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Železnice rátajú

v Bratislave

s budovaním

nových zastávok
BRATISLAVA
Železnice Slovenskej republiky evidujú
niekoľko žiadostí na zriadenie nových
železničných zastávok v mestských čas-
tiach Bratislavy. Okrem Vrakune ide aj
o oblasť na konečnej zastávok elektri-
čiek v Ružinove a ďalších častiach
mesta. 
Podľa riaditeľa odboru rozvoja Železníc
Slovenskej republiky (ŽSR) Daniela
Maruniaka dopyt je aj po zriadení novej
zastávky pri hypermarkete Tesco v Lama-
či, ktorá by nahradila existujúcu stanicu
vzdialenú len asi o jeden kilometer ďalej.
Vážne sa uvažuje o zriadení zastávky vo
Vrakuni pri obratisku autobusov. Vzhľa-
dom na priemyselné a nákupné centrá v
tejto oblasti by sa podľa D. Maruniaka
zriadila električková trať a postavila pre-
stupná stanica s podchodom. 
O železničnú zastávku bojuje aj Devínska
Nová Ves a na tento zámer je už podľa
neho spracovaný aj projekt. V tejto oblas-
ti je aktuálna aj zastávka na Eisnerovej
ulici a na Agátovej v Dúbravke. Opäť sa
pravdepodobne ráta aj so zastávkou Hor-
ský park - Kramáre a v hre je aj ďalšie
zastavenie vlaku v Rusovciach. V Petržal-
ke by mohli pribudnúť zastávky Petržalka
centrum, Petržalka - Ekonomická univer-
zita či zastávka pri obchodnom centre Da-
nubia. V širšom centre mesta sa ráta so
zastávkou Dostojevského rad a Mlynské
nivy. Okrem obnovenia bratislavskej
Filiálky ako významnej mestskej stanice,
majú vlaky stáť aj na Slovanoch a na
Račianskej ulici. Svoju zastávku by
mohol mať aj Martinský cintorín a Ruži-
nov. 
Úlohou ŽSR bude podľa D. Maruniaka
vybudovanie infraštruktúry, teda naprí-
klad nastupovanie či osvetlenie a mesto či
mestská časť by sa mohli postarať o prí-
stup k zastávke. Systém platby by mal
dopravca zabezpečiť čo najjednoduchší,
napríklad čipovými kartami tak, aby
cestujúci neboli nútení neustále prestupo-
vať, alebo chodiť na spoj dlhšie pešo. 
Rýchlosť uskutočnenia týchto plánov
záleží podľa D. Maruniaka najmä na tom,
ako iniciatívne a razantne chce so železni-
cami spolupracovať samospráva mesta.
Pripomenul, že prvým krokom k spolu-
práci je nedávna dohoda ministra dopravy
s primátorom Bratislavy o spoločnom
budovaní integrovanej dopravy v meste.
V prípade že mestské zastupiteľstvo s ňou
bude súhlasiť, môže sa do pol roka začať
pracovať na niektorých konkrétnych pro-
jektoch, konštatoval riaditeľ odboru roz-
voja ŽSR Daniel Maruniak.
Budovanie ďalších železničných staníc na
území mesta, s perspektívou zavedenia
koľajovej dopravy typu S-Bahn, ako má
napríklad Viedeň, je jedným z cieľov
integrovanej dopravy. (rob)

Staromestská

samospráva

bude diskutovať

s verejnosťou
STARÉ MESTO
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
pozýva obyvateľov mestskej časti na
tri verejné zhromaždenia. K tomu ho
ešte v januári zaviazalo aj staromest-
ské miestne zastupiteľstvo.
Všetky tri stretnutia s občanmi budú v
Staromestskej sieni v budove Miestneho
úradu na Vajanského nábreží číslo 3 a
začnú sa o 17.00 h.
Na verejnom zhromaždení, ktoré bude
15. marca, sa Staromešťania budú môcť
vyjadriť k budúcnosti trhoviska na Žilin-
skej ulici.
Témou verejného zhromaždenia, ktoré
bude 20. marca, bude plánovaná stavba
sektbaru na Hviezdoslavovom námestí.
Na verejnom zhromaždení, ktoré bude
21. marca, budú môcť Staromešťania
hovoriť o projekte prestavby Predstanič-
ného námestia.
Na otázky občanov budú odpovedať
všetky zainteresované strany, medzi nimi
predstavitelia samosprávy Starého Mesta
a hlavného mesta, architekti, zástupcovia
investičných spoločností, vlastníci po-
zemkov a podobne. (juh)

Novú galériu

Avionu otvoria

už 15. marca
RUŽINOV
Už 15. marca otvoria v Avion Shop-
ping Parku novú nákupnú galériu, v
ktorej bude 30 nových obchodov, vrá-
tane značiek, aké na Slovensku dote-
raz nemali zastúpenie.
Značkami, ktoré na Slovensku debutujú,
sú Hennes & Mauritz (H & M),
Marks&Spencer, Pimkie, Stiefelkönig
(obuv), Salamander (obuv) a Sephora
(parfuméria). V Avione budú mať svoj
obchod aj ďalšie značky - C&A a Peek &
Cloppenburg, ktoré budú mať svoje
obchody na dvoch podlažiach, New Yor-
ker, Orsay, Esprit, 4 You, S.Oliver, Next,
Pietro Filipi, GANT a Pepe Jeans. Kníh-
kupectvo Panta Rei bude zastúpené na
ploche 700 štvorcových metrov. Zastú-
penie tu budú mať aj značky Ecco, Berg-
HOFF, Nike, bižutéria Diva a Shepart,
Budmil (oblečenie na voľný čas a šport),
cestovná kancelária TUI Reise Center,
mobilný operátor Telefónica a iné. Pri-
budnú aj nové kaviarne a čokoládovňa. V
novej časti Avionu bude detské ihrisko zo
špeciálnej mäkkej peny, prvé svojho
druhu v kontinentálnej Európe. Ihrisko
vyrobili v USA a je navrhnuté tak, aby
bola zaručená maximálna bezpečnosť
detí. S dostavbou obchodného komplexu
Shopping Park Avion sa začalo v
decembri roku 2005. (juh)

Dámsky tenisový klub na Viedenskej ceste možno zaradia medzi mestské pamätihodnosti. FOTO - Oto Limpus

PETRŽALKA
Jedna z budov, ktorá pre starších Bra-
tislavčanov a najmä Petržalčanov má
charakter pamiatky, je budova Dám-
skeho tenisového klubu v areáli Inche-
by na Viedenskej ceste.
Dom je podobne ako secesný žltý hrazde-
ný domček na Kopčianskej ulici (BN
05/2007) jediným pozostatkom z druhého
súboru obytných domov postavených na
začiatku 20. storočia. Starousadlíci pozna-
li tieto domy ako Harschovu kolóniu.
Harsch bol majiteľ petržalskej preglejky,
ktorá fungovala až do postavenia Nového
mosta a v domoch, ktoré dal postaviť, ešte
aj v tom čase bývali mnohí jej zamestnan-
ci. Ich domy zbúrali a presťahovali ich do
panelákov, akoby zázrakom zostal tento
jediný - slúžil ako budova staveniska. 

Pred rokmi sa Incheba rozhodla obnoviť
jeho funkciu, bol to skutočne už za prvej
republiky Dámsky tenisový klub - aj tu
vybudovali jeden kurt. Na celkovú obno-
vu mali projekty aj stavebné povolenie,
ale zišlo z nej kvôli nejasnostiam okolo
rozvoja areálu. Na to by zakrátko mala
prísť odpoveď. Ako nás informoval
námestník generálneho riaditeľa Incheby
Jozef Kaliský, v apríli by sa mali vyhlásiť
výsledky druhého kola anonymnej medzi-
národnej architektonickej súťaže na dorie-
šenie vzhľadu areálu. Podľa J. Kaliského
pri vyhlasovaní súťaže prejavila Incheba
záujem zachrániť budovu, konečné slovo
však vraj budú mať architekti.
Ako informoval Jaroslav Formanko z bra-
tislavského Krajského pamiatkového
úradu, táto budova nie je evidovaná ako

nehnuteľná kultúrna pamiatka. Podľa jeho
slov však tvorí po stránke materiálu, kon-
cepcie a hmoty analógiu chráneného
secesného domčeka pri Matadorke. „Aj
keď nie je kultúrnou pamiatkou, evidova-
nou v ústrednom zozname pamiatkového
fondu, môže ju mesto pre jej historické
hodnoty zaradiť do zoznamu miestnych
pamätihodností Bratislavy, ak tak už
neurobilo,“ dodal J. Formanko. 
Riaditeľ Mestského úradu ochrany
pamiatok Ivo Štassel uvádza: „Už dáv-
nejšie máme tenisový klub v pozornosti a
chceme, aby mal štatút chránenej pamiat-
ky alebo aspoň mestskej pamätihodnosti.
V najbližších dňoch začneme v tomto
smere konať.” Budova teda nevyhnutne
nemusí zaniknúť, aj keby architekti roz-
hodli ináč. Gustav Bartovic

O osude pamiatky rozhodnú architekti

Verejná osobná doprava má mať prednosť
Riešenie hustnúcej dopravy v Bratisla-
ve pre mnohých ešte stále spočíva v
potrebe ďalšieho rozširovania existu-
júcich komunikácií či stavaní parko-
vacích plôch. O inom názore na rieše-
nie dopravy sme sa pozhovárali s ria-
diteľkou sekcie dopravy a cestného
hospodárstva magistrátu Bratislavy
Tatianou KRATOCHVÍLOVOU. 
- Pri zjednodušenom pohľade na riešenie
tejto situácie by stačilo, keby sme rozší-
rili úzke komunikácie, alebo vybudovali
nové. Situáciu však vnímam inak. V
záujme udržateľného rozvoja Bratislavy
je potrebné dopravu regulovať. Jedným z
nástrojom regulácie je zastavenie vývoja
podielu individuálnej dopravy k hromad-
nej doprave. Napríklad päťdesiat vozi-
diel so sto osobami zaberie pred križo-
vatkou 350 metrov, autobus so sto cestu-

júcimi 20 metrov. Riešením je preferen-
cia verejnej osobnej dopravy. 
Preferencia verejnej dopravy môže
znamenať obmedzovanie individuál-
nej dopravy. Ako chcete dosiahnuť
zníženie počtu osobných áut v meste?
- Medzi možné nástroje regulácie indivi-
duálnej dopravy patrí aj obmedzovanie
počtu parkovacích miest. Výstavba veľ-
kokapacitných parkovísk totiž spôsobuje
nárast dynamickej dopravy. Napríklad
Staré Mesto by malo prijať predpis o
určovaní počtu parkovacích miest v súvi-
slosti s kapacitou komunikácií. Ďalším
nástrojom je vytvorenie mýtneho systé-
mu. Jeho zavedenie v Českej republike
malo pozitívny dosah aj na dopravu v

Bratislave, kde sa od januára znížil pre-
jazd nákladných vozidiel mestom vzhľa-
dom na rovnaké ceny na diaľniciach v
Česku a Rakúsku. Na Slovensku bude
zavedený v roku 2008.
Dôležitú úlohu tu zohráva MHD. Ako
v tomto kontexte vnímate koľajovú
prepravu cestujúcich? 
- Električková doprava zostáva prioritným
dopravným systémom. Dôvodom je jej
segregácia, ktorá zabezpečuje jej nezávis-
losť od dopravnej situácie, ale aj ekológia.
Predpokladáme, že štát a región využije
potenciál železníc na území mesta a vybu-
duje sieť železničných zastávok, ktoré
zabezpečia dostupnosť pre časť cestujú-
cich bez ďalšieho prestupu  a dobuduje že-
lezničné stavby tak, aby sa mohli využí-
vať aj v rámci integrácie dopravy.

Zhováral sa Robert Lattacher



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2007

Návod na to, 
ako sa robí 
dobré mesto
Sú na svete veci a javy, všeobecne a
dobre známe, ale nik nevie ich pozitív-
nu definíciu, vie sa skôr, čím nie sú.
Jedným javom a jednou vecou sú láska
a mesto.
Začnime od lásky. Tá je rozšírenejšia a
preto všeobecne zrozumiteľnejšia ako
mesto. Láska nie je ani priateľstvo, ani
sexuálny vzťah ani spoločenská zmluva.
A predsa má zo všetkého niečo. Ak má
fungovať, tak z každého len to pozitív-
ne. Z priateľstva toleranciu, zo sexu
vášeň, zo spoločenskej zmluvy korekt-
nosť.
Podobne mesto. Mesto nie je zhluk
ustavične vymieňaných masívnych
budov, nie je ani enklávou rozdelenou
na fabriky a ubytovne, nie je ani izolo-
vaným spoločenstvom kopaníc, ale ani
kolóniou hipíkov, kde spáva každý s
každým, tiež nie je trhom, kde je za
peniaze všetko, ani nie je rozľahlou
zelenou lúkou obývanou výlučne chrá-
nenými rastlinami a tvormi, a napokon,
a toto je najdôležitejšie, nie množstvo
betónu, tehál a iných stavebných hmôt
ho robí mestom. 
Aj mesto má ako láska niečo zo všetké-
ho, čím v skutočnosti nie je. Jeho domy
sú masívnejšie ako dedinské, ale to ho
mestom nerobí. Má mať fabriky aj uby-
tovne, ale blízko pri sebe a medzi
sebou, aby sa ľudia neucestovali k
smrti. Nie je samotou, v meste môžeš
ponorkovú nemoc rozchodiť, ale tiež
nie je kuplerajom, aj keď dáva väčšiu
voľnosť. Potrebuje peniaze, ale ak
budú rozhodovať o jeho budúcnosti
výlučne peniaze, ktoré dostanú sko-
rumpovaní konšeli, prestane byť mes-
tom. V meste tiež nemôžeš zriadiť prí-
rodnú rezerváciu, bez prírodných plôch
bude len koncentrákom, ale bez budov
len lúkou.
Mestom ho robí spôsob použitia a zmie-
šania všetkých ingrediencií. Mestom ho
robí schopnosť jeho tvorcov predvídať
stovky rokov dopredu a zároveň ukočí-
rovať jeho chod v súčasných zložitých
podmienkach. Mestom ho robí to, do
akej miery sa s ním ľudia stotožnia, ako
sa preň obetujú, ako ho budú milovať.
Mesto predovšetkým nie je dojná krava.
Ak sa bude len dojiť, tak sa ňou stane.
A prestane byť mestom. Tak ako láska
prestane byť láskou, keď s ňou narába-
me nesprávne. Gustav Bartovic

Mesto a štát

budú spolu

budovať trate
BRATISLAVA
Memorandum o spoločnom postupe
pri príprave, budovaní a využívaní
koľajových tratí na území mesta Bra-
tislavy schválili minulý týždeň poslan-
ci mestského zastupiteľstva.
Štát v zastúpení ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií, mesto Bratislava
a Železnice Slovenskej republiky preja-
vili spoločný záujem vybudovať na
území mesta Bratislavy integrovaný sys-
tém koľajovej dopravy, ktorý v sebe
bude integrovať prvky koľajového pre-
pojenia železničného koridoru označova-
ného ako TEN-T 17 s priamym napoje-
ním letiska, železničnej koľajovej siete v
Bratislave a koľajovej dopravy budova-
nej v rámci MHD v Bratislave. Trať v
úseku od Šafárikovho námestia po Bosá-
kovu rozchodom 1000 milimetrov, ktorý
používajú električky, vybuduje mesto,
úsek od Bosákovej po Janíkov dvor
vybuduje mesto spoločne so Železnicami
Slovenskej republiky s tým, že v tomto
úseku bude vložená tretia koľaj, takže
bude použiteľná aj ako električková trať
s rozchodom 1000 milimetrov, aj ako
železničná trať s rozchodom 1430 mili-
metrov. Železnice tiež zabezpečia pro-
jektovú prípravu a výstavbu železničné-
ho prepojenia označovaného ako TEN-T
koridorom vrátane železničných staníc,
ktoré v budúcnosti zabezpečia prepojenie
na systém MHD. Vznikne tak prepojenie
železničných staníc Bratislava - Filiálka
a Bratislava - Petržalka železničnou tra-
ťou, vedenou v tuneli popod rieku Dunaj.
Posledným krokom by v roku 2015 malo
byť to, že mesto na úseku od Bosákovej
ulice po Janíkov dvor prispôsobí pre-
vádzku mestskej hromadnej dopravy na
systém s rozchodom 1430 milimetrov,
čím by malo dôjsť úplnej integrácii mest-
skej a prímestskej dopravy.
Pre mesto je významná práve skutoč-
nosť, že výstavba traťových a staničných
úsekov od Bosákovej ulice po Janíkov
dvor bude združenou investíciou so
Železnicami Slovenskej republiky. Duál-
ny rozchod koľají umožní ich využívanie
nielen v rámci mestskej hromadnej
dopravy, ale aj pre regionálnu koľajovú
dopravu. (juh)

Mesto investuje

do DPOH 80

miliónov
STARÉ MESTO
Mesto Bratislava po získaní budovy
Divadla P. O. Hviezdoslava investuje
do jej obnovy vyše 80 miliónov korún.
Minulý týždeň tento zámer odobrili
poslanci mestského zastupiteľstva. 
Suma 80 miliónov korún predstavuje
cenový rozdiel medzi budovou DPOH,
ktorá patrí štátu, a budovou Židovského
múzea na Židovskej ulici, ktorá patrí
mestu. Mesto a štát si chcú budovy vzá-
jomne vymeniť, ešte v predchádzajúcom
volebnom období mestské zastupiteľstvo
schválilo zámenu oboch nehnuteľností
bez vzájomného finančného vyrovnania.
Keďže však rozdiel v hodnote budov je
80 miliónov korún, takáto výmena z
pohľadu štátu nie je možná. Poslanci
mestského zastupiteľstva minulý týždeň
odobrili zámer primátora Andreja Ďur-
kovského, aby mesto namiesto odvede-
nia 80 miliónov do štátneho rozpočtu
uvedenú sumu investovalo do obnovy
budovy DPOH. (juh)

