže byť jedno, či ho „kočíruje“ tak, aby
stratové nebolo, alebo vykrýva prípadnú
finančnú stratu (ktorá je zároveň kultúr-
nym ziskom) z iných zdrojov.
Je mnoho dôvodov na to, aby kino Mla-
dosť zostalo zachované, čo - aspoň
dúfam - musí cítiť (a ctiť) každý, kto má
len trochu zmyslu pre históriu, kultúru a
umenie. Jaroslav Hochel, Bratislava

Na Peknej ceste

pokračuje

výstavba
RAČA
Developerská firma GRUNT začala s
prácami na druhej etape výstavby
rezidenčného sídla pri Peknej ceste.
Postaví tu ďalšie tri obytné domy a 44
radových rodinných domov. 
Informoval o tom podpredseda predsta-
venstva spoločnosti Grunt, Peter Uhlárik.
Takmer všetky domy a byty už majú
rezervované budúci majitelia, ktorí sa do
nich budú môcť nasťahovať v priebehu
druhého polroka 2008.
Rezidenčná štvrť Slanec - Pekná cesta je
s rozlohou 14,6 hektára najväčším deve-
lopovaným územím pre bytovú výstavbu
v Bratislave. Do 21 radových rodinných
domov, ktoré GRUNT vybudoval v
rámci úvodnej etapy, sa už čoskoro začnú
sťahovať prví obyvatelia. V najbližšom
období sa začne predaj 61 bytov v dvoch
bytových domoch, ktoré spoločnosť
postaví v tretej etape.
Štvrť by mala byť kompletne dobudova-
ná do konca roku 2009. Bude sa rozpre-
stierať v tesnej blízkosti račianskych
viníc na úpätí Malých Karpát, pričom z
architektonického hľadiska nesporne
pôjde o jedno z najzaujímavejších rezi-
denčných sídel v Bratislave, ktoré jeho
obyvateľom ponúkne vysoký komfort
bývania. 
Spoločnosť GRUNT v minulom roku
preinvestovala viac ako 680 miliónov
korún. Väčšina peňazí išla na výstavbu
spomínaných 21 radových rodinných
domov a infraštruktúry pre ďalšie fázy
projektov Slanec - Pekná cesta a Koliba
- Stráže, ako aj prípravy budúcich pro-
jektov. V tomto roku spoločnosť
GRUNT plánuje investície takmer
zdvojnásobiť. 
Do výstavby pripravovaných projektov
by malo ísť 1,2 miliardy korún. Jedným
z nich je luxusný bytový dom s 38 bytmi
na Brečtanovej ulici na Kolibe, ktorý by
mal byť dokončený v priebehu budúceho
roku. Ďalšie rezidenčné projekty postup-
ne pribudnú aj v iných atraktívnych loka-
litách Bratislavy. (juh)
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PIATOK 2. marca
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36 
� 10.00 a 19.00 - N. E. Baehr, L. Peerce:
Incident, verejná generálka a predpremiéra,
pre mládež od 14 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
�10.00 a 19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra
o vreckovke, verejná generálka a predpre-
miéra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - N. La Bute: Vykúpenie, divadelné
predstavenie, Malá scéna SND, Dostojevské-
ho rad 7 
� 19.00 - Symfonbický cyklus A6, koncert
Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
�19.00 - J. Nvota, Š. Ondrišová: Lipa spie-
va Lasicu, divadelné predstavenie s pesnič-
kami, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
�19.00 - A. Vášová, D. Ursíny, J. Štrasser:
Neberte nám princeznú, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1

SOBOTA 3. marca
� 9.00 - Majstrovstvá Slovenska, stolný
tenis,  Stolnotenisová hala Rača
� 9.00 - Majstrovstvá Slovenska, atletika -
viacboj a halový šampionát žiactva, Elán
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36 
� 15.30 - Slovan - B. Bystrica, Extraliga
basketbalistiek, skupina o 7.-10. miesto, ŠH
Pasienky
�18.00 - Inter - Handlová, Extraliga basket-
balistov, Pasienky
� 18.30 - Slávia UK - ŠKP Košice, Extrali-
ga vodných pólistov,  ŠH Pasienky
�19.00 - A. Vášová, D. Ursíny, J. Štrasser:
Neberte nám princeznú, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1