Kvôli výstavbe električky do Petržalky

mesto predá pozemky za Starým mostom
BRATISLAVA
Lukratívne pozemky na nábreží
Dunaja za Starým mostom získa spo-
ločnosť Popper Capital, s.r.o. Diskuta-
bilnú transakciu minulý týždeň schvá-
lili poslanci mestského zastupiteľstva.
Spoločnosť Popper Capital, ktorej spo-
ločníci sú registrovaní na Cypre, má blíz-
ko k firme Popper Development. Pro-
stredníctvom Štefana Beleša je napojená
na spoločnosť Cresco, ktorá okrem iného
stavia výškové budovy na Bajkalskej
ulici (projekt je známy pod názvom III
veže). Firma Popper Capital má prepoje-
nie aj na developerskú spoločnosť J&T
Real Estate.
Poslanci rozhodli, že mesto tejto spoloč-
nosti predá 18 364 štvorcových metrov
pozemkov za 350 miliónov korún, čo
predstavuje cenu 19 059 korún za štvor-
cový meter. Ďalšiu časť pozemkov s roz-
lohou 42 492 štvorcových metrov mesto
zamení za pozemky patriace spoločnos-
tiam Popper Capital a s ňou prepojenou
firmou POPLATKY, a.s., (sídli na tej

istej adrese) v lokalite Janíkov dvor a pri
petržalskej čistiarni odpadových vôd. V
Janíkovom dvore chce mesto vybudovať
električkové depo pre potreby budúcej
trate električiek z Petržalky o centra, pri
čistiarni odpadových vôd plánuje rozšíriť
novo vybudované autobusové depo.
Vedenie mesta transakciu odôvodňovalo
tým, že bez nej by nebolo možné vybu-
dovanie električkovej trate do Petržalky.
Objavili sa aj hlasy, ktoré transakciu spo-
chybňovali. Finančná skupina Penta,
ktorá sa uchádzala o tie isté pozemky
počas vlaňajšieho dvakrát vypísaného a
vzápätí zrušeného ponukového konania,
vyhlásila, že mesto príde v prípade súhla-
su poslancov s touto transakciou o 300
miliónov korún. Pochybnosti vyjadrili aj
niektorí poslanci priamo počas rozpravy.
Peter Beňuška kritizoval skutočnosť, že
predložený materiál neobsahuje finančnú
analýzu, starosta Petržalky najprv vyja-
dril s transakciou nesúhlas, po vysvetle-
niach námestníka primátora Milana Cíle-
ka však napokon poslanci uznesenie

schválili takmer jednomyseľne.
Pozemky za Starým mostom, ktoré sú
predmetom tejto transakcie, tvoria časť
asi desaťhektárového územia, na ktoré
mesto vlani vypísalo dve ponukové
konania a potom ich zrušilo. Sú rozdele-
né na štyri sektory. Prvé dva, ktoré mesto
chce predať, sú menšie, sú situované
bližšie k Einsteinovej ulici a je na nich
možné stavať polyfunkčné objekty do
výšky 21, resp. 8 nadzemných podlaží.
Na druhých dvoch, situovaných bližšie k
Dunaju, je možná výstavba do výšky 4 +
1 nadzemné podlažie, pričom sa tu ráta s
vybudovaním kultúrno-spoločenského
centra, cirkevných a športových zariade-
ní. Spomenuté sektory netvoria jednolia-
ty celok, ale sú oddelené pozemkami
vyhradenými pre budúce komunikácie,
ktoré nie sú predmetom predaja, ale budú
predmetom nájomnej zmluvy medzi
mestom a spoločnosťou Popper Capital.
Tá bude na základe tejto zmluvy povinná
vybudovať komunikácie a odovzdať ich
do vlastníctva mesta. Juraj Handzo 

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

KARLOVA VES
Funkčnosť technológií v tuneli pod Siti-
nou, ktoré budú pre vodičov k dispozí-
cii po otvorení tunela v druhej polovici
júna, bude Národná diaľničná spoloč-
nosť skúšať spolu s políciou a hasičmi
koncom apríla. 
Testy sa budú týkať elektronických zna-
čení, osvetlenia, snímačov teploty, ka-
merového a vetracieho systému, ako aj
SOS hlásenia. Technici navodia približ-
ne 20 000 situácií, na ktoré je systém tu-
nela programovaný, a budú zisťovať, či
jednotlivé zariadenia fungujú súčasne. 

V tuneli je potrebné dokončiť nátery a
onedlho by mal byť napojený na diaľnicu
D2 zo strany Dúbravky a Lamača. Národ-
ná diaľničná spoločnosť by mala ako
investor prevziať stavbu od dodávateľa
prác v polovici mája, s kolaudáciou sa ráta
do jedného mesiaca. 
Tunel Františka pod Sitinou bude súčas-
ťou diaľnice D2 Bratislava na úseku
Lamačská cesta - Staré grunty a vyplní
posledný chýbajúci ťah diaľnice D2 z
Českej republiky cez Bratislavu do Ma-
ďarska. Doteraz ho nahrádza Lamačská
cesta a Mlynská dolina, ktoré sú doprav-

ne najvyťaženejšími komunikáciami
mesta.
Tunel s dĺžkou 1,5 kilometra tvoria dve
samostatné rúry, každá má dva jazdné
pruhy. Je vybavený modernou technoló-
giou, ktorá bude riadiť celý chod tunela:
vetranie, osvetlenie, dopravu a pri kolíz-
nych a nehodových situáciách aj jeho uza-
vretie. Riadenie bude automatické aj
manuálne z centrálneho a podružných dis-
pečingov. Okrem toho má tunel pre hava-
rijné situácie výklenky SOS, požiarne
vodovody a únikové chodby. (brn, sita)

FOTO - Miroslav Košírer

Technológie v tuneli otestujú v apríli

BRATISLAVA
Bratislava sa zúčastní aj na tohtoroč-
nom svetovom veľtrhu nehnuteľností
MIPIM 2007 v Cannes v dňoch 13.-16.
marca. 
Stánok Bratislavy sa nachádza v tesnom
susedstve Prahy, Brna, Ostravy a poľskej
metropoly Varšavy, vďaka čomu si
záujemcovia budú môcť urobiť obraz o
stave trhu nehnuteľností v stredoeuróp-

skom regióne. Podobne ako vlani aj v
tomto roku sa v rámci expozície mesta s
rozlohou viac ako 130 štvorcových
metrov v najprestížnejšej časti Festivalo-
vého paláca budú prezentovať piati spo-
luvystavovatelia, reprezentujúci výber
najzaujímavejších investičných zámerov.
Ide o spoločnosti Ballymore Properties,
Cresco Group/Quinlan Private, IPR Slo-
vakia, Petržalka City a realitno-develo-

perská divízia finančnej skupiny J&T.
Predstavujú výber z najvýznamnejších
investičnách zámerov v Bratislave -
Eurovea (Ballymore Properties), South
City (Cresco Group/Quinlan Private) a
River Park (J&T), revitalizáciu predsta-
ničného priestoru bratislavskej hlavnej
železničnej stanice (IPR Slovakia) a mul-
tifunkčné centrum v Petržalke (Petržalka
City). (juh, mih) 

Mesto Bratislava ide na veľtrh do Cannes

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

www.balkon.skwww.balkon.sk

30%
zľava
30%
zľava

0907 893 7710907 893 771
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Osobné 

animozity by

mali ísť bokom
AD: STAROSTA RUŽINOVA
SLAVOMÍR DROZD... (BN 7/2007) 
Rád by som reagoval na rozhovor so
starostom Ružinova pánom Drozdom.
Keďže sa v rozhovore opakovane
vyjadroval na moju adresu, cítim po-
trebu uviesť niektoré tvrdenia na
pravú mieru.
Poslancom ružinovskej samosprávy som
už štvrté volebné obdobie. Opakovane
som teda dostal dôveru Ružinovčanov a
nie je žiadny dôvod, aby starosta Drozd
spochybňoval môj mandát, najmä keď
on sám sa zúčastnil zatiaľ len na jedných
voľbách a ešte neukázal, ako naplní svoje
sľuby reálnou prácou.
Odmietam obvinenia, že deštruujeme
prácu ružinovskej samosprávy. Opak je
pravdou. Bezprostredne po voľbách som
starostovi navrhoval seriózny model
vzťahov tak, aby spolupráca zastupiteľ-
stva a starostu bola na prospech Ružinova
a jeho občanov. Starosta sa rozhodol pre
cestu konfrontácie. Nerešpektoval demo-
kratické rozhodnutie poslaneckého klubu
SDKÚ-DS, ktorý získal väčšinu mandá-
tov, a teda má najväčšiu zodpovednosť
pred voličmi za vývoj v mestskej časti na
obsadenie postu zástupcu starostu.
Starosta podľa môjho názoru blokoval
prácu zastupiteľstva obštrukciami, čím
zneužíval svoje právomoci a kompeten-
cie. Preto sme boli nútení zmenou roko-
vacieho poriadku a zladením organizač-
nej štruktúry miestneho úradu s reálnym
stavom zabrániť arogancii starostu, 
ktorá vyplynula z toho, že mu akosi
veľmi rýchlo zachutila moc.
Napriek tomu som presvedčený, že
dokážeme spolupracovať v prospech
Ružinova. SDKÚ-DS bude podporovať
všetky rozumné a vecné návrhy, ktoré
budú slúžiť rozvoju našej mestskej časti.
V mnohom sú volebné programy pravi-
cových strán totožné s programom sta-
rostu Drozda, a to by mal byť základ nor-
málnej spolupráce v rámci ktorej pôjdu
osobné animozity bokom.

Valentín Mikuš,
poslanec miestneho zastupiteľstva

v Ružinove a predseda poslaneckého
klubu SDKÚ-DS 

Infopointy BKIS

budú až na

začiatku sezóny
BRATISLAVA
Sedem nových infopointov pri poboč-
kách Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska za viac ako 1,4
milióna korún by mali nainštalovať až
pred začiatkom letnej turistickej sezó-
ny na prelome apríla a mája. 
Nové infopointy budú inštalované na
Hlavnej stanici, na železničnej stanici v
Petržalke, na autobusovej stanici na
Mlynských nivách, na letisku, v prístave
a v Inchebe, jeden bude mobilný. Infor-
mácie sa budú turistom poskytovať v slo-
venskom, anglickom a nemeckom jazy-
ku, do budúcnosti mesto uvažuje aj o
ďalších jazykových mutáciách. 
Dotykové infopointy, ktoré sú v správe
bratislavského magistrátu, budú turistom
poskytovať informácie v čase, keď budú
pobočky Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska zatvorené, teda v
neskorých večerných a skorých ranných
hodinách. Financie boli poskytnuté z
Priorít mesta v rámci programu s názvom
Bratislava na mapu. (brn, sita)

Na bezdomovcov

sa treba sťažovať 

mestskej polícii
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že magistrát vyšiel v
ústrety ľuďom bez prístrešia a posky-
tol im prístrešok, teplé počasie ich pod
strechu nezaháňa a naďalej zostávajú
v uliciach mesta.
Naša čitateľka (meno je v redakcii) nám
napísala o probléme, ktorý má pri každo-
večerných vychádzkach v okolí Polikli-
niky na Bezručovej ulici. Kus betónovej
plochy za predzáhradkou nie je pre bez-
domovcov len nocľažiskom, ale aj smeti-
skom a toaletou. Čitateľka poukazuje aj
na to, že len pár desiatok metrov stade je
stanica štátnej polície, jej osadenstvo sa
však tvári, že tulákov nevidí. 
Na problém v tejto lokalite nás upozorni-
li aj vodiči, ktorí sa snažia zaparkovať za
rohom bývalej polikliniky na Dobrovičo-
vej, pri ministerstve pôdohospodárstva.
Tu vysedávajú bezdomovci na schodí-
koch bočného vchodu do budovy (pomo-
čených) a žobrú od vodičov peniaze.
Až do uzávierky tohto čísla sme nedosta-
li od štátnej polície odpoveď na tento
problém. Za mestskú políciu odpovedal
jej hovorca Peter Pleva s tým, že mestská
polícia o probléme vie. Upozorňuje však,
že je to na súkromnom pozemku a bez
impulzu vlastníka nehnuteľnosti mestská
a ani štátna polícia zakročiť nemôže.
Viac povedala hovorkyňa mestskej časti
Staré Mesto Alena Kopřivová. Podľa jej
slov samospráva už určité opatrenia pri-
pravuje a aj vykonáva. Zdôrazňuje, že
riešenie situácie s bezdomovcami v
meste nie je jednoducho záležitosťou a
upozorňuje: „...faktom je, že polícia v
Starom Meste nemá žiadny podnet či už
od obyvateľov, alebo od majiteľa budovy
o uvedenej situácii.“ Podľa nej mestská
časť nemôže súhlasiť s tým, že by polícia
bola k tomuto problému apatická, len jej
chýba podnet. Gustav Bartovic

Iveta Hanulíková: Nevidím problém v tom,

aby sme sa dohodli na spoločných cieľoch
Aj v tomto vydaní pokračujeme v sérii
rozhovorov so starostami jednotlivých
bratislavských mestských častí. Ten-
toraz sme sa pozhovárali so starost-
kou Karlovej Vsi Ivetou HANU-
LÍKOVOU (Smer-SD, ĽS-HZDS a
SNS).

~       ~       ~
Začiatok vášho pôsobenia vo funkcii
starostky poznačili spory s koalíciou
SDKÚ-DS a KDH, ktorá má v karlo-
veskom miestnom zastupiteľstve väč-
šinu. Myslíte si, že sa vám podarí
nájsť spoločnú reč?
- Ja by som to nenazvala sporom. Ide
len o to, že prednosta je pravou rukou
starostu, a preto by to mal byť človek,
ktorému môže starosta absolútne dôve-
rovať. Ja nemám nič proti pánu Harvan-
číkovi (prednosta miestneho úradu,
pozn. red.), nie som si však istá, či sa
môžem naňho spoľahnúť, preto som ho
vyzvala, aby odstúpil. Poslanecké kluby
SDKÚ-DS a KDH, ktoré majú v zastu-
piteľstve väčšinu, uzavreli povolebnú
dohodu, na základe ktorej určili, že
zástupca starostu bude z poslaneckého
klubu SDKÚ a prednosta miestneho
úradu bude z poslaneckého klubu KDH.
Navrhli mi jediné meno - Tibora Mervu,
ktorého som akceptovala a na ďalšom
zastupiteľstve som ho navrhla, žiaľ,
neschválili ho. Prečo ho neschválili,
neviem. 
Dali ste najavo, že nechcete, aby vo
funkcii prednostu miestneho úradu
naďalej ostal Jozef Harvančík, ktorý
tu pôsobil aj v predošlom volebnom
období, on odmieta odstúpiť. Aké
východisko z tejto situácie vidíte?
- Pán prednosta bol za mnou a oznámil
mi, že sa rozhodol odstúpiť, zaväzuje ho
však stranícka príslušnosť, zatiaľ poslan-
ci nemajú vhodného kandidáta na jeho
miesto. Myslím si, že on chce odstúpiť,
zatiaľ mi však nebol predložený žiadny
návrh na jeho nástupcu. Po poslednom
zastupiteľstve poslanecké kluby zmenili
svoju dohodu v tom smere, že prednosta
by mal byť z SDKÚ-DS a zástupca sta-
rostu z KDH. Dodnes mi však oficiálne
nikto nepredložil žiadne konkrétne mená
kandidátov. 
Do volieb ste šli s pomerne veľkory-
sým programom. Ktoré zo svojich cie-
ľov považujete za najdôležitejšie?
- Nebol to iba môj program, ale program
celej našej koalície, v ktorom sme chce-
li obsiahnuť všetky oblasti života spo-
ločnosti. Keď sa nám podarí prekonať
všetky počiatočné problémy s personál-
nymi otázkami, chcela by som so všet-
kými poslancami prejsť jednotlivé pred-
volebné programy a dohodnúť sa na
určitom programe na najbližšie roky.
Keď som si čítala jednotlivé predvoleb-
né programy, zistila som, že sa vo veľkej
miere zhodujú, prelínajú, a tak nevidím
problém v tom, aby sme sa dohodli na
splnení cieľov, ktoré si stanovili jednot-
livé koalície. 
Okrem iných cieľov chcete vybudo-
vať nový park športu, kultúry a oddy-
chu. Môžete tento cieľ predstaviť
konkrétnejšie?
- Pokiaľ ide o parky, mojím vzorom bol
areál, ktorý vznikol v Dúbravke na Pek-
níkovej ulici. Nebolo tam nič, dnes je
tam pekný park, ktorý má svojho správ-
cu. Mojou prioritou je, že keď vybuduje-
me park, musí mať svojho správcu,
ktorý sa o neho bude starať. Malo by ísť
o oplotený areál, ktorý sa bude na noc
uzatvárať, aby ho nedevastovali vandali.
Za Základnou školou Tilgnerova je prie-

stor, ktorý je dostatočne veľký na to, aby
tu vznikol všešportový park s U-rampou
a dráhou pre korčuliarov.
Vyjadrili ste sa, že chcete zriadiť cen-
trum voľného času na Dlhých dieloch.
Mohli by ste uviesť podrobnosti?
- Na Dlhých dieloch, konkrétne na Pribi-
šovej ulici, máme jeden priestor, ktorý je
síce dosť zdevastovaný, ale chceli by
sme ho využívať na podobné účely. V
Karlovej Vsi máme veľmi dobre fungu-
júce materské centrum Klbko, chceli by
sme, aby niečo podobné fungovalo aj na
Dlhých dieloch. Nemalo by však ísť len
o materské centrum, mohla by sa tu roz-
víjať aj klubová a záujmová činnosť,
detský kútik a podobne. Máme tiež
zámery zriadiť niečo podobné v objekte,
kde bola medzitým zrušená reštaurácia
Kotva na Jurigovom námestí.
Avizovali ste aj zámer oživiť činnosť
kultúrneho domu. Aké sú vaše pred-
stavy?
- V rozpočte máme vyčlenené peniaze
na projekt oživenia kultúrneho domu.
Máme len obavy, aby ho nezdevastovali
sprejeri. Uvažujeme o tom, že v rámci
budovania kamerového systému mest-
skej polície by jedna z kamier mohla byť
umiestnená na stĺpe oproti kultúrnemu
domu a monitorovala by dianie v jeho
okolí.
Vyjadrili ste sa, že budete bojovať
proti zahusťovaniu zástavby. Ako
tomu chcete zabrániť? Ak je pozemok
v súkromných rukách a územný plán
ráta s tým, že má na ňom byť občians-
ka vybavenosť, samospráva nemá ako
zabrániť tomu, aby sa na ňom stava-
lo...
- Občanom miestnej časti určite pripadá,
že sa vo výstavbe nič nezmenilo - všade
sa stavia. Bohužiaľ, tieto stavby majú
právoplatné stavebné povolenia, ktoré
získali ešte pred mojím nástupom do
funkcie. Mnohé ďalšie stavebné firmy
vlastnia tiež stavebné povolenia a územ-
né rozhodnutia a plánujú začatie výstav-
by v týchto dňoch. Budem presadzovať
ešte pred začiatkom ďalšej výstavby, aby
sme na jednotlivé územia vypracovali
územné plány zón. V nich budeme pres-

ne definovať koeficient zastavanosti,
podlažnosť a podiel zelene a taktiež sa
budem veľmi obozretne vyjadrovať k
predajom miestnych a magistrátnych
pozemkoch v obytných lokalitách. 
Veľkým problémom je aj parkovanie,
čo sa osobitne prejavuje najmä na
Dlhých dieloch. Máte nejakú predsta-
vu, ako aspoň zmierniť nepriaznivú
situáciu?
- Moja predstava je, že na určitých mies-
tach je možné získať nové parkovacie
miesta, resp. zvýšiť počet existujúcich
tým, že pozdĺžne parkovanie sa v mies-
tach, kde je to možné, zmení na šikmé
alebo kolmé. Tam, kde sa parkuje nadi-
voko, sa dá zvýšiť počet miest už tým,
že sa zakreslia čiary vyznačujúce jednot-
livé parkovacie miesta. Vytvárame fond
statickej dopravy, prostredníctvom kto-
rého financujeme vytváranie nových
parkovacích miest. Pokiaľ ide o Dlhé
diely, situácia je tam naozaj katastrofic-
ká, urobili sa niektoré opatrenia, naprík-
lad niektoré ulice sa zjednosmernili.
Východisko vidím aj vo využívaní poly-
vegetačných panelov, ktoré umožňujú
vytváranie parkovacích miest pri súčas-
nom zachovaní zelene.
Čo podľa vás chýba v infraštruktúre
mestskej časti?
- Chceme sa zamerať na lepšie využitie
polikliniky v Karlovej Vsi. Som aj člen-
kou zastupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja, kde sa nedávno disku-
tovalo o tom, že neplní svoj účel tak, ako
má a vývoj ako keby smeroval k jej záni-
ku. Myslím si, že poliklinika je pre Kar-
lovu Ves potrebná, najmä ak uvážime, že
je spádovou aj pre iné mestské časti,
mala by byť teda zachovaná. Vidím aj
ďalší aspekt: Karlova Ves starne a chýba
tu domov dôchodcov. Preto som na pôde
Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorý je zriaďovateľom polikliniky,
navrhla, aby sa časť objektu polikliniky
pretvorila na domov dôchodcov. Časť
priestorov by sa mohla prenajať súkrom-
ným podnikateľom, čo by prinieslo
výnosy v podobe nájmov.

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Slavo Polanský 
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Ničíme zvyšky

industriálnej

architektúry
AD: ŽELEZNIČNÉ SKLADY BOLI
PODRADNÉ STAVBY (BN 7/2007)
Bratislava prechádza v súčasnosti búr-
livým rozvojom. Takmer niet mesiaca,
kedy by nerezonovala verejnosťou
nejaká navrhovaná výstavba. Ako
vždy, pre niekoho je daná stavba prí-
nos (hlavne pre investora, prípadne
budúcich užívateľov), pre niekoho zna-
mená stratu. 
Investori robia „nájazdy“ na zelené plo-
chy, staré obytné, kancelárske a indu-
striálne budovy. A tak už skoro zmizla
celá industriálna zóna od Starého mosta
po Prístavný most a teraz napríklad začí-
na miznúť na Račianskej ulici (práve sa
búra Danubius Elektrik - bývalá BEZ,
predtým Siemens - Schuckert). Terajšie
obdobie v Bratislave by sa dalo prirovnať
k obdobiu, keď zmizlo Podhradie, Kollá-
rovo námestie alebo iné staré časti...
Tieto obdobia si môžeme porovnať aj
preto, lebo aj vtedy búranie radnica po-
svätila a pamiatkari sa iba prizerali a
nedokázali nič zachrániť...
Pravdepodobne aj vtedy si povedali, že
búrané časti mesta obsahovali podradné
stavby. Možno aj dotvárali kolorit mesta,
možno aj boli vytypované, alebo aj
možno zapísané v štátnom zozname
pamiatok (ako aj „podradná“ stavba
železničného skladu na Hlavnej stanici),
ale mesto a ľudia v tom čase potrebovali
postaviť cesty, paneláky... 
Takže preto máme najmenšie historické
centrum z hlavných miest Európy. Nie
pohromy, ale my sami sme si za pomoci
radnice a nekonajúcich pamiatkarov zde-
cimovali historické jadro a onedlho si
zdecimujeme aj posledné zvyšky pod-
radnej industriálnej architektúry. 
V zahraničí je bežné, že dokážu využiť aj
industriálnu architektúru (napríklad pre-
stavba Karlína v Prahe, Vaňkovky v
Brne...) a nájsť pre ňu nové funkcie.
Je zaujímavé a pre mňa nepochopiteľné,
že na Slovensku uznávaný pamätník, his-
torik a pisateľ článkov, v ktorých vyzdvi-
huje historické stavby označí budovu
zapísanú v štátnom zozname pamiatok
za podradnú a prihovára sa za zbúranie...
Pričom je zaujímavé, že v predchádzajú-
com príspevku o kine v pamiatkovej
zóne tiež zhrnul cennosť budovy bývalé-
ho kina Elektroskop slovami: „Budova
nie je, a ani nemôže byť ako solitér pova-
žovaná za „kultúrnu pamiatku“... Aj tam
chystá nejaký investor výstavbu, a preto
mu pán Holčík pripravuje pôdu?  
Rovnako nechápem ani postoj radnice,
ktorá nedokáže nájsť spôsob, ako zacho-
vať kus histórie pre budúcu generáciu.
Občas mám dojem, ako keby mesto ria-
dilo iba grémium investorov...

Marian Paulini, Bratislava

Patrí stavba

Vista Tower

do Petržalky?
AD: NA ŠROBÁROVOM NÁMESTÍ
PLÁNUJÚ POSTAVIŤ... (BN 7/2007)
� Nechápem, ako môže niekto tvrdiť,
že Vista Tower je super. Totiž uvedená
stavba sa stavia priamo vnútri sídlis-
ka a príjazdová cesta je cez vnútro-
sídliskovú komunikáciu, ktorá je i
teraz veľmi preťažená.
Vie si niekto predstaviť, ako to bude
vyzerať, keď sa to bude zásobovať, ľudia
tam budú jazdiť do práce cez jednu úzku
ulicu? Veď 50 metrov od toho miesta ide
veľká výstavba Digital parku, ale tam je
aspoň príjazd z Einsteinovej. Prosím všet-
kých, aby sa postavili proti nezmyselnej
stavbe 10 metrov od materskej školy a 30
metrov od základnej školy.
� Vista Tower má zmysel, je to budova,
ktorá hodnotne doplní urbanistickú
kompozíciu. A že stred sídliska? Je tam
trať, viadukt, diaľnica. Túto lokalitu
treba dostavať, uzavrieť a Vista Tower
nie je vôbec zlým riešením. A toľko ľudí
tam zas pracovať nebude, bude tam
hotel a byty. Keď sa podarí dostať tam
život, môže aj v Petržalke vzniknúť
miesto, kde sa bude dať napríklad aj ran-
diť...
� Porozprávam vám príbeh jedného
parku, nie digitálneho, ale zeleného. Park
vznikol v polovici minulého storočia na
strednom Slovensku. Pôvodne sa s ním
ako s parkom nepočítalo, to iba kým
súdruhovia vymyslia, čo tam postavia, sa
to nechá zarásť trávou a kríkmi a aby
ľudia nepovedali, že sa nestarajú, tak tam
postavili také betónové lavičky a niekoľ-
ko betónových múrov, ktoré mali slúžiť
deťom ako preliezačky. Súdruhovia však
v alkoholovom opojení pozabudli, čo
zamýšľali s nevyužitým priestorom v
centre jedného krajského mesta, a tak
ostal tak ako bol, akurát vegetácia postú-
pila do iného štádia. Až pred pár mesiac-
mi sa našiel veľmi bohatý človek, ktorý
sa rozhodol, že na okraji tohto „parku“
postaví športový areál... To rozčúlilo
miestnych protestantov, ktorí zaraz spísa-
li petíciu, pričom ani nevedeli proti čomu
protestujú. A tak bohatý človek upustil od
investície, lebo tu ho nechcú. Takto
„park“ ostane načisto zelený v priamom
kontakte najrušnejšej mestskej tepny,
naďalej neosvetlený a obývaný živlami,
medzi ktoré by som svoje deti nepustil,
rovnako zanedbaný, lebo mesto na jeho
údržbu nemá peniaze... Nuž zvážte si, či
sa za civilizáciu považujú parky s
pochybným osadenstvom alebo inteli-
gentné budovy strážené a obklopené oše-
trovanou zeleňou, v ktorej si neurobíte
smetisko, ale hlavne sa zamyslite nad tým
kde žijete, teda že žijete v meste!

Z diskusie k článku na
www.BratislavskeNoviny.sk

Skúsili sme peknú vyhliadku po taliansky
Bellevue, Pekná vyhliadka alebo
BELAVIJO, všetko jedno. Ale len
menom. Zažili sme vyhliadky, ktoré
fungujú menej, táto nová, nad Karlo-
vou Vsou, funguje výborne.
Reštaurácia naozaj ponúka krásnu
vyhliadku na rakúsku stranu Dunaja, na
Hainburg, Schwechat a doľava smerom
na Burgenland. Je verná svojmu menu aj
v tom zmysle, čo naznačuje. Taliansku ku-
chyňu. Niektoré prísady sú síce slovenské,
ale jedálny lístok ponúka číry Adriatic.
Pizza, pasta, risotto a ešte aj špeciality
podniku zaváňajú Stredomorím. 
Interiér podniku pôsobí striedmo a dobre,
je to presne to, čo potrebujete na obed,
stoly sú pripravené pre hostí. Plus ten
výhľad. Chýbajú však žalúzie, čo bude s
pribúdajúcou dĺžkou dňa stále aktuálnej-
šie. Celá stena na juh je presklená, v lete
tade poprúdi horúčava, v podvečer svieti
slnko rovno do očí hosťom oproti oknám.
Herňa v suteréne budovy je síce iný pod-
nik, ale toalety majú spoločné. Lenže
sedemnásť strmých schodov dolu a hore,
to nie je bezbariérový prístup. 
Pre ochotnú čašníčku nie je problém
vyhovieť želaniu, predvedie celý slovní-
ček zdvorilostných slov a nie je to len
slovo či póza. Je milá a ochotná. S úsme-
vom súhlasila, že Grilovanú papriku (129
Sk) môžeme mať za predjedlo. Nebola to
zlá voľba, paprika bola výborná a sprevá-
dzalo ju dosť čerstvej zeleniny, ako aj ďal-
šie predjedlá: Prosciutto crudo (169 Sk),
teda prosciuto na hrubých plátoch žltého
melónu, Incantare (169 Sk), čo je výborný
údený nórsky losos so zelenými a čierny-
mi olivami a kaparami na opečených toas-

toch, či Toast Diablo (109 Sk), teda výbor-
né a správne pikantné kúsky sviečkovice,
rovnako na hriankach, sprevádzala pekná
kôpka čerstvej zeleniny. My sme zasa s
úsmevom akceptovali, že aj teplé aj stude-
né predjedlá doniesla ešte pred polievkou.
Tie boli len dve, tak sme sa rozhodovali
ľahko. Tomato (39 Sk) je paradajková
polievka, čo je taliansky vynález. Táto
však nepôsobí taliansky, ale skôr pretlako-
vo, nemá takú žiarivú farbu, navyše by
azda bolo vhodnejšie posypať ju strúha-
ným parmezánom. Nastrúhaný eidam sa
rýchlo roztavil, lepil na lyžičku a kvapkal
z nej spolu s polievkou. Druhá voľba -
Hovädzia polievka (39 Sk) sa ukázala lep-
šou voľbou. Vývar bol naozaj svedomite
urobený, mäsová guľka v ňom chutná, no
mohla byť trošku menej tuhá.
V kategórii hlavných jedál sme vyberali z
celej palety, teda talianske rizoto a cesto-
viny, tunajšie špeciality či soté. Kategória
soté v Belavijo je špecialitou samo o sebe
- šesť druhov, ktoré tu ponúkajú, sú variá-
cie na krajové talianske kuchyne, pre
každú z týchto úprav si však zákazník
môže vybrať, či ju chce mať zo sviečkovi-
ce, panenky alebo kuracích pŕs. Vyskúšali
sme práve kuracie prsia v úprave Soté
sicilia (159 Sk), teda s rukolou, šľahač-
kou, vlašskými orechmi. Bolo chutné,
všetky avizované príchute sa dali rozo-
znať. Škoda, že čašníčka priniesla Grilo-
vanú zeleninu (110 Sk), ktorú sme si
objednali k tomuto jedlu namiesto prílohy,
až neskôr. Esperto don Lucchese (di polo

- 219 Sk) je rizoto na taliansky spôsob,
teda lepkavejšie, v tomto boli kúsky
šunky, šampiňónov, pórku, paradajok a
kuracích pŕs, pokope to držala šľahačka a
navrchu čiapočka z roztaveného eidamu.
Cestovina a domáca špecialita v jednom je
Penne Belavijo (169 Sk), cestoviny s para-
dajkami, bazalkou, mozzarellou, parma-
zánom a pestom - veľmi uspokojivé. Jed-
nou zo špecialít je Papa Kamilo (259 Sk),
podľa bývalého šéfkuchára - tenké plátky
hovädzieho steaku, panenky a kuracích
pŕs na špenátových listoch. Trošku suché,
ale asi to tak má byť, preto ten tenký rez -
šťavu zasa dodal špenát. Výsledok je
veľmi dobrý. Ďalšou špecialitou skôr na
mexický spôsob je Pálivé šialenstvo (259
Sk) rezance zo sviečkovice, panenky a
kuracích pŕs s fazuľou, kukuricou a čili
papričkami na výborných placičkách zo
zemiakového cesta. Správne sa zapotíte,
ale jesť to neprestanete, nedá sa.
Ešte pred dezertom nám doniesli pozor-
nosť podniku - čerstvé mandle - a tak sme
skúsili ďalšiu spomienku na šéfkuchára,
výborný Kamilov tvarohový dezert (79
Sk), veľmi dobré a šťavnaté Tiramisu
Belavijo (89 Sk) a pohodovú Vanilkovú
zmrzlinu s lesnou zmesou (69 Sk).
Celkove by sme Belavijo hodnotili ako
jednu z lepších variácií na taliansku reš-
tauráciu, niečo však treba spraviť pre bez-
bariérový prístup a iste sa aj postarať o
kúsok tieňa na leto.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Poctivosť predaja je stále nová pesnička
Téma poctivosti predaja nie je starou
obohranou pesničkou, ale každoden-
nou realitou. Kto má nielen talent, ale
aj fortieľ a na svojom hudobnom
nástroji sa naučil hrať profesionálne,
ten bude hrať kvalitne stále. 
Veď ak by hral falošne, musel by sa za to
hanbiť sám pred sebou, nieto ešte pred
inými. Kto sa však učeniu nevenoval
poctivo a s naozajstným zaujatím, bude
vyludzovať aj falošné tóny a buď vedo-
me, alebo nevedome to bude tolerovať. A
poslucháč? Na koncert orchestra, ktorý
hral falošne, už asi viac nepríde. Rovna-
ko tam, kde bol spotrebiteľ zle obslúže-
ný, alebo mu predali nekvalitu, by sa už
nemal vracať. Bol by to ten najväčší trest
pre tých, ktorí nám chcú tvrdiť, že predá-
vajú Mozarta a zatiaľ  ide o potulného
verklikára... 
Inšpektori SOI často natrafia na predaj-
cov, ktorí na poctivosť zabudli. A je
jedno, či ide o takzvané drobnosti alebo
veľké veci. Ide o princíp. 
Dňa 5. septembra 2006 navštívili kontro-
lóri Lahôdky BoBo na ulici Sch. Trnav-
ského 4, kde urobili kontrolný nákup a

okrem iného si objednali aj 200 gramov
opekaných zemiakov. Po vyúčtovaní a
zaplatení kontrolného nákupu zistili
poškodenie spotrebiteľa o 3 koruny
nedodržaním hmotnosti podaných ope-
kaných zemiakov, keď namiesto deklaro-
vaných a zaplatených 200 gramov dosta-
li len 164 gramov. Pre porušenie povin-
nosti predávajúcim predávať výrobky v
správnej hmotnosti udelil inšpektorát
SOI účastníkovi konania pokutu vo
výške 2000 korún.
Dňa 29. augusta 2006 boli inšpektori v
reštaurácii „Volej“ na Nábreží arm. gen.
L. Svobodu 3, kde si opäť v rámci kon-
trolného nákupu objednali šesť druhov
výrobkov - jednu porciu kuracích pŕs,
jednu porciu hranolčekov, jednu porciu
palaciniek, 2 x 40 ml Fernet citrus 30 %,
2 x 400 ml grepový džús. Po vyúčtovaní
a zaplatení kontrolného nákupu zistili
poškodenie spotrebiteľa o 10 korún
nedodržaním miery podaného alkoholic-
kého nápoja Fernet citrus 30%. Namies-

to deklarovaných a zaplatených 2 x 40
ml tohto nápoja im bolo podaných len 2
x 35 ml. Ďalej zistili chýbajúce označe-
nie prevádzky obchodným menom a síd-
lom predávajúceho, menom a priezvi-
skom zodpovedného vedúceho. Vydaný
doklad o kúpe výrobkov do kontrolného
nákupu neobsahoval adresu prevádzkar-
ne. Podnikateľ dostal pokutu vo výške
8000 korún. 
Tretí prípad sa týkal kontroly v bistre
PIN-BAL na Tomášikovej ulici. Tu si
inšpektori SOI dňa 16. júla 2006 v rámci
kontrolného nákupu objednali 300 ml
sudovej Kofoly, 300 ml pivo Corgoň
10%, 40 ml Um Tuzemský 38%. Po
vyúčtovaní a zaplatení kontrolného
nákupu zistili poškodenie spotrebiteľa o
0,50 koruny, a to nedodržaním miery
podaného alkoholického nápoja Um
Tuzemský. Namiesto deklarovaných a
zaplatených 40 ml bolo podaných 38 ml.
Na vykonaný kontrolný nákup v správ-
nej hodnote 47,50 Sk nebol spotrebiteľo-
vi vydaný doklad o kúpe. Pokuta bola
tentoraz vo výške 15 000 korún. 