�19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra o vrec-
kovke, premiéra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, diva-
delné predstavenie, DPOH, Laurinská 24

NEDEĽA 4. marca
� 9.00 - Majstrovstvá Slovenska, stolný
tenis, Stolnotenisová hala Rača
� 9.00 - Majstrovstvá Slovenska, atletika -
viacboj a halový šampionát žiactva, ŠH Elán
� 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke, di-

vadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Zvedavý
sloník, predstavenie Teátra Wüstenrot pre
deti, reštaurácia Gullfoss,Čulenova 5
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, účinkuje Kamila Kevická (SR), Veľké
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Nedeľné matiné, Karol Daniš,
husle, Iveta Sabová, klavír, program: N. Paga-
nini, W. A. Mozart, H. Wieniawski, F. Ondří-
ček, F. Kreisler, A. J.Bazzini, Mirbachov
palác, Františkánske nám. 11
� 10.30 - Artmedia Bratislava - Nitra, fut-
balová Corgoň liga, Štadión Petržalka
�11.00 - Slávia UK - Hortets Košice, Extra-
liga vidných pólistov, ŠH Pasienky
� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 15.00 - R. Fedér, Z. Haasová: Ako Tóno
hľadal tóny, divadelné predstavenie pre deti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
�16.00 - Moje tajné labyrinty, tvorivé diel-
ne, Bibiana, Panská 41
17.00 - Jozef Ľupták: Tri sólové suity pre
violončelo J. S. Bacha, Pálffyho palác,
Zámocká ulica 
�19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra o vrec-
kovke, 2. premiéra, divadelné predstavenie,
Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila, divadelné predstavenie, DPOH, Lau-
rinská 24 
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio (Ondrej Krajňák, Tomáš Baroš-
kontrabas a Marian Ševčík-bicie), Hlava
XXII., Bazová 9

PONDELOK 5. marca
� 19.00 - Kodály a jeho nasledovníci, kon-
cert, účinkuje: P. Pažický, J. Tchorzewski
(Poľsko), L.Holics (Maďarsko) - klavír, Malé
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Husák,
divadelné predstavenie, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
�19.00 - P. Vogel: Desdemona, hra o vrec-
kovke, 1. repríza, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - G. Verdi: Maškarný bál, opera,
Historická budova SND, Gorkého 2

UTOROK 6. marca
� 9.30 - Prázdninová divadelná dielňa
Divadla Ludus, Malá sála PKO
� 18.00 - Inkognito, verejná nahrávka, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodráma,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - W. A. Mozart: Don Giovanni,
opera, Opera SND, Hviezdoslavovo námestie

STREDA 7. marca
� 9.30 - Prázdninová divadelná dielňa
Divadla Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 a 14.00 - Dvere dokorán ku hrám,

prázdninové podujatie, M Klub, Rovnianko-
va 3, vstup voľný
� 18.00 - Slovan Bratislava - Poprad, prí-
padný 5. zápas štvrťfinále play-off extraligy,
ZŠ O. Nepelu
� 18.00 - Inkognito, verejná nahrávka, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Koncert pri príležitosti Dňa
Výskumu rakoviny, účinkujú cigánska ka-
pela Romano štilo, M. Dvorský (spev), M.
Garajová (spev), I. Bázlik (klavír), E. Schön-
hauser (spev), M. Dudík (husle), špeciálny
hosť Pavel Šporcl (husle), Divadlo aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár, baletné
predstavenie, Opera SND, Hviezdoslavovo
námestie