Marián Taller

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,7 – 6,7 l/100 km, emisie CO2: 124 – 157 g/km

Feel the differenceFordFocus

FordFocus v skvelej výbave za výnimo nú cenu

5-dverový FordFocus – svetový šampión v rely sú ažiach!

už za 469 000 Sk

ABS, EBD, EBA, 4 airbagy, klimatizácia, tempomat, alarm, centrálne zamykanie s dia kovým ovlá-
daním, vyhrievanie zrkadiel, CD prehráva  a svetlomety do hmly.
Pri vybraných modeloch možnos  odpo tu DPH.

Focus už od 227 Sk denne* s KOMPLETNÝM poistením GARANTOVANÝM 
po as celého obdobia splácania 
* 3 roky, 60 % akontácia, RPMN 6,05 %, koefi cient 1,02.

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, Bratislava, tel.: 02/33 52 62 55, e-mail: ford.ba@summit.sk

Nezaspite to najlepšie 
z tejto zimy

Ilustra né foto
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S rozšírením

Lamačskej sa

zatiaľ neráta
LAMAČ
Na úseku Lamačskej cesty od križo-
vatky s Ulicou Janka Alexyho po kri-
žovatku s Harmincovou ulicou by sa
onedlho malo jazdiť obojsmerne. Ten-
to starší úsek cesty by mal zatiaľ
zostať bez stavebných a dopravných
zmien. 
Podľa názoru niektorých našich čitateľov
sa v úseku spojnice medzi starým a
novým úsekom Lamačskej cesty vytvára
lievik, ktorý nie je z hľadiska cestnej pre-
mávky bezpečný. Navyše starý úsek
Lamačskej cesty je nespevnený a nemá
vybudovaný chodník. 
Riaditeľka sekcie dopravy a cestného
hospodárstva magistrátu Tatiana Krato-
chvílová nás informovala, že podnet na
vybudovanie aspoň jedného chodníka je
dobrý a magistrát sa ním bude zaoberať.
Komunikácia na Lamačskej ceste, v
úseku od Janka Alexyho po nový úsek
cesty súvisiaci s budovaním tunela Siti-
ny, je podľa nej z hľadiska stavebno-
technických parametrov v poriadku.
Dodala, že územný plán tu v budúcnosti
ráta s výstavbou štvorprúdovej vozovky. 
Novú časť Lamačskej cesty, ktorá súvisí
s budovaním tunela, otvorili na jeseň
minulého roku. V smere z centra sa vo-
zovka dvíha a pokračuje estakádou na
Harmincovu ulicu. Dvojprúdová asfalto-
vá cesta pokračuje aj smerom na Lamač,
Záhorskú Bystricu a zatiaľ nedokončený
most na Rázsochy. 
V opačnom smere je na starom a novom
úseku cesty od križovatky s Ulicou Janka
Alexyho povolený obojsmerný vjazd len
pre prostriedky hromadnej dopravy a
vozidlá stavby. Dopravný podnik od 3.
marca obnovil na tomto úseku premávku
autobusových liniek číslo 38 a 63 na
základe rozhodnutia Krajského úradu pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Bratislave. Ten vydal 28. februára roz-
hodnutie o predčasnom užívaní nového
úseku cesty v smere do hypermarketu
Tesco pre MHD a vozidlá stavby. 
Podľa špecialistky pre vonkajšie vzťahy
skupiny Skanska v SR Magdalény Dobi-
šovej tento úsek Lamačskej cesty nemô-
že byť zatiaľ sprejazdnený aj pre osobnú
automobilovú dopravu, pretože sa tu
stále pracuje na výstavbe chodníkov,
obrubníkov a robia sa drobné ukončova-
cie práce. Dodala, že podobne ako tunel
Sitina bude aj tento úsek sprístupnený
motoristickej verejnosti v druhej polovi-
ci júna 2007. (rob)

Sporná výstavba 

viladomov

sa pripravuje
DEVÍN
Rokovania o výstavbe obytného súbo-
ru Viladomy v Devíne pokračujú, spo-
ločnosť Skanska, ktorá výstavbu pri-
pravuje, momentálne čaká na vydanie
ďalších stavebných povolení.
Ako nám povedala Magdaléna Dobišová
zo spoločnosti Skanska, ktorá výstavbu
pripravuje, vlani v decembri sa na zákla-
de právoplatného rozhodnutia uskutočnil
výrub náletovej zelene stromov a krovi-
natých porastov starého viniča. V pôvod-
nej žiadosti o výrub bolo 59 drevín. „Po
diskusii s ochranármi sme pristúpili k
náročnejšiemu variantu a vyrúbali sme
iba dvanásť kusov drevín a staré zanedba-
né porasty viniča,“ uviedla. „K dnešnému
dňu máme vydané právoplatné rozhodnu-
tie na objekty vodných stavieb, čakáme
na správoplatnenie vydaného stavebného
povolenia na objekty plynových a energe-
tických sietí, následne na vydanie staveb-
ného povolenia na komunikácie a terénne
úpravy a konečne posledného stavebného
povolenia na 13 objektov viladomov I. a
II.etapy výstavby“. 
Ako je známe, proti výstavbe obytného
súboru sa vyjadrila nová starostka Devína
Ľubica Kolková a ochrancovia prírody.
Časť obyvateľov Devína sa podpísala
pod petíciu, v ktorej plánovanú výstavbu
odmietajú. M. Dobišová vyjadrila uspo-
kojenie nad tým, že napriek všetkým pro-
blémom sa tento projekt posúva dopredu.
„Treba si uvedomiť že nechceme zbúrať
historické námestie, ale mimo dediny - v
extraviláne obce zrealizovať krásny pro-
jekt a pritiahnuť do zadlženého Devína
nových ľudí, infraštruktúru, nové investí-
cie, a tým aj nový život.“ 
Podľa M. Dobišovej bude spoločnosť
Skanska počas ďalších rokovaní o staveb-
ných povoleniach v rámci schváleného
projektu nachádzať s miestnymi občanmi
i orgánmi štátnej správy také riešenia,
ktoré budú maximálne citlivé k podmien-
kam tejto lokality i k jej obyvateľom.
„Skanska uplatňuje túto zásadu na celom
svete a Devín nie je výnimkou,“ uzavrela.
Územie, na ktorom by obytný súbor  mali
postaviť, je z juhu ohraničené Devínskou
cestou, na východe sa dotýka prírodnej
pamiatky Devínska lesostep, sever ohra-
ničuje Lomnická ulica a pásmo viníc,
západnú časť ohraničuje záhradkárska
osada a sídelná časť Devína. (juh) 

Biznis centrum na Patrónke sa rozšíri

o výškovú budovu - Westend Square
KARLOVA VES
Už v máji tohto roka by sa mala v areá-
li Westend Bussines Centra medzi
Lamačskou cestou a Dúbravskou ces-
tou začať stavať nová výšková poly-
funkčná budova Westend Square.
Pôjde o prevádzkovo samostatnú admini-
stratívnu budovu so štyrmi podzemnými
podlažiami, v ktorej budú okrem skladov
parkovacie státia pre 295 osobných vozi-
diel. Kontrolovaný vjazd a výjazd z pod-
zemnej halovej garáže bude riešený z
Lamačskej cesty.
Hlavný vstup do nadzemnej časti objektu
bude riešený cez štvorpodlažnú vstupnú
halu. V parteri bude verejne prístupná
časť, v ktorej bude reštaurácia so 184 sto-
ličkami. Má tu byť aj priestorovo bohato
riešené fitnes centrum určené pre klientov
a identifikovaných návštevníkov. Nad-
zemné podlažia budú tvorené variabilne
prenajímateľnými administratívnymi
priestormi. Krídlo do ulice má mať tri,
resp. šesť nadzemných podlaží, výškový
objekt 16 podlaží, nad ktorým je navrhnu-
tá ešte technologická nadstavba.
Dopravná obsluha objektu, ako aj vjazd
do a výjazd z podzemných garáži bude
podľa projektu z Lamčskej cesty.

Polyfunkčná budova Westend Square sa
stane ďalšou súčasťou Westend Bussines
Centra, ktoré tu buduje developerská spo-
ločnosť J&T Real Estate. Postavené už sú

Westend Tower a Westend Court. Ukon-
čenie výstavby Westend Square sa pred-
pokladá začiatkom roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIE - J&T Real Estate

BRATISLAVA
Najviac sťažností na Dopravný podnik
Bratislava, a.s., sa v minulom roku tý-
kalo vynechaných spojov a nedodrža-
nia cestovného poriadku. Dôvodmi boli
najmä poruchy vozidiel, nedostatok
vodičov a zápchy. 
Cestujúci sa v roku 2006 ďalej sťažovali
na vodičov mestskej hromadnej dopravy
kvôli tomu, že nezastavili na zastávke na
znamenie, neumožnili čakajúcemu nastú-
piť, nevenovali dostatočnú pozornosť
šoférovaniu, alebo sa k cestujúcim sprá-
vali hrubo.
Podľa vedúceho oddelenia kontroly
dopravného podniku Milana Lazorišáka
sa ďalšie sťažnosti týkali revízorov a kon-
troly cestovných lístkov. Sťažovatelia
poukazovali na krátkosť času na označe-
nie cestovného lístka po nastúpení do
vozidla, ale aj na správanie revízorov pri
udeľovaní pokút. 
M. Lazorišák informoval, že každá sťaž-
nosť je objektívne prešetrená, a to aj po-
mocou údajov z palubných počítačov

vozidiel MHD, ktoré jednoznačne doká-
žu, či napríklad autobus zastal na zastáv-
ke, akou rýchlosťou išiel a či vodič otvo-
ril dvere a na aký dlhý čas. Ďalej sa podľa
neho dá zistiť aj to, aké bolo meškanie, či
vozidlo neodišlo zo zastávky predčasne,
kedy sa revízori prihlásili ku kontrole líst-
kov, aký bol čas zablokovania označova-
čov, koľko bolo označených cestovných
lístkov a podobne.
Ak sa sťažnosť cestujúceho potvrdí, DPB
môže potrestať zodpovedného zamest-
nanca znížením odmien, písomným upo-
zornením na porušenie pracovnej discip-
líny, prípadne až rozviazaním pracovného
pomeru. Ak dopravný podnik sťažnosť
neuzná a cestujúci s tým nesúhlasí, môže
sa napríklad v prípade uplatnenia náhrady
škody obrátiť na príslušný súd. 
Postup pri reklamáciách cestujúcich upra-
vuje Prepravný poriadok MHD, najmä
článok 18, ktorý je prístupný aj na webo-
vej stránke dopravného podniku. Podľa
M. Lazorišáka sa občania môžu sťažovať
na všetko, čo sa týka mestskej hromadnej

dopravy, ak na to majú opodstatnený
dôvod. Základnou podmienkou vybave-
nia sťažnosti je uvedenie mena a priezvis-
ka, adresy, prípadne sídla spoločnosti, ak
ide o právnickú osobu. Tieto údaje musí
obsahovať aj e-mailová sťažnosť, pretože
ak je posielaná napríklad z rôznych inter-
netových kaviarní, požadované identifi-
kačné údaje sťažovateľa nespĺňa. Sťaž-
nosť musí byť napísaná jasne, teda musí v
nej byť uvedené, v čom vidí cestujúci
porušenie svojich práv a čoho sa domáha.
Má v nej byť aj čas, miesto a popis uda-
losti. Zákonná lehota na vybavenie sťaž-
nosti je 30 dní od dňa jej doručenia a
reklamovať možno najneskôr pol roka od
udalosti, potom toto právo zaniká.
M. Lazorišák dodal, že oddelenie kontro-
ly priamo neriadi revízorov dopravného
podniku a ani dispečerov a dopravných
kontrolórov a to aj preto, aby mohli pra-
covníci oddelenia kontroly nezaintereso-
vane a objektívne vyšetriť a vybaviť sťaž-
nosti napríklad aj proti revízorom a ďal-
ším zamestnancom DPB, a.s. (rob)

Sťažnosti najmä na vynechávanie spojov

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

UKÁŽKOVÉ 
CVIČENIE

staré čínske cvičenie pre každého

a otvorenie skupiny pre začiatočníkov 

RUŽINOV Nevädzova 4 

20. 3. 2007 18.00 hod
kontakt: 0905 448 642

PETRŽALKA Ševčenkova 35 

14. 3. 2007 19.15 hod
kontakt: 0911 101 832

www.taois t .sk

KARLOVA VES Gymnázium L. Sáru 

12. 3. 2007 17.00 hod
kontakt: 0903 386 162

GPN, s. r. o. 
si Vám dovoľuje oznámiť, 
že Dr. V. Cupaník, PhD., Dr. A.
Cziroková, Dr. D. Demečko,
Dr. M. Ditte, Dr. P. Mareš, Dr.

K. Vačoková a Dr. V. Lesná so svojím zdravot-
níckym personálom začali svoju činnosť dňa 1.
3. 2007 na 5. poschodí Ružinovskej polikliniky,
Ružinovská 10, Bratislava. 
V novozriadených gynekologicko-pôrodníckych ambu-
lanciách, vrátane sonografie (3D/4D!) a cytológie
poskytujeme kompletnú ambulantnú gynekologicko-
pôrodnícku starostlivosť. 

Objednávanie a dotazy na tel. čísle: 0902 442 333
Tešíme sa na Vašu návštevu
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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

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány ZIM

NÉ
 ZĽ

AV
Y 5

-2
0%

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Faganova, 57m2, 3p., 6-r. novost., balkón 2,4 mil. Sk
2-izb., OV, Jelenia, 1p., výťah, 84m2, pôv., vl. kúr. 3 mil. Sk
2-izb., OV, Budovatelská, 74m2, 5/6p., tehla, pôv. 3,4 mil. Sk
2-izb., OV, Tupého, lux., 125+80m2 terasa, gar.státie 9,2 mil. Sk
2-izb., OV, Tupého, 82m2, terasa, holobyt, 4/4p. 6,6 mil. Sk
2-izb., OV, Vajnorská-ICT, 129m2, 2 park. státia, mez. 9,3 mil. Sk
3-izb., OV, Nám. Hraničiarov, č.zrek., log., 1/6p. 2,6 mil. Sk
3-izb., OV, Narcisova, 75m2, 3/8p., balkón 3,2 mil. Sk
3-izb., OV, Tupého, 127m2, terasa, 2-gar. miesta 8 mil. Sk
3-izb., OV, Zahradníčka, mez., 99+40m2galéria+terasa, výťah 5,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenského, 80m2, 1/6p., výťah, tehla, loggia 5,2 mil. Sk
4-izb., OV, Estónska, 5/8p., 79m2, lux., elektrospotrebiče 3,1 mil. Sk
4-izb., OV, Royova, mez., 117m2, terasa, krb, 3/3p., garáž 6,9 mil. Sk
4-izb., OV, Gorkého, č. zrek., 130m2, 7p., výťah 9,8 mil. Sk
4-izb., OV, ICT-Vajnorská, 125m2, 2xlog., gar. státie, 1/5p. 9,9 mil. Sk
5-izb., OV, Tichá, 4p., 140+40m2 terasa, vl.kúr., krb, kom., park. 12 mil. Sk
RD - Vančurova, 4i, 120m2, 3á poz., park., 10-r. stavba 10,9 mil. Sk
RD - Tomášov, 5i, podpiv., 1066m2 poz., ÚP = 384 m2 10,5 mil. Sk
RD - Limbach, 7i, podpiv., 10á poz., výhrad 12,9 mil. Sk
RD - Vinosady, 10á záhr. s jazierkom, 5i, bazén, sauna, garáž 10,5 mil. Sk
3 x RD Rača, 1 700m2 poz., vzor.domy, aj jednotlivo 23 mil. Sk
SP - Veľký Biel, 8500m2, VIS 1200,- Sk/m2

PRENÁJOM:
2-izb., Holého, 3p.,, zrek., zar., log. 20 000,- Sk/m.+E
2-izb., Opavská, nez., novost., 65m2, tehla, garáž, 4p. 15 000,- Sk/m.
2-izb., Trnavská, novost., 86m2, tehla, garáž, 6p., log. 25 000,- Sk/m.
2-izb., Vlárska, novost., 3p., 60m2, garáž, log. 18 000,- Sk/m.+E
3-izb., Šancova, 6p., výťah, 92m2, terasa 20 000,- Sk/m.
3-izb., Palisády, 115m2, zar., zrek., lux. 1200,- EUR/m.+E
3-izb., Trnavská, 92+65m2 terasa, novost., zar., park. 29 000,- Sk/m.+E
4-izb., H. Meličkovej, 2-gar., 5/7p., 140+40m2terasa 40 000,- Sk/m.+E
4-izb., Partizánska, 86m2, zrek., zar., tichá lokalita 30 000,- Sk/m. 
4-izb., Rozvodná, 140+10m2 balkón, nov., zar., lux., park. 1200,- EUR/m.
RD Rača, 4i, kúrenie na tuhé palivo 15 000,- Sk/m.+E

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

Voľné miesto pre pracovnú pozíciu

samostatný 
odborný referent 

Miesto práce: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
II. sekcia územných programov mesta 
Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
Referát územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:
� Samostatná odborná činnosť v oblasti územného roz-
voja mesta, usmerňovanie investičných akcií na území
mesta. Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblas-
ti územného a regionálneho rozvoja mesta, obstarávanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie Hlavného mesta SR Bratislavy.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
� Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so
zameraním na urbanizmus a architektúru.
� Vítaná je odborná spôsobilosť na obstarávanie územ-
noplánovacích dokumentácií a podkladov podľa § 2a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších pred-
pisov a odborná spôsobilosť podľa zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní.
� Dobré znalosti právnych predpisov z oblasti stavebné-
ho práva a súvisiacej legislatívy. 
� Dobré znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel.
� Znalosť jazyka anglického, resp. nemeckého. 
� Spoľahlivosť, samostatnosť. 
Druh pracovného pomeru:
� Hlavný pracovný pomer.
Ponúkaný plat, termín nástupu:
� Dohodou.
Informácia pre uchádzača:
� Ponuku s profesným životopisom a kontaktnou adre-
sou posielajte v zalepenej obálke s označením: pracov-
ná pozícia - neotvárať v termíne do 20. 4. 2006 na
horeuvedenú adresu. 
Informácie na tel. 5935 6118, fax: 5935 6446,
e-mail: mazurova@bratislava.sk
Kontakt: Ing.arch. Mazúrová, referát územného
rozvoja mesta

� drevené rolety - Esslingerové
- montáž a servis

� bambusové žalúzie, 
lamela 25 mm, 50 mm

� drevené sekcionálne brány
� interiérové žalúzie, hliníkové
� exteriérové žalúzie, hliníkové
� siete proti hmyzu

Peter Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

mobil: 0903 349 274 fax: 6446 2448
e-mail: info@drevenerolety.sk

www.drevenerolety.sk

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

KARLOVA VES
Práce na výstavbe Cyklotrónového
centra Slovenskej republiky v areáli
Slovenského metrologického ústavu v
Karlovej Vsi pokračujú a v budúcom
roku by mal byť dostavaný terapeutic-
ký pavilón.
O vytvorení Cyklotrónového centra for-
mou dodávky objektov a technológií na
kľúč z prostriedkov zadlženosti Ruskej
federácie voči Slovenskej republike sa
rozhodlo ešte v roku 1996. Výstavbu
koordinuje Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky. Pôjde o moderné pracovisko
zamerané na výrobu rádiofarmák pre
nukleárnu medicínu, diagnostiku nádo-
rových, srdcových, neurologických a
psychických ochorení, sledovanie účin-
kov liečby najmä nádorových ochorení,

ako aj liečbu nádorových a nenádoro-
vých ochorení.
Prvou etapou bolo vybudovanie PET
centra (skratka PET označuje metódu
pozitrónovej emisnej tomografie), ktoré-
ho súčasťou je urýchľovač určený na
výrobu tzv. krátko žijúcich rádiofarmák a
celý komplex technológií na výrobu a
kontrolu kvality rádiofarmák používa-
ných na liečbu ľudí. 
Práce majú oproti pôvodnému harmono-
gramu výstavby sklz asi dva roky. Bol
spôsobený tým, že v rokoch 2004 a 2005
bolo prerušené financovanie projektu z
prostriedkov dlhu Ruskej federácie voči
Slovenskej republike, ktoré sa podarilo
obnoviť až na jar minulého roku. 
V súčasnosti v areáli pokračujú staveb-
né práce na výstavbe terapeutického
pavilónu „J“, ktorý bude umiestnený v

tesnej blízkosti komplexu PET centra
(diagnostického pavilónu „I“). Výstav-
ba objektu „J“ sa začala 3. apríla minu-
lého roku a ukončenie stavebnej časti
prác je naplánované na február 2008. V
pavilóne bude inštalovaný cyklotrón
DC-72, ktorý vyrobili v Ruskej federá-
cii a v budúcom roku sa má uviesť do
skúšobnej prevádzky. Toto zariadenie
umožní vlastnú výrobu ďalších rádio-
farmák, ktoré zatiaľ dovážame zo zahra-
ničia, vlastnú produkciu alfa-žiaričov
pre rádioterapiu, protónovú terapiu
očných melanómov a čiastočne aj moz-
gových nádorov, ale aj ďalšie vysoko
špecializované činnosti vrátane
výskumných. Pôjde o špičkové zariade-
nie nielen v rámci Európskej únie, ale aj
vo svete. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Výstavba cyklotrónového centra mešká,

jeho vybudovanie má mať veľký význam

V areáli Slovenského metrologického ústavu v Karlovej Vsi pokračujú stavebné práce na výstavbe ďalšej časti Cyklotróno-
vého centra Slovenskej republiky - terapeutického pavilónu, v ktorom bude umiestnený cyklotrón DC-72, vyrobený v
Ruskej federácii. FOTO - Oto Limpus 

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

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

Tepelná izolácia pre tých, 
čo požadujú kvalitu

za bežnú cenu.
� strechy šikmé aj rovné, 
� povaly, podkrovia i podlahy
� dodatočné zateplenie objektov 
� úspora cez 30 %
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Oprava 

prístreškov

je drahá
BRATISLAVA
Mnohé prístrešky na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy, ktoré spra-
vuje dopravný podnik, sú v nevyhovu-
júcom stave nielen kvôli svojmu veku,
ale aj kvôli častým útokom vandalov.
Ich neustála oprava je veľmi nákladná. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., podľa
riaditeľa rezortu technickej infraštruktú-
ry Viktora Haluzu obmedzil poskytova-
nie peňazí na ich obnovu, pretože okam-
žite po rekonštrukcii sú opätovne zne-
hodnocované. Dopravná spoločnosť
podľa neho vychádza z toho, že tieto
peniaze sa dajú využiť na iné prospešné
práce, ktoré nepodliehajú vandalizmu,
ale zvyšujú bezpečnosť a kultúru cesto-
vania. 
Dopravný podnik v súčasnosti spravuje
204 prístreškov, z nich 45 percent sú
laminátové typu Slovšport, 24 percent
tvoria sklenené s oceľovou konštrukciou
a ostatných typov je 31 percent. Aj
vzhľadom na útoky vandalov sa ročné
náklady na ich údržbu výrazne zvýšili a v
roku 2006 prekročili jeden milión korún.
V rokoch 2004 a 2005 boli na úrovni pri-
bližne 500-tisíc korún. Ročné náklady na
odstraňovanie papierových plagátov a
oznamov predstavujú sumu asi 100-tisíc
korún. 
Dopravný podnik priznáva, že technický
stav mnohých prístreškov MHD je nevy-
hovujúci aj kvôli ich veku, pretože
mnohé slúžia už 20 rokov. Niektoré majú
skorodovanú konštrukciu a aj strechy by
už potrebovali novú izoláciu. Okrem
toho majú rozbité sklenené výplne, alebo
sú doškriabané a postriekané farbami. Na
laminátové steny lepia ľudia rôzne plagá-
ty a oznamy. 
Dopravný podnik od roku 1987 už nesta-
via vlastné prístrešky. Na to má hlavné
mesto od roku 1992 uzatvorenú zmluvu
so súkromnou spoločnosťou. O jej akti-
vitách súvisiacich s prístreškami MHD
sme písali v siedmom tohtoročnom čísle
Bratislavských novín. (rob)

Cyklochodník

dokončia do leta
RUŽINOV
Dopyt po cyklistických trasách v Brati-
slave je vyšší než ich počet a dĺžka.
Tento rok však pribudne viacero úse-
kov. Jeden z nich má viac než len lokál-
ny význam.
Ide o úsek cyklistického chodníka popri
Malom Dunaji. Ako nám píšu naši čitate-
lia, vlani sa časť z neho medzi Poprad-
skou a Slovnaftskou ulicou začala použí-
vať, zostal však nebezpečný prechod cez
frekventovanú Slovnaftskú ulicu a úsek
za ním je len oraniskom. 
Malo by to tak byť už len pár mesiacov.
Ako nás informovala Dana Zálešáková,
námestníčka riaditeľa mestského podni-
ku Generálny investor Bratislavy (GIB),
vo výstavbe cyklotrasy sa bude pokračo-
vať, len čo to počasie a vybavovanie sta-
vebnej dokumentácie dovolia: „Chceme
dokončiť druhú etapu až k Dunaju, zostá-
va tam ešte asi jeden a pol kilometra ces-
tičky. Máme súhlas s tým, že rozostava-
né stavby môžu pokračovať.“ Podľa jej
slov sa predpokladá, že práce si vyžiada-
jú ešte asi šesť miliónov korún.
Paradoxne cyklistom nahráva to, na čo
najviac hrešia - rozostavanosť cyklotra-
sy. O to viac ich asi potešia slová D.
Zálešákovej, že stavba by mala byť hoto-
vá do leta. (gub)

Lanovku 

obmedzili a 

zvýšili ceny jázd 
NOVÉ MESTO
Lanovka zo Železnej studienky na
Kamzík je od marca drahšia a premá-
va už len od štvrtka do nedele a počas
sviatkov. Mestská časť to zdôvodnila
slabým až žiadnym záujmom o pre-
pravu zo strany cestujúcich začiatkom
a v strede týždňa. 
Na prevádzku lanovky vyčlenila novo-
mestská samospráva na tento rok 996-
tisíc korún, čo je o 2 milióny 454-tisíc
korún menej ako v roku 2006, keď bola
dotácia pre lanovku vo výške 3 milióny
450-tisíc korún. Vstupné bude vyššie o
20 až 30 korún. Deti do 6 rokov sa pove-
zú zadarmo a počas sobôt, nedieľ a štát-
nych sviatkov aj dôchodcovia nad 70
rokov. V súčasnosti stojí jednosmerný
lístok 80 korún a obojsmerný 120 korún. 
Príjmy sa podľa riaditeľa EKO - podniku
verejnoprospešných služieb (EKO-VPS)
Nového Mesta Viliama Žákoviča v roku
2006 skladali z vybraného cestovného vo
výške viac ako 2,1 milióna, z prenájmu
bufetu - vyše 24-tisíc a z dotácie. Z cel-
kových výdavkov vyše 5,7 milióna
korún išlo na osobné náklady viac ako 5
miliónov, z toho mzdy zhltli vyše 3,6
milióna korún a zostatok boli odvody do
fondov. Zisk v roku 2006 bol 70-tisíc
korún. V. Žákovič konštatoval, že v
tomto roku chcú znížiť náklady na pre-
vádzku lanovky o 1,5 milióna korún,
udržať a prípadne zvýšiť vlastné príjmy z
prepravného. 
Na našu otázku, čo konkrétne urobila
samospráva Nového Mesta na prilákanie
turistov do Lesoparku, ktorí by mohli
využívať lanovku, riaditeľ EKO-VPS
uviedol, že tzv. lákadlom pre návštevní-
kov musí byť celý komplex služieb. Pri-
pomenul napríklad rekonštrukciu Želez-
nej studienky, pripravovanú obnovu
bývalej reštaurácie Snežienka či rokova-
nie o vybudovaní lyžiarskej zjazdovky
súbežne s lanovkou. Podnik pripravuje aj
rôzne aktivity počas jari, leta a jesene, o
ktorých je ešte predčasné hovoriť. Oslo-
vili všetkých riaditeľov základných škôl,
a kvôli propagácii aj Bratislavské kultúr-
ne a informačné stredisko, či istý maga-
zín. Podľa riaditeľa EKO-VPS, starosta
Nového Mesta v týchto dňoch oslovuje
primátorov a starostov s výzvou, aby sa
žiaci základných škôl pri návšteve Bra-
tislavy previezli aj lanovkou. 
Po nástupe Andreja Ďurkovského na post
primátora v jeho prvom volebnom obdo-
bí mesto odkúpilo pozemky i s existujú-
cimi stožiarmi lanovky v hodnote 19,5
milióna korún a dalo ich mestskej časti
ako svoj vklad do jej obnovy. 
Pri rekonštrukcii lanovky v roku 2005,
po 15-tich rokoch jej chátrania, nešlo len
o obnovu stožiarov a príslušenstva.
Opravený bol aj úsek cesty Brečtanová -
Koliba/Kamzík, kde pribudli kanalizačné
jarky, vybudovali sa parkoviská v blíz-
kosti hornej stanice. Na obnovu prispelo
mesto bezplatným postúpením projekto-
vej dokumentácie cesty v hodnote asi 5
miliónov, Bratislavský samosprávny kraj
investoval do fyzickej rekonštrukcie
sumu 15 miliónov a samotné Nové
Mesto investovalo do opráv lanovky
vyše 32 miliónov korún. (rob)

Ochrana Kochovej záhrady sa nemení,

to však nebráni jej obnove a revitalizácii
STARÉ MESTO
Kochova záhrada, rovnako ako budo-
va Kochovho sanatória, bude naďalej
požívať ten istý stupeň ochrany ako
doteraz a spolu tak zostanú jednou z
perál Starého Mesta.
Vyplýva to z informácií, ktoré nám
poskytla hovorkyňa staromestskej samo-
správy Alena Kopřivová. Krajský úrad
životného prostredia v Bratislave podľa
jej slov v uplynulých dňoch doručil
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
list, v ktorom oznamuje, že zastavil pre-
rokúvanie zámeru o zrušení chráneného
areálu Kochova záhrada. 
O zrušenie požiadala Asociácia priemys-
lu a ochrany prírody (APOP) s odôvod-
nením, že je nevyhnutné z dôvodu pláno-

vanej rekonštrukcie a revitalizácie záhra-
dy. V súčasnosti požíva záhrada status 4.
stupňa ochrany, v ktorom sú mnohé akti-
vity, vrátane údržby, značne obmedzené.
APOP neskôr žiadala len o zníženie stup-
ňa ochrany (BN 42/2006), aby mohla
pokračovať v revitalizácii záhrady.
Krajský úrad životného prostredia zastá-
va názor, že hoci považuje aktivity
APOP za vhodné, na ich vykonanie
netreba rušiť daný stav. Napokon APOP
v areáli už urobila práce smerujúce k jej
oživeniu, predovšetkým ju očistila od
buriny miestami až tri metre vysokej za
súčasného stupňa ochrany.
„Je možné povoliť výnimku zo zakáza-
ných činností, resp. vydať súhlas na
vykonanie činností, a to aj na obdobie

niekoľkých rokov,“ cituje zo stanoviska
ochranárov A. Kopřivová. Okrem iného
je otázne, či sa na plánované aktivity
APOP v tomto roku nájdu peniaze a či by
teda zníženie ochrany nebolo kontrapro-
duktívne.
A. Kopřivová uzatvára, že zákon o
ochrane kultúrnych pamiatok rovnako
ochraňuje aj záhradu aj budovu sanató-
ria. Záhrada je chránená dokonca dvakrát
- na jej  zeleň sa vzťahujú aj ustanovenia
zákona o ochrane prírody. A. Kopřivová
uvádza, že premeniť areál na stavebné
parcely, čoho sa verejnosť po vlastníc-
kych zmenách obávala, „..asi nebude
také ľahké“. Tieto informácie by asi
mohli ukončiť diskusiu o budúcnosti
celého areálu. Gustav Bartovic
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Majú obavy

z mafiánskych

praktík
STARÉ MESTO
Obavy, že požiar rodinného domu na
Timravinej ulici z 26. februára má
zastrašiť občianskych aktivistov, vyja-
drujú oficiálne i súkromne obyvatelia
severnej strany Hradného vrchu.
Podľa doteraz dostupných informácií
požiar založil neznámy páchateľ, keď v
noci polial a následne zapálil krov stre-
chy rodinného domu. Nik síce nebol zra-
nený, ale plamene úplne zničili strechu
domu, prvý odhad škôd hovoril o dvoj-
miliónovej škode. O tomto predbežnom
závere informovala aj policajná hovorky-
ňa Tatiana Kurucová. 
Redakcia Bratislavských novín dostala v
súvislosti s touto udalosťou výzvu ob-
čianskeho združenia Hrad - Slavín, v kto-
rej sa konštatuje, že „...podľa všetkého
bol požiar založený úmyselne a z
pomsty“. Poškodený majiteľ domu je
totiž jedným z členov vedenia tohto
združenia, ktoré sa účinne bráni bezo-
hľadnej investorskej činnosti. Združenie
dosiahlo niekoľko zmien v navrhovanom
územnom pláne zóny, ktorá je veľmi
atraktívna pre developerov. Verejnosť
lokality vníma preto založenie požiaru
ako nátlak a zastrašovanie aktivistov.
Členovia združenia v spoločnom stano-
visku vyjadrujú zhrozenie nad tým, že
rodina prišla o strechu nad hlavou a teraz
sa obáva o svoje životy. „Súčasne si však
uvedomujeme, že plameň na streche
domu na Timravinej ulici sa netýkal len
obyvateľov toto domu, ale aj nás všet-
kých... pretože tento plameň je posol-
stvom síl destabilizujúcich základy práv-
nej a demokratickej spoločnosti.“
Aktivisti z Mudroňovej pripomínajú, že
sa proti podobným počinom treba posta-
viť hneď v počiatku a vyzývajú všetkých
občanov a inštitúcie, aby vyjadrili solida-
ritu s postihnutou rodinou a dožadovali
sa čo najrýchlejšieho vyšetrenia prípadu
a prísneho potrestania páchateľov.
„O tomto probléme sa chceme už o pár
dní rozprávať s pánom starostom a
poslancami aj na stretnutí, ktoré malo byť
pôvodne venované len našim pripomien-
kam k návrhu územného plánu,“ hovorí
Anton Hrdlička, predseda združenia.
Predpokladá veľkú účasť obyvateľov
lokality na tejto schôdzi a verí, že samo-
správa urobí účinné kroky na ochranu
bezpečnosti obyvateľov a aj práva vyja-
driť a presadzovať svoj názor. (gub)

Nové oddelenie 

dokladov sídli 

na Záporožskej
PETRŽALKA
Oddelenie dokladov okresného poli-
cajného riaditeľstva Bratislava V je od
5. marca pre verejnosť k dispozícii na
Záporožskej ulici v Petržalke. 
Obyvatelia si na jednom mieste môžu
vybaviť občianske a vodičské preukazy,
cestovné doklady a zbrojné preukazy.
Úradné hodiny na oddelení dokladov sú
v pondelok, utorok, stredu a piatok
doobeda od 7.30 do 12. h. Poobede je
otvorené iba v pondelok od 13. do 15., v
stredu od 13. do 17.30 h. Okrem toho
funguje v utorok a štvrtok od 7.30 do 15.
h príjem a výdaj urýchlených cestov-
ných pasov. Oddelenie evidencie zbraní
a streliva je otvorené iba v pondelok,
stredu a piatok, úradné hodiny sú v
týchto dňoch rovnaké ako na oddelení
dokladov. (brn, sita)