�19.00 - C. Bukowsky: The Killers, Divad-
lo Kaplnka, Ventúrska 3

ŠTVRTOK 8. marca
� 9.30 - Prázdninová divadelná dielňa
Divadla Ludus, Malá sála PKO
� 10.00 a 14.00 - Dvere dokorán ku hrám,
prázdninové podujatie, M Klub, Rovnianko-
va 3, vstup voľný
� 19.00 - Muzikál, divadelné predstavenie,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Šiesty abonentný koncert, účinku-
je Symfonický orchester Slovenského rozhla-
su, Veľké koncertné štúdio Slovenského roz-
hlasu, Mýtna 1
�19.00 - C. Bukowsky: The Killers, Divad-
lo Kaplnka, Ventúrska 3
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, divadelné
predstavenie, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
�19.19 - Literárne soirée: Agda Bavi Pain
alebo Koniec sveta, scénické čítani, Divadel-
ný klub Trezor, vchod z Nedbalovej ulice
� 20.00 - Pressburger Klezmer Band a
Czaldy Waldy Kvartet, hudobný dvojkon-
cert, Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 9. marca
10.00 a 14.00 - Dvere dokorán ku hrám,

prázdninové podujatie, M Klub, Rovnianko-
va 3, vstup voľný
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, divadelné
predstavenie, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
�19.00 - V.  Dyk: Krysiar, predstavenie štu-
dentov VŠMU, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - (NE)pripravení, divadelné pred-
stavenie, divadelný klub Trezor, Nedbalova
ulica

� 20.00 - U.F.O, koncert britskej rockovej
skupiny, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

SOBOTA 10. marca
�14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, divadel-
né predstavenie pre deti, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, o mäkkých
veciach v tvrdom svete, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - U. Widmer: Top dogs, divadelné
predstavenie, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
�19.00 - Števo Šanta (SK) a Žamboši (CZ),
slovensko-český folkový koncert, DK Lúky,
Viglašská 1

NEDEĽA 11. marca
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: O devia-
tich mesiačikoch, divadelné predstavenie pre
deti, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.00 a 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, koncert z tvorby
T. Boroša, I. Zeljenku, Š. Jurovského, P.
Bagin, Mirbachov palác GMB, Františkánske
námestie 11
� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 16.00 - C. Gozzi: Princezná Turandot,
činoherná rozprávka, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio, Hlava XXII. Bazová 9
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé manželské
zločiny, divadelná hra, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5

VÝSTAVY
� Ivan Popovič, predajná výstava obrázkov,
Galéria Lepší svet, Osuského 8
�Felipe Benemelis: Ľudia, obrazy súčasné-
ho kubánskeho umelca, Galéria BCPB, Vyso-
ká ul. 17, výstava potrvá do 19. marca
�Kornel Földvári a jeho 75-ročný Kultúr-
ny život, Kaviareň Múzejka, Múzejná 2,
výstava potrvá do 10. apríla
� Jan Nepomucký: Svätec Strednej Euró-
py, Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne
nám. 3, výstava potrvá do 1. apríla
� Výtvarné dimenzie drotárstva, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, výstava potrvá do 21.
apríla
�Ľubo Stacho: Slovensko - tajomná a spi-
rituálna krajina, GMB, Pálffyho palác,
Panská ul. 19, výstava potrvá do 29. apríla
�Čudá hravé v mojej hlave, výstava veno-
vaná tvorbe a svetu M. Ormandíka, Bibiana,
Panská 41, výstava potrvá do 15. apríla
� Jozef Trepáč: Výber z tvorby, ženy,
kvety, zátišia, Galéria Ardan, Dobrovičova 7,
výstava potrvá do 30. marca

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
8. marca

Motor-Car Bratislava - Lamač
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava 
Tel.: 02/49 29 43 99 
Fax: 02/49 29 43 94

Motor-Car Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/68 294 111 
Fax: 02/68 294 294

Motor-Car Bratislava - Zlaté piesky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá, 
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá, 
Tel.: 02/49 29 41 11 - nákl. a úžit. vozidlá 

E 6 rokov (do 160-tisíc km) servis v cene vozidla 2)

E Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 3)

E Záruka MOBILITY       E 24 hodinový servis 

E MercedesCard - systém výhod a zliav.     

Doprajte si viac pohody s osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami Mercedes-Benz: 

1) Možnosť predĺženia záruky o 12 mesiacov - maximálne 100 000 km alebo o 24 mesiacov - maximálne 120 000 km. 2) Ošetrenie a údržba vrátane práce a spotrebného materiálu na všetky osobné a ľahké 
úžitkové autá prihlásené na Slovensku. 3) Počas jednej pracovnej smeny, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

www.mercedes-benz.sk, info@mercedes-benz.sk

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA O +12 ALEBO +24 MESIACOV
1)