Rímsky parčík

odovzdajú už

na konci marca
RUSOVCE
Napriek oneskorenému štartu a aj
problémom s výrobou štýlového zaria-
denia odovzdá Občianske združenie
Natura Rusovce spoluobčanom rím-
sky parčík v termíne.
Ubezpečil nás o tom tajomník občianske-
ho združenia Vladimír Mokráň, ktorý
zároveň uviedol celkom presný termín:
31. marca od 14.00 do 16.00 h. „V rámci
otváracieho ceremoniálu odovzdáme sta-
rostovi symbolický kľúč od parčíka. Pre-
kvapenie, druhý antický prvok, si, samo-
zrejme, ešte ponechávame, to dostanú
Rusovčania až v máji,“ uviedol. Oficiál-
ne odovzdanie parčíka má mať skutočne
slávnostný rámec, vrátane hudby. Okrem
poslancov a širokej verejnosti chcú
pozvať aj médiá a donorov, ktorým sa
jedine takto môžu odvďačiť.
Rímsky parčík vybudovali na ploche
vedľa hasičskej zbrojnice, kde sa podľa
iného návrhu mali postaviť dva trojpo-
schodové domy. Verejný nesúhlas so za-
husťovaním ako výsledok občianskej dis-
kusie sa v tomto prípade premenil na pro-
jekt parčíka, ktorý korešponduje s histó-
riou obce. Treba pripomenúť, že na jeseň,
keď samospráva ustúpila od projektu
bytoviek, mnoho hlasov spochybňovalo
projekt, ktorý chcelo občianske združenie
zrealizovať za necelého pol roka.
Do konca tohto mesiaca majú byť osade-
né aj dekoračné prvky, teda pitná fontán-
ka a sedenie. Chodníčky sú už hotové, aj
vysypané štrkom, vedenie vody a kanali-
zácia sú osadené. Pôvodný plán, že im
lavičky a fontánku zhotovia študenti z
umeleckej priemyslovky, na jeseň ohro-
zilo odstúpenie študentov od akcie, ale aj
táto komplikácia sa obrátila na lepšie rie-
šenie. „Drevo nahradí kameň, vápenec, a
to je zrejme bližšie obdobiu, ktoré má
parčík pripomínať,“ hovorí V. Mokráň a
dodáva, že sochár a pedagóg Vojtech
Pohánka so svojim tímom už dokončuje
práce. Zatiaľ priestoru dominujú tri
ozdobné stromy a asi sto kríkov, ktoré tu
vysadili spolu s členmi združenia Natura
Rusovce aktívni obyvatelia mestskej
časti. Gustav Bartovic

Na Prievozskej začnú stavať najväčšie

kancelárske centrum v strednej Európe
RUŽINOV
Výstavbe administratívnemu komple-
xu Apollo Business Center II na Prie-
vozskej ulici, ktoré je v súčasnosti naj-
väčším kancelárskym projektom nie-
len v Bratislave, ale v celej strednej
Európe, už nič nestojí v ceste. 
V týchto dňoch totiž nadobudlo právo-
platnosť stavebné povolenie na zvyšné
štyri budovy kancelárskeho komplexu
(na prvé dva objekty bolo vydané sta-
vebné povolenie ešte v priebehu minulé-
ho roku). Ako nás informoval Miro Sed-
lák zo spoločnosti HB Reavis Group,
ktorá je developerom projektu, všetkých
šesť budov tvoriacich biznis centrum
Apollo Business Center II dokončia v
auguste 2009.
Nové biznis centrum sa bude rozprestie-
rať na území, kde kedysi stáli Bratislav-
ské automobilové závody, v priestore
medzi komplexom Apollo Busines Cen-
ter I, otvoreným v marci 2005, a päticou
administratívnych budov Bratislava
Business Center I až V. Na prvom podla-
ží bude priestor pre maloobchod a služ-
by, zvyšné bude tvoriť administratíva.
Dve budovy budú mať 16 poschodí, štyri
budú sedemposchodové.
Biznis centrum, ktorého koncepcia je
podobná ako koncepcia priľahlého
Apollo Business Centra I, ponúkne tak-
mer 80-tisíc štvorcových metrov admi-
nistratívnych priestorov. Priamo upro-
stred komplexu šiestich budov vznikne
oddychová zóna s námestím, fontánou,

ale aj množstvom zelene. Podľa pred-
stáv investora má komplex urbanisticky
dotvoriť administratívnu štvrť pozdĺž
Prievozskej ulice.
Spoločnosť HB Reavis Group pôsobí na
slovenskom realitnom trhu už štrnásty
rok. Ešte tento rok začne stavebné práce
aj na svojom doteraz najväčšom projek-

te, multifunkčnom komplexe Twin City
v hodnote 17 miliárd korún na Mlyn-
ských nivách, ktorého súčasťou bude aj
nová moderná autobusová stanica, admi-
nistratívne plochy, hotel, byty, ako aj
priestory pre obchody, zábavu, oddych a
voľný čas. (juh)

VIZUALIZÁCIA - HB Reavis Group

Hľadáme nových obchodných zástupcov.

Chcete si privyrobiť?
Spĺňate tieto podmienky?

 stretávate sa rád s ľuďmi

 máte čas niekoľko hodín týždenne aj popri svojej práci

 chcete dostávať peniaze každý týždeň

 máte telefón a živnostenský list

 máte záujem byť obchodným zástupcom

Ak máte záujem o spoluprácu, zavolajte nám.

0850 111 101
www.provident.sk

Volajte na:

PROVIDENT FINANCIAL, s. r. o., 
Grösslingova 7, 811 09 Bratislava, www.provident.sk

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

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
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Osud parčíka na

Belopotockého

je neistý
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva sa
opäť zaoberali situáciou okolo parčíka
na Belopotockého ulici, za zachovanie
ktorého bojujú občianske iniciatívy,
hoci už bolo vydané územné rozhod-
nutie umožňujúce jeho zastavanie.
Pozemok patrí spoločnosti ZIPP Bratisla-
va, ktorá chce na ňom postaviť polyfunk-
čný objekt Apartmán Park s bytmi a pre-
najímateľnými apartmánmi. Mestská časť
Bratislava - Staré Mesto 27. decembra
2006 vydala rozhodnutie o umiestnení
stavby. Na námietky predstaviteľov ob-
čianskej iniciatívy, že v pripravovanom
novom územnom pláne sa v lokalite, kde
leží parčík, ráta s verejnou zeleňou, sta-
vebný úrad reagoval konštatovaním, že je
viazaný územným plánom platným a
schváleným v čase jeho rozhodovania. Z
platného územného plánu vyplýva, že
pozemok je súčasťou plochy určenej na
občiansku vybavenosť a nie pre funkciu
verejná zeleň.
Mesto v snahe zachovať v tejto lokalite
zeleň navrhlo spoločnosti ZIPP Bratisla-
va, že pozemok od nej kúpi a 28. sep-
tembra minulého roku poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schválili uznesenie, v
ktorom schválili sumu sedem miliónov
korún. Spoločnosť ZIPP Bratislava po-
núkla mestu predaj pozemku za 70 mi-
liónov. Minulý týždeň sa na zastupiteľ-
stve objavil návrh na odkúpenie pozem-
ku za túto sumu. Poslanci nakoniec po-
nuku sumy, ktorú je mesto ochotné za
pozemok dať, zdvihli zo siedmich na
dvadsať miliónov korún. 
Spoločnosť ZIPP Bratislava určite nebu-
de takúto cenovú ponuku akceptovať,
pretože podľa našich informácií zaplatila
za pozemky, na ktorých chce vybudovať
polyfunkčný objekt Apartmán Park, až
50 miliónov korún. Osud parčíka na Be-
lopotockého ulici tak zostáva neistý. K
téme sa ešte vrátime. (juh)  

Na Kýčerského

bude poriadok

až po dražbe
STARÉ MESTO
Na rohu ulíc Kýčerského a Šancová sa
už mesiace vytvára smetisko. Plochu v
tejto časti centra mesta, neďaleko
trhoviska na Žilinskej a vchodu do
ministerstva financií, špatia poloroz-
padnuté búdy bývalého pohostinstva.
Podľa informácií hovorkyne Starého
Mesta Aleny Kopřivovej ide o súkrom-
ný majetok, ktorý už dávnejšie prenajal
jeho vlastník spoločnosti EDA a tá tam
zriadila pohostinstvo. Keďže nájomca
riadne neplatil, zmluva zanikla. Navyše
pozemok nedal do pôvodného stavu,
začalo sa na ňom vytvárať smetisko, na
čo sa sťažovali aj obyvatelia okolitých
domov. Prostrediu neprospieva ani
torzo drevených konštrukcií bývalého
zariadenia. 
Ešte v novembri minulého roku oznámil
vlastník pozemku, že sa obrátil na exekú-
torský úrad, aby urobil dražbu hnuteľ-
ných vecí, ktoré sa tam nachádzajú. Kým
sa dražba neuskutoční, s majetkom spo-
ločnosti EDA sa nesmie narábať. 
Hovorkyňa A. Kopřivová dodala, že
majiteľ pozemku má záujem o usporiada-
nie sporu, pretože ho chce prenajať inému
záujemcovi. Smetisko a špinu sa snaží
zlikvidovať a upratať hneď, ako zistí, že
sa tam opäť vytvára. (rob)

Diskusia o zóne

Mudroňova sa

ešte neskončila
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že pripomienky k
návrhu územného plánu zóny A4
Mudroňova sever - Palisády občania
lokality odovzdali včas, neprestanú so
snahami dosiahnuť jeho zmenu.
Vyplýva to z vyhlásenia Anton Hrdličku,
predsedu Občianskeho združenia Hrad -
Slavín k finále diskusnej kampane s oby-
vateľmi lokality. „V diskusii k územné-
mu plánu sa nám podarilo presadiť niek-
toré potreby obyvateľov štvrte, napriek
tomu tri zo závažných bodov návrh
nerieši k spokojnosti ľudí,“ hovorí A.
Hrdlička. 
Uvádza, že predovšetkým sa v návrhu
územného plánu ráta s likvidáciou
Materskej školy na Myjavskej ulici aj so
záhradou a na jej mieste by mal vyrásť
bližšie neurčený objekt občianskej vyba-
venosti, s troma nadzemnými a jedným
ustupujúcim podlažím. Škola pritom nie
je nadbytočná - potrebovala by dokonca
väčšie kapacity, taký je záujem rodičov z
okolia. 
Ďalšiu výhradu majú v združení proti
rozporu medzi sľubmi a výkresovou čas-
ťou návrhu na jednej strane a textom
komentára na druhej, pokiaľ ide o
zástavbu pri evanjelickej nemocnici.
Sľub aj výkres hovorí o trojpodlažnej
budove, formulácia sprievodného textu
je však nejasná a umožnila by postaviť
čokoľvek. A napokon je tu vlečúci sa
problém jaslí na Javorinskej ulici. Na
prezentácii návrhu územného plánu 11.
januára sľubovali jeho autori zachovať
funkciu jaslí, v samotnom návrhu to
však už tak nie je.
Návrh bol zverejnený 26. februára, pod
Hradom ho občania prerokovali v
desaťdňovom termíne do 7. marca a odo-
vzdali na úrad. „Vzápätí chceme inicio-
vať stretnutie s poslancami a starostom,
tak ako sme to robili pred voľbami,“
vysvetľuje A. Hrdlička. Na stretnutí ešte
pred samotným zasadaním miestneho
zastupiteľstva, kde sa má návrh schvaľo-
vať, chcú o veci hovoriť. Súčasne začnú
petičnú akciu proti záberu záhrady
materskej školy. Gustav Bartovic

Jedna návšteva u nás a vaša hypotéka môže byť oveľa výhodnejšia!
Vzali ste si za posledné tri roky hypotéku v inej banke?

Prineste ju k nám a porovnajte s výhodnejším Prvým transparentným hypoúverom!
Navštívte ktorékoľvek obchodné miesto UniBanky a HVB Bank v Bratislave,

aby ste sa mohli na vlastné oči presvedčiť, ako vylepšíme vašu aktuálnu hypotéku z inej banky.
Rovnako vám poradíme aj v špecializovanom centre HypoDom na Dunajskej ulici 32 v Bratislave.

UniBanka a HVB Bank sú členmi skupiny UniCredit.

UniTel 0800 180 180    www.unibanka.sk HVB Call service: 0800 111 777    www.hvbbank.sk

CHCETE SI VYLEPŠIŤ SVOJU HYPOTÉKU?
PRINESTE JU K NÁM!

V Podhradí stále rastú skládky odpadu,

majiteľovi pozemkov hrozí vysoká pokuta
STARÉ MESTO
Na neporiadok, skládky odpadu a zlý
stav životného prostredia pod Hradom
nás upozornil náš čitateľ. Podľa neho
je najhoršia situácia v úseku provizór-
neho parkoviska medzi nábrežím a
hradným bralom, asi 100 metrov od
Dómu.
Podľa Juraja Chrenku v tráve a burine je
množstvo plastového a iného odpadu,
ktorý sa tam podľa neho zjavne hromadí
už niekoľko rokov. Upozorňuje na to, že,
„každý peší presun zahraničných turis-
tov, ktorí vystúpia zo svojich autobusov
na spomínanom parkovisku, sprevádza
tento hrozný pohľad na ceste za pamiat-
kami v meste a, prirodzene, aj na spiatoč-
nej ceste.“
Zo stanoviska magistrátu vyplýva, že
sťažnosť na neporiadok pod Hradom
postúpilo oddelenie životného prostredia
magistrátu na príslušné oddelenie mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto, preto-
že ide o súkromné pozemky. 

Situáciou v Podhradí sa podľa hovorky-
ne Starého Mesta Aleny Kopřivovej
miestny úrad zaoberá. „Pre spoločnosť
Vydrica, ktorá je vlastníkom znečistené-
ho pozemku, má už pripravené predvola-
nie na správne konanie.“ Dodala, že refe-
rát poriadku uloží spoločnosti Vydrica
povinnosť upratať celú plochu najneskôr
do dvoch mesiacov. V prípade, žeby to
neurobila, hrozí jej pokuta až do výšky
200-tisíc korún.
Predsedom predstavenstva Vydrica, a.s.,
je známy podnikateľ Ladislav Rehák, v
predstavenstve je aj Peter Struhár, ktoré-
ho firma Tera Trade má záujem o kúpu
budovy na Hviezdoslavovom námestí
17, v ktorej sídli kino Mladosť. Do orgá-
nov spoločnosti Vydrica sa obaja dostali
v roku 2005, keď firma zmenila majite-
ľov. Spoločnosť Vydrica vznikla za úče-
lom výstavby v Podhradí na pozemkoch,
ktoré od mesta kúpila firma Avant, s.r.o.,
z Lučenca. Tá stála za kontroverznou
výstavbou na Zámockej ulici. Firma

zanikla v roku 1998 a jej majetok, vráta-
ne pozemkov v Podhradí, získala nová
spoločnosť Avant, a.s., Lučenec. Tá ich
zhruba pred dvoma rokmi predala spo-
ločnosti Vydrica, a.s. Následne Avant,
a.s., zmenila majiteľov aj názov na NEO-
A.V.T., a.s.
Ako nám povedal hovorca mestskej polí-
cie Peter Pleva, skládky odpadu sú na
pozemkoch akciovej spoločnosti Vydrica
a podľa zákona o odpadoch je majiteľ
povinný tento stav oznámiť obvodnému
úradu životného prostredia a obci. Mest-
skí policajti podľa P. Plevu na popisova-
né skutočnosti zástupcov akciovej spo-
ločnosti už upozornili.
V prípade, že polícia zistí, kto je zodpo-
vedný za nelegálnu skládku alebo odpad,
je táto osoba povinná odstrániť neporia-
dok na vlastné náklady. Pokiaľ je znečis-
ťovateľ neznámy, odstráni odpad prísluš-
ný obvodný úrad životného prostredia
alebo obec. (rob)

FOTO - Oto Limpus
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NOVÉ MESTO
NA RAČIANSKEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpežne prepadol stávkovú kan-
celáriu. Predstieral, že si ide podať tiket.
Namiesto toho päť minút pred záverečnou
pod hrozbou použitia zbrane pracovníčke
povedal: „Prepad, navaľ prachy.“ S lupom
niekoľko tisíc korún ušiel, polícia po ňom
pátra. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pre trestný čin lúpeže. 
NA ODBORÁRSKEJ ULICI neznámy
páchateľ popísal hákovými krížmi a
neidentifikovateľnými výrazmi steny
základnej školy na rozlohe asi dvadsiatich
metrov. Odhadovaná výška škody je 16-
tisíc korún. Vyšetrovateľ začal trestné stí-
hanie vo veci prečinu poškodzovania
cudzej veci a prečinu podpory a propagá-
cie skupín smerujúcich k potláčaniu
základných práv a slobôd. Po páchateľovi
polícia pátra.
NA ULICI ODBOJÁROV sedem mla-
dých mužov rozbíjalo stánok PNS. Privo-
laní policajti ich zadržali a predviedli na
policajné oddelenie, kde ich vypočuli a
následne prepustili. Mladíci sa dopustili
priestupku proti majetku. U jedného z nich
zaistili policajti neznámu zelenú sušenú
rastlinu. To, či ide o drogy, ukážu až
výsledky kriminalistickej expertízy. 

DEVÍN
NA DEVÍNSKEJ CESTE kontrolovala
policajná hliadka privolaná cez linku 158 v
autobuse MHD troch mladíkov. Tí mali
fixkou nakresliť v autobuse hákový kríž a
ďalšie nápisy. Všetci traja skončili na poli-
cajnom oddelení v Karlovej Vsi. Vyšetro-
vateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin
podpory a propagácie skupín smerujúcich
k potlačeniu základných práv a slobôd. 

RUŽINOV
NA DULOVOM NÁMESTÍ mladík v
spoločnosti svojich dvoch rovesníkov roz-
bil na predajni mäsiarstva a na lekárni
výklad. Mladíci ďaleko neušli, na Košic-
kej ulici ich chytili privolaní policajti. 19-
ročný Lukáš z Bratislavy sa nevyhol trest-
nému stíhaniu, za poškodzovanie cudzej
veci čelí obvineniu. Rozbitím dvoch
výkladov spôsobil škodu za 70-tisíc korún.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI skončil v
rukách polície i 24-ročný Ján z Bratislavy,
ktorý prechovával u seba 52 papierových
skladačiek s hnedým práškom. Expertíza
potvrdila, že išlo o 2,86 g heroínu s príme-
sou kofeínu s účinnou látkou 10,1% hmot-
nostných. Vyšetrovateľ ho obvinil pre zlo-
čin nedovolenej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov a prekurzorov a
umiestnil ho do cely policajného zaistenia.

PETRŽALKA
NA TUPOLEVOVEJ ULICI horelo
osobné motorové vozidlo BMW 3. Oheň
spôsobil na vozidle škodu asi za pol milió-
na korún. Požiar poškodil aj dve vedľa sto-
jace autá. Zisťovateľ príčin požiarov na
mieste nevylúčil, že išlo o úmyselne zalo-
žený požiar. (ver)

Prvé vojnové

bombardovanie

Bratislavy
Štrnásty jún 1944 bol krásny jarný deň. Zo
školy nás pustili domov po druhej vyučova-
cej hodine. Hrali sme sa pred domom na
ulici, keď sme zhora z oblohy začuli typický
hukot motorov lietadiel. A už sme ich aj zba-
dali.
Skupina letela veľmi vysoko, za ňou sa ťaha-
li čiary kondenzačných pár. Leteli od východu
nad Karpatmi. Za nimi sa objavovali ďalšie
letky. Lenže tá prvá neletela ďalej na západ
ako zvyčajne, ale na obzore sa začala obracať.
poplachové sirény stále mlčali. To už som ute-
kal domov a vyduril som mamu, že na nebi je
plno lietadiel, aby sme išli do krytu na ihrisko
Cvernovej továrne.
Mama teda vzala malý kufríček s cennosťami
a dokumentmi, tak ako to robievali vtedy
všetci, a išli sme. Za nami sa vydali aj ďalší
susedia z nášho domu a čudovali sa, prečo
sirény nehúkali na poplach, keď nad nami lie-
tajú americké bombardéry. No nielen to, z
oblohy sa už ozývala ja streľba z guľometov a
diel. Do formácií sa pustilo niekoľko nemec-
kých „šťúk“. Zväzy bombardovacích lietadiel
stále krúžili nad Bratislavou. Otáčali sme
hlavy, dokola všade hučali lietadlá.
V Bratislave nik nevyhlásil letecký poplach,
továrne ďalej pracovali na plný výkon, nikde
neprerušili výrobu. Bratislavu dovtedy nikdy
nebombardovali, lietadlá nad ňou len prelieta-
vali za cieľmi vo Veľkonemeckej ríši. No v
ten deň bili ťažké štvormotorové „liberátory“
nad mestom nezvyčajne dlho. Mnohých ľudí
sa zmocňovali obavy. Dávali si do súvislosti
nevyhlásený poplach a krúženie lietadiel nad
Bratislavou. Že by tí hore chceli upozorniť
obyvateľstvo, že chcú bombardovať a vedia,
že továrne sú plné robotníkov? 
Sedel som s kamarátom Rudom Vikukelom
na horných schodíkoch vedúcich do protičre-
pinového krytu vykopaného v jame pred kol-
kárňou. Vyvalenými očami sme sledovali, čo
sa odohrávalo nad nami. V spodnej časti scho-
dov stáli dvaja muži a fajčili, ženy s deťmi už
sedeli v úkryte pri svetle sviečok. Zrazu sa
ozval zvuk, ktorý som dovtedy nepočul. Bolo
to akési syčanie vo vysokej tónine. No mohut-
né, ako keby zhora začal obrovský orchester
fúkať do píšťal.
Sykot náhle prerušil výkrik dcéry našej sused-
ky pani Fischbachovej: „Bombardujú!“
Nechápali sme, prečo to kričí, keď sa nič
nedeje. Lenže dcéra pani Fischbachovej sa
vydala do nemeckého prístavného mesta
Lübeck. Zažila tam veľa bombardovaní a do
Bratislavy prišla s dieťaťom len preto, aby
pred bombami unikla. Keď sme zazreli prvé
záblesky explózií a zacítili prekvapujúcu tla-
kovú vlnu, vedeli sme, že je zle. Po schodoch
sme zleteli do úkrytu. Bola to hrôza. Vlastne
len jej začiatok. Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce)

Z Pálffyho záhrady už neostalo skoro nič
Pred sto rokmi bol pojem „Pálffyho
záhrada“, samozrejme, v nemčine ako
Pálffygarten alebo v maďarčine ako
Pálffykert, pojmom, ktorý poznal
každý obyvateľ Prešporku. Bolo to úze-
mie medzi dnešnými ulicami Zámoc-
kou, Škarniclovou, Palisádami, Zocho-
vou a dnes už skoro neznámou Pilári-
kovou.
Záhrada sa rozprestierala na svahu hrad-
ného kopca smerom k severu. Prudký
svah bol členený niekoľkými terasami. Na
jednej z nich teraz prebieha Svoradova
ulica. Nad záhradou sa vypínal kaštieľ
prešporských grófov z rodiny Pálffyov-
cov. Ten dal postaviť po roku 1630 na
dovtedy málo užívanom a pomerne neprí-
jemne členitom pozemku pod Hradom
župan prešporskej stolice gróf Pavel Pálf-
fy. Strohá budova novopostaveného palá-
ca obsahovala prepychové interiéry. Čias-
točnú predstavu o nich si možno urobiť pri
návštevách hradu Červený Kameň, ktorý
patril už županovým starým rodičom. 
Záhrada bola rozčlenená na niekoľko pra-
vouhlých plôch, ktoré boli osadené vzác-
nymi rastlinami. V jednom z oddelení
stála v prvej polovici 18. storočia mohut-
ná lipa, ktorú obstavali drevenou kon-
štrukciou pripomínajúcou lešenie. Na jej
najvyššom podlaží bol cibuľovitou stre-
chou krytý altánok s vyhliadkovou ploši-

nou. Pri severnej hranici záhrady, pri teraj-
šej Zochovej ulici, stála rozsiahla krytá
jazdiareň, ktorú neskôr používali aj na
divadelné predstavenia, a občania mesta
ju poznali pod názvom Pálffyho dvorana. 
Kaštieľ (až na malý zvyšok mladšieho pô-
vodu) v 30. a v 40. rokoch 20. storočia
nanešťastie zbúrali. Na jeho mieste stojí
vysokoškolský internát Svoradov. V 30.
rokoch 18. storočia bol kaštieľ na pár
mesiacov sídlom miestodržiteľa Františka
Štefana Lotrinského, ktorý tu žil ako snú-
benec budúcej kráľovnej Márie Terézie.
Neskôr sa stal rímskym cisárom. 
V polovici 19. storočia Pálffyovci kaštieľ
predali. Neskôr sa stal kasárňou, nakoniec
ho kúpilo mesto. Záhradu rozparcelovali.
Najprv na jej pozemkoch vznikli školské
budovy: terajšia Vysoká škola múzických
umení (pôvodne reálne gymnázium), a
dve židovské školy pri Zochovej ulici.
Vyššie postavili pôrodnícku kliniku a siro-
tinec Isabella, obe budovy pri terajšej
Podjavorinskej ulici. V bývalej záhrade
sirotinca pri ulici Palisády postavili ešte
pred prvou svetovou vojnou budovu meš-
tianskej školy (teraz priemyslovka). V
období pred druhou svetovou vojnou
vznikli pri terajšej Svoradovej ulici dve

budovy evanjelických internátov, obytný
dom židovskej náboženskej obce a židov-
ský chlapčenský sirotinec. Medzi nimi
vznikol ešte jeden obytný dom po roku
1950. Pôvodne katolícky internát Svora-
dov spolu s dnes už na obytnú budovu
prestavaným moderným kostolom vzni-
kol v niekoľkých stavebných etapách
počas druhej svetovej vojny. 
Budovu bývalého štátneho reálneho gym-
názia po roku 1950 rozšírili pre potreby
Československého rozhlasu. Prístavbu
projektoval architekt Jindřich Merganc v
slohu pôvodnej Alpárovej stavby. V
poslednom desaťročí budovu znovu rozší-
rili modernou prístavbou v pôvodnom
nádvorí. 
Pred pár týždňami vyťali rad pagaštanov,
ktoré stáli na úrovni pôvodnej dolnej tera-
sy pálffyovskej záhrady za bývalou
židovskou ľudovou školou. Má sa tam
stavať ďalšie rozšírenie Vysokej školy
múzických umení. Stromy neboli také
staré, aby si pamätali obdobie, keď sa po
záhrade prechádzali grófi či členovia
panovníckej rodiny. Aj tak je ich škoda.
Zahusťovanie zástavby na mieste historic-
kej záhrady nesvedčí o kladnom vzťahu
investora ani kompetentných orgánov k
histórii mesta, v ktorom, možno náhodou,
žijú. Štefan Holčík
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FUTBAL
Máme to za sebou. Posledný víkend
konečne otvoril futbalové brány aj na
Slovensku a fanúšik sa dočkal prvých
gólov, prvých hrdinov, ale aj prvých
nešťastníkov jarnej časti futbalovej
sezóny. 
Nejde už o klasickú odvetu, vďaka nové-
mu systému sa tak Bratislava nedočká na
jar derby Slovan - Inter, či Inter - Artme-
dia, istotami však zostáva, že Slovan a
Artmedia nemôžu zostúpiť, a Inter nebu-
de klasifikovaný vyššie ako na 9. prieč-
ke... Tu sú predstavy funkcionárov, hráčov
a trénerov jednotlivých klubov na celú jar
(pripomíname, že v premiérach dosiahli
Bratislavčania tieto výsledky: Artmedia -
Nitra 1:0, Žilina - Slovan 3:2 (dva góly
inkasovali belasí z pokutových kopov),
Inter - Dubnica 1:0).

ARTMEDIA PETRŽALKA
Zdravotné problémy trénera Štefana Hor-
ného sú preč, Petržalčania idú naďalej za
svojím už tradičným cieľom - titulom.
„Veľa prezradia prvé tri stretnutia, doma s
Nitrou, v Ružomberku a znovu doma so
Žilinou,“ tvrdil kormidelník Artmedie a
prezident klubu Vladimír Bajan doplnil:
„My už ani nemyslíme na iné méty, ako je
titul.“ Petržalčania majú za sebou vydare-
nú prípravu, Štefan Horný si pochvaľoval
domáce sústredenie, účasť v Pohári Tip-
sport Cup v Brne i pobyt v Turecku. „Troš-
ku ma mrzí, že sme najmä v závere nestrie-
ľali viac gólov, ale možno sa to roztrhne v
lige...,“ želal si Štefan Horný.
Po vlaňajších odchodoch, ktoré najmä
presne pred rokom vyprázdnili šatňu, pri-
šla zmena. Artmedia sa skôr posilnila, ako
oslabila. Cenné sú najmä návraty Obžeru,
Fodreka, ale aj zranených Staňa či Miku-
liča. „Je to dobré, pretože vzrástla kvalita
i konkurencia,“ tvrdil tréner čierno-bie-
lych. Posilou by však mal byť aj piaty do
spomínanej partie, Vukomanovič. „Skúša-
li sme ho, a keďže trénerom pasoval do
koncepcie, rozhodli sme sa ho angažo-
vať,“ doplnil manažér Petr Kašpar. Choro-
by a zranenie však malý štadiónik neopus-
tili ani v zime, takže fanúšikovia sa buď v
úvode jari alebo aj v jej celom priebehu
nedočkajú na trávniku Čvirika, Sninské-
ho, Mikuliča, Najmana či Straku...
Odchody: Reiter (Slavia), Saláta (B.
Bystrica), Kollár (Jakubčovice).
Príchody: Fodrek a Obžera (Saturn
Moskovská oblasť), Pavol Ďurica (D.
Streda), Vukomanovič (Srbsko).

SLOVAN BRATISLAVA
Bezprostredne po jesennej časti a postupe
medzi najlepšiu osmičku sa slovanisti
zahrávali s myšlienkou pokúsiť sa o
návrat do futbalovej Európy.
Fanúšikovia síce myšlienku prijali, no v

samotnom klube už trošku zľavili. „Kva-
litné mužstvo sa nedá vybudovať v prie-
behu jedného-dvoch rokov. Žiada si to
určitý čas. Budúci rok však určite chceme
zaútočiť na vyššie priečky a zamiešať kar-
tami aj v boji o titul,“ prezradil prezident
Ľudovít Černák.
Tréner Jozef Jankech zase prezradil, ako sa
dával káder dohromady: „Hráčov, ktorí
prichádzali do úvahy pre posilnenie, sme si
testovali už koncom minulého roku.
Nasledujúca zimná príprava vyšla podľa
plánov, vrátane kondičného sústredenia a
pobytu v Turecku, kde sme sa vhodne
rozohrali,“ povedal kormidelník belasých
a súhlasil s názorom, že jeho zverenci
majú na to, aby skončili do 5. priečky:
Generálny riaditeľ Ján Švehlík sa vyjadril
k zmenám v kádri: „Do kabíny natrvalo
pribudlo sedem hráčov. Niektorým sa hos-
ťovanie zmenilo na prestup, posilou by
mal byť Ibragimov, ľavej strane by mohli
pomôcť príchody Szabóa a Breznaníka.“
Kapitán Peter Polgár si pochvaľoval klímu
v klube: „Máme podmienky, vďaka kto-
rým sa môžeme koncetrovať len na fut-
bal.“ Veľa sa hovorí aj o štadióne. Tehelné
pole by sa malo v lete začať búrať, no čo
bude ďalej, je vo hviezdach.
Odchody: Kaniš, Ševela, Viskup, Vysko-
čil, Otočka, Kausich, Urgela.
Príchody: Hanek (Sparta), Kubala
(Artmedia), Szabó (D. Streda), Brezna-
ník (Podbrezová), Gottwald (Legia Var-
šava), Ibragimov (Uzbekistán).

INTER BRATISLAVA
Najväčšie zemetrasenie nastalo na Pasien-
koch hneď po poslednom jesennom kole.
Dole išli platy a v kabíne nezostal kameň
na kameni. Na lavičke je však aj naďalej
Ladislav Jurkemik a ten sa pokúsi o to,
aby interisti ušli zostupu.
„Je to náš hlavný cieľ. O vypadnutí neuva-
žujeme, vieme síce, že každý sa na nás
bude chcieť vytiahnuť, že sme favorizova-
ní, ale priorita je jasná - hrať aj na jeseň
Corgoň ligu,“ vyhlásil prezident Milan
Lônčík. Čo sa týka zmien, zobral ich reál-
ne: „Niektorí hráči zobrali zníženie platov
na vedomie, iní sa radšej rozlúčili.“ 
Milan Lônčík prezradil aj ďalšiu zaujíma-
vosť. Interisti síce dlho tvrdili, že futbal na
Pasienkoch bude pokračovať bez ohľadu
na cenu pozemkov a tlak na výstavbu, no
ich prezident povedal, že „hrať sa tu bude
minimálne dva roky“. V praxi to môže
znamenať, že koniec príde skôr, než si
niektorí mysleli... Zatiaľ je však pred žlto-
čiernymi jarná časť a Ladislav Jurkemik si
želal: „Zachytiť začiatok. Určite v prelí-
načke nezískame 42 bodov, ale na záchra-
nu máme!“
Odchody: Kunzo (Rakúsko), Pečálka (Žili-
na), Švancara (Žižkov), Augustín (Senec),
Paulík (Slovinsko), Bončo (Lotyšsko),
Dirnbach (Lotyšsko), Brezík (Senec).
Príchody: Baláž (Dubnica), Horváth
(Močenok), Chalupka (Trnava), Brisuda
(Močenok), Ševela (Slovan). (mm)

FOTO - TASR

20BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2007

Vydarené jarné premiéry: Artmedia a

Inter zvíťazili, Slovan nešťastne prehral 

Na Pasienky 

sa vrátila 

pohoda
BASKETBAL
Basketbalisti Interu sú zase na výslní.
Po niekoľkých rokoch strávených v
strede tabuľky sa žlto-čierni znovu sta-
rajú o pohodu fanúšikov.
Interisti sú v tabuľke druhí, naposledy zdo-
lali Handlovú a pred play-off sa dostávajú
do pozície jedného z dvoch najväčších
kandidátov na titul (spolu s Košicami)...
„Po vianočnej prestávke sa znovu rozbie-
hame a verím, že forma vydrží až do play-
off,“ želal si na internetovej stránke Interu
skúsený pivot Peter Mičuda (35).
„Hoci umiestnenie v prvej štvorke máme
prakticky isté, kalkuláciami o prípadných
súperoch sa nezaoberáme. Doterajšie
zápasy ukázali, že nijaký tím si nemôže
vyberať súperov. Pred sezónou sme nerá-
tali, že v tejto fáze budeme na druhom
mieste. Tajne sme však v to dúfali a robili
sme všetko preto, aby sa tak stalo.
Momentálna pozícia je výsledkom tejto
práce. Verím, že sa to nezmení ani v nasle-
dujúcich stretnutiach a že budeme aj ďalej
tešiť fanúšikov,“ dodal Peter Mičuda. Tí
sa zase už teraz môžu tešiť na súboj dvoch
momentálne najlepších tímov, ktoré sa v
stredu 14. marca stretnú práve na Pasien-
koch... (mm)

Stredoškoláci

sa stretnú

v Slovnafte
FUTBAL
Pohár SOUCH Vlčie hrdlo v halovom
futbale je zrejme najstarším mládež-
níckym podujatím tohto typu na Slo-
vensku.
Klub športov Slovnaft, SOUCH Vlčie
hrdlo, ZK Apollo a Slovenský futbalový
zväz usporiadajú v Športovej hale vo
Vlčom hrdle už jeho 26. ročník. 
Presný termín turnaja je 12.-14. marca a
súťažiť budú družstvá stredných škôl zo
Slovenska a Maďarska. Vlaňajšie prven-
stvo obhajuje SPPŠ Bernolákovo. 
Turnaj je známy aj tým, že v jeho priebe-
hu sa objavilo viacero hráčov, ktorí neskôr
prerazili aj v reprezentačných výberoch -
Vittek, Krejčí, Maixner, Števko, Sedlák...
Začína sa v pondelok 12. marca zápasmi v
skupinách, pokračuje sa v utorok, stretnu-
tia o umiestnenia budú v stredu 14. marca
od 8. do 14. h. (mm)

Popradčania

trápia

slovanistov
HOKEJ
Štvrťfinále hokejovej Extraligy sa
dostalo do druhej polovice a fanúšiko-
via Slovana tŕpnú. Úvodný súper zve-
rencov Zdena Cígera, Poprad, ani v
najmenšom nepripomína obetného
baránka.
Podtatranci vyhrali hned úvodný duel na
bratislavskom ľade, zvíťazili aj v treťom
stretnutí a hoci vo štvrtom prehrali, po
úvodných zápasoch na ľade oboch muž-
stiev bol stav vyrovnaný 2:2 (piate stret-
nutie sa skončilo po uzávierke tohto
vydania).
„Sme realisti, uvedomujeme si súperovú
silu, ale pokúsime sa na chlapcov tlačiť,
aby v každom zápase išli na doraz a aby
vydali zo seba všetko,“ tvrdil popradský
tréner František Hossa. Jeho zverenci
majú oproti slovanistom jednu veľkú
výhodu - netlačí ich imperatív postup. 
Popradské vystúpenia priniesli veľký
boj, ktoré nezvládli ani rozhodcovia, čo
slovanistický tréner po prvom dueli oko-
mentoval kritikou: „Nie vždy správne
zareagujú a niektoré veci im potom uni-
kajú.“ Spokojnejší s výkonom rozhod-
cov, svojich zverencov, ale najmä s
výsledkom bol po štvrtom zápase, ktorý
Slovan vyhral 5:3 a vrátil tak všetko na
začiatok. „Stretnutie sme zvládli najmä
takticky, hráči odohrali kvalitný duel.
Som rád, že sme ho zvládli až do konca
a že sa presadili aj lídri mužstva. Psy-
chicky by im to malo veľmi pomôcť.
Dnes som však bol spokojný aj s výkon-
mi rozhodcov.“
Piaty zápas sa hral v stredu v Bratislave,
šieste stretnutie je na programe v piatok
v Poprade. Ak by sa nerozhodlo, rozhod-
ne sa hrá v nedeľu v Bratislave. (mm)

Ružinov nestačil

na Spišiakov
HOKEJ
Len veľmi krátko trvali nádeje Ružino-
va na prípadný postup do semifinále 1.
hokejovej ligy. Líder základnej časti zo
Spišskej Novej Vsi však bezpečne vy-
hral obe úvodné stretnutia a aj v Brati-
slave dokázal, že to s návratom do naj-
vyššej súťaže myslí vážne. 
Celá séria sa nakoniec skončila víťaz-
stvom východniarov 4:0, ale napriek hlad-
kému priebehu štvrťfinále bol ružinovský
tréner Milan Sitár so zverencami spokoj-
ný: „Chlapci bojovali, na ľade nechali
srdce a hoci prehrali vo všetkých štyroch
dueloch, favoritovi nedali nič zadarmo.
Vďačným fanúšikom ukázali dobré výko-
ny a pre budúcnosť naznačili, že z nich
môžu vyrásť dobrí hráči,“ povedal ruži-
novský kormidelník. (mm)

Organizujete v Bratislave
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

Až doteraz bol bezplatný servis vyhradený
len pre pár vybraných jazdcov BMW.

Teraz zažite tento pocit aj Vy: s BMW Basic Service Inclusive 
ako štandardom všetkých nových vozidiel BMW*.
BMW Service v rámci novej ponuky opäť zvyšuje štandardy. Počas každého preteku Formuly F1
a tiež pre každé nové zakúpené vozidlo BMW je pripravený balík BMW Basic Service Inclusive.
S ním sa obavy o údržbu Vášho vozidla stanú minulosťou. Ku každému novému BMW v štan-
dardnej výbave prináleží bezplatná plánovaná údržba počas 5 rokov alebo 100 000 km. 
Ak chcete mať úplne všetko pod kontrolou, rozhodnite sa pre BMW Service Inclusive alebo pre
BMW Service + Repair Inclusive za špeciálnu pevnú cenu. Váš predajca BMW Vám ochotne
predstaví jednotlivé servisné balíky a poradí Vám s výberom toho najvhodnejšieho balíka pre Vás.

* podľa katalógových cien nových vozidiel vyrobených po 1. marci 2007.

BMW Service
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Jiří Korn a 4 TET v Divadle Aréna

Po polstoročí sa BBD vracia ku klasike
DIVADLO
Na sviatočnej torte, ktorú upiekli Psí-
ček a mačička v rozprávke Josefa
Čapka sa rozhorí päťdesiat sviečok.
Bratislavské bábkové divadlo si pripo-
mína okrúhle výročie a práve s touto
rozprávkou predstúpilo pred polstro-
čím prvýkrát pred detského diváka.
Od vzniku rozprávky prešlo už viac ako
sedemdesiat rokov a pôvabnému rozprá-
vaniu o stretnutí dvoch domácich zviera-
tiek, ktoré spolu skôr bojujú, ako žijú v
harmonickom spolunažívaní, vek nič
nebral na kráse ani pôvabe.
Rozprávka znovu pojme do svojho láska-
vého náručia deti, ktoré prežívajú so Psíč-
kom aj Mačičkou ich roztomilé prehrešky

proti slušnému správaniu, noblese a vysta-
vujú sa rôznym pokušeniam, aby zažili
čaro dobrodružstva.
V BBD predstavenie režijne pripravil Šte-
fan Kulhánek (zakladateľ viedenského
MOKI Theater) a do tvorivého tímu si
vybral dramaturga Petra Palíka, scéno-
grafku Evu Farkašovú a „dvorného“ skla-
dateľa divadla MOKI Roberta Altmanna.
Hra je plná dejových zvratov, vtipných
situácií a večných konfliktov, ktoré v
mužsko-ženskom, teda v psíčko-mačičko-
vom svete, existujú odjakživa. Sú však
zjemenené prívetivými pesničkami, s
melodikou stvorenou pre detského divá-
ka, vábivými kostýmami a scénou, ktorá
dovolí dvom potulným hrdinom nielen

upiecť tortu, ale aj navštíviť zubára, zablú-
diť v lese, či oprať zašpinené šatstvo.
S bábkami pracujú Boris Bačík, Jana
Sovičová, Andrej Kováč, Miroslava Dud-
ková. Sila predstavenia je v jeho jednodu-
chosti, ústretovosti a priamočiarej komu-
nikácii s detským divákom, bez okázalých
slov či „nabubralých“ výrazov.
Deti sú rady, keď s nimi javisko komuni-
kuje a v tomto predstavení sú tvorcovia
zhovorčiví. Odmenou im je radosť a nad-
šenie. Ako to už s vekom prichádza, čím
je človek starší, tým viac sa poteší, keď si
na svoj sviatok daruje darček sám. BBD
sa rozhodlo pre výnimočné priaznivé
„sebaobdarovanie.“ Dáša Šebanová

FOTO - BBD

HUDBA
V Divadle Aréna odohrá 20. marca o
19.00 koncert Jiŕí Korn s tanečnou
zostavou 4 TET.
Po veľkom úspechu na minuloročnom
Zlatom koncerte je to opäť príležitosť
zažiť neopakovateľnú atmosféru brilant-
ného tanečníka a muzikanta v jednej
osobe.

4 TET založil v roku 2002 Jiří Korn v
súvislosti s pripravovaným tanečno-
excentrickým predstavením TEP Jiřího
Korna. V tomto projekte sa po prvýkrát
predstavili skladbou How Deep Is Your
Love. Búrlivé reakcie publika a narastajú-
ci záujem spôsobili rozšírenie repertoáru
o skladby Tears in heaven a Yvetta. 
Ďalšie účinkovanie 4 TET v televíznych

programoch, vystúpenia po celom Česku
a v Nemecku len potvrdili ich kvalitu.
Umelecký a pritom osobitý prejav kvarte-
ta 4TET býva vyvrcholením spoločen-
ských udalostí. Jiří Korn, Jiří Škorpík,
David Uličník a Dušan Kollár potvrdia
svoje kvality aj vystúpením pred brati-
slavským publikom 20. marca o 19.00 v
Divadle Aréna. (dš)

Rent - americký

muzikál 

po slovensky
MUZIKÁL
Ak sa rozhodujete, ako stráviť dovo-
lenku, nepochybne si uvedomíte roz-
diel medzi lesnou chalúpkou na čistin-
ke, okolo ktorej raz za deň prefrčí
auto, keď mliekar dovezie čerstvú
bielu tekutinu, a mrakodrapmi, ktoré
svojou nebotyčnou výškou zahaľujú
nebesia.
A teraz si predstavte, že na čistinke pred
chalúpkou zastane šesťdverový roolls-
royce a z neho vystúpi Bruce Willis, pre-
tože je trochu zmätený a pomýlil si cestu.
Tvorcovia cenami ovenčeného americ-
kého muzikálu Rent to riskli a priviezli
ho na Slovensko. Odpremiérovali a chys-
tajú sa na veľký záťah po objemných
sálach slovenských kultúrnych domov a
divadiel. Boh s nimi!
Aj keď Pán tvorstva bude tentoraz držať
ochrannú ruku nad transvestitmi, strip-
térkami, lesbičkami, homosexuálmi,
ľuďmi drogovo závislými a umierajúci-
mi na AIDS. Práve tí potrebujú Božiu
pomoc. Čo však na to slovenský divák?
Lebo práve ten drží v rukách rozhod-
covskú kartu. Bratislava pri premiére
jasala. Lenže Bratislava jasá pri každej
premiére. Teraz ocenila, že na scénu pri-
šiel nový, neokukaný muzikál, nezapa-
daný prachom desaťročí. Priniesol nové,
súčasné témy, alarmujúce stavy, burcu-
júcu potrebu lásky. Nadviazal na
myšlienku Pucciniho La Bohéme. Ak sa
v nej umieralo na tuberkulózu, v súčas-
nom New Yorku, časti Alphabet City,
žijú mladí ľudia neustále pod tieňom
hrozby AIDS.
Autor Jonathan Larson umrel 25. januára
1996, v deň, keď mal mať Rent premiéru
v newyorskom Theatre Workshop, na
nezistenú poruchu krvného obehu. Po
troch mesiacoch sa muzikál presunul na
Broadway, kde mal 29. apríla 1996 pre-
miéru v Nederlander Theatre.
Teraz prichádza v réžii Patrika Lančari-
ča pred slovenského diváka. Sprevádza
ho polonahá tanečnica, chorá na AIDS,
zamilovaná do nádejného hudobníka.
Do rytmu im opätkami podupkáva trans-
vestita v kratučkej sukničke a panču-
chách, aké by mu mohla závidieť aj
barová tanečnica. Na všetkých spoza
okuliarov škúli žiarlivá právnička, preto-
že dnes ešte nedostala bozk od svojej
krásnej partnerky. A všade sa povaľujú
zakrvavené injekčné striekačky, v kto-
rých čerstvé prúžky krvi naznačujú, že
niekto si nimi práve vpichol drogu. Dá si
aj slovenský divák svoju dávku? Naj-
bližšie predstavenie v Bratislave je 14.
marca. Dáša Šebanová 

Koncert 

duchovnej

hudby
HUDBA
Cyklus desiatich spevov na texty z
Knihy žalmov Starého zákona oboha-
tené umeleckým čítaním žalmov, tvorí
unikátne hudobno-slovné pásmo,
ktoré veľmi vhodne zapadá do
pôstnych dní.
Pôstny koncert duchovnej hudby sa
uskutoční 18. marca o 19.00 v Kostole
sv. Františka v Karlovej Vsi. Na progra-
me sú prekrásne Biblické piesne Antoní-
na Dvořáka v speváckom podaní manže-
lov Jaroslava a Idy Pehalovcov za orga-
nového sprievodu Martina Baka. Vstup-
né je dobrovoľné. (dš)

Ron Affif Trio 

v Slovenskom

rozhlase
HUDBA
V Štúdiu 1 Slovenského rozhlasu sa 13.
marca o 20.00 predstaví medzinárod-
ná hudobná zostava troch hudobní-
kov. V rámci cyklu Jazz klub 15 môže-
te na koncerte privítať Ron Affif Trio
(Affif - Griglák - Valihora).
Americký gitarista pôvodom z Pittsburg-
hu Ron Affif žije a tvorí prevažne v New
Yorku. Jeho otec, známy boxer, bol dže-
zový fanúšik a priateľ Milesa Davisa.
Hráčske zručnosti Ron od mladosti
získaval v mnohých džezových kluboch
v Los Angeles aj v New Yorku. 
Ron Affif sa náhodne dostal k nahráv-

kam Juraja Grigláka a navrhol mu spolu-
prácu na Jurajovom pripravovanom
albume. Z jedného nahrávania sa rozvi-
nuli ďalšie projekty, ktoré trvajú dodnes.
Juraj Griglák je jednou z najvýraznejších
postáv slovenskej hudobnej scény. V triu
sa predstaví trochu atypicky - na kontra-
base. Talentovaného Martina Valihoru
slovenskému publiku netreba predstavo-
vať. Výnimočný mladý bubeník je svo-
jou „hravosťou“ a perfektnou schopnos-
ťou udržať rytmus viac ako povestný. 
Ron Affif zakaždým prekvapí brilantnou
technikou i rytmikou a zmyslom pre prí-
jemné, uvoľnené aranžmány. Nenudí
komplikovaným, náročným džezom,
vyniká citom pre sviežu melodiku.
Trio spolu výnimočne dobre komuniku-
je, na koncerte sa zabavia všetci - hráči i
návštevníci. Vstupné: 180 Sk v predpre-
daji, 220 Sk na mieste. (dš)

Komorné dni

v Primaciálnom

paláci
HUDBA
Úspešné vystúpenia divadiel pri návšte-
vách partnerských hlavných miest pri-
viedli organizátorov k myšlienke pred-
staviť aj umelcov tzv. vážnej hudby v
partnerských projektoch. 
Nový cyklus má názov Komorné dni
Bratislava - Praha. Jeho súčasťou je prvé
koncertné vystúpenie 15. marca o 19.00
h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca, kde sa predstaví Miriam Rodriguez-
Brüllová (SK) - gitara a Talichův komor-
ní orchestr (CZ).
Mladá bratislavská gitaristka Miriam
Rodriguez-Brüllová sa po štúdiách v
Montreale, Quebecu a vo Viedni vrátila
na Slovensko. Koncertuje doma i v
zahraničí. Venuje sa výchove mládeže na
ZUŠ v Karlovej Vsi a súčasne pôsobí
pedagogicky na Universität für Musik
und darstellende Kunst vo Viedni.
Talichův komorní orchestr je jedným z
najlepších komorných orchestrov v
Českej republike a koncertuje na mno-
hých zahraničných pódiách. Orchester
založil Jan Talich ml., prasynovec legen-
dárneho českého dirigenta Václava Tali-
cha, prvého šéfdirigenta Slovenskej fil-
harmónie. Na programe je O. Respighi:
Staré árie a tance, A. Vivaldi: Koncert D
dur pre gitaru a orchester, L. Brouwer:
Tres Danzas Concertantes, L. Janáček:
Suita pre sláčikový orchester. (dš)

Organizujete v Bratislave
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.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 predæÏenia 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 v na‰ej predajni Peugeot!

www.peugeot.sk

Vajnorská 173,  831 04 Bratislava, tel.: 02/44 45 08 80
Jasovská 24, 851 07 Bratislava, tel.: 02/68 20 68 00                        www.auto-alba.sk
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/48 20 07 00

PEUGEOT 307 CONFORT PACK uÏ za 495.000 Sk

Spotreba paliva 4,3 – 10,0 l/100 km, emisie CO2 129 – 178 g/km.

307
PEUGEOT. VYVINUT¯ PRE VA·E POTE·ENIE.
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>  Hmlovky

>  Palubn˘ poãítaã

>  Elektrické ovládanie predn˘ch 

    okien a boãn˘ch zrkadiel

    

>  Klimatizácia

>  Metalick˘ lak

>  ABS, 2 airbagy

>  Centrálne uzamykanie

    s diaºkov˘m ovládaním

ZARUâEN¯ KOMFORT. LIMITOVANÁ CENA.
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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
študentov 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 - N. Tanská: S dievčiskom sa ne-
hráme, divadelné vystúpenie divadla Trala-
la z Nitry, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, diva-
delné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Slovan Bratislava - B. Bystrica,
futbalová Corgoň liga, skupina o 1.-8. mies-
to, Tehelné pole
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, divadelné
predstavenie, Divadlo Aréna, Viedenská
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
� 10.00 a 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.30 - N. Tanská: S dievčiskom
sa nehráme, divadelné vystúpenie divadla
Tralala z Nitry, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: O devia-
tich mesiačikoch, divadelné predstavenie
pre deti, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.30 - Nedeľné matiné, koncert z tvorby
T. Boroša, I. Zeljenku, Š. Jurovského, P. Ba-
gin, Mirbachov palác GMB, Františkánske
námestie 11
�10.45 - Slávia UK Bratislava - Vrútky, 1.
vodnopólová liga žien, plaváreň Pasienky

� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�16.00 - C. Gozzi: Princezná Turandot, či-
noherná rozprávka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Slovan Bratislava - Poprad,
play-off hokejovej Extraligy, prípadný 7.
zápas, ZŠ O. Nepelu
� 19.00 - Jazzové Jam-Session so skupi-
nou The Trio, Hlava XXII. Bazová 9
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé manželské
zločiny, divadelná hra, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 5

PONDELOK 12. marca
� 10.00 a 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust,
divadelné predstavenie, Divadlo a.ha, Škol-
ská ulica 14 
� 11.00 - P. Weiss: Bajmann brothers, ve-
rejná generálka, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33 
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
predpremiéra, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - M. Langer - Philippsen: Novin-
ka chudoba, divadelné predstavenie, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

� 19.00 - D. Churchil: Vtedy na Jamajke,
divadelné predstavenie, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5

UTOROK 13. marca
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, fla-
menco muzikál, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
�19.00 - S. Štepka: Desatoro, predstavenie
Radošinského naivného divadla, RND,
Škultétyho 5
�19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers, pre-
miéra, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - U. Widmer: Top dogs, Štúdio 12,
Jakubovo nám. 12
� 19.00 - A. Strindberg: Slečna Júlia,
divadelné predstavenie študentov VŠMU,
Galéria, Ventúrska 3
� 20.00 - Jazz Club 15: Ron Affif Trio,
koncert (Ron Affif - Juraj Griglák - Martin
Valihora), Slovenský rozhlas, Štúdio 1,
Mýtna 1

STREDA 14. marca
� 18.00 - Inter Bratislava - Košice, Extra-
liga basketbalistov,  ŠH Pasienky
�19.00 - S. Štepka: Desatoro, predstavenie

Radošinského naivného divadla, RND,
Škultétyho 5
� 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - R. Harwood: Garderobier, diva-
delné predstavenie, Štúdio L+S, Nám. 1.
mája 5

� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
divadelné predstavenie, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

ŠTVRTOK 15. marca
� 19.00 - Na skle maľované, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. Langer - Philippsen a kol:
Novinka chudoba, navštívte nás a dozviete
sa všetko o tom, ako ochudobniť svoj život,
Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Komorný koncert Bratislava -
Praha, účinkujú Miriam Rodriguez-Brüllo-
vá (SK) - gitara a Talichův komorní orchestr
(CZ), Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

PIATOK 16. marca
� 16.00 - H. Krejčí: Desperanduľa, účin-
kuje Dezorzovo lútkové divadlo, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
spoveď nežného slovanistu, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Bez obáv, prosím, talkshow Jana
Krausa, Štúdio L+S, Nám. 1. mája 5
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadelné
predstavenie, Divadlo Astorka, Nám. SNP33

SOBOTA 17. marca
� 6.00 - Budapešt a van Gogh, výlet s
BKIS, (Námestie Hrdinov s pomníkom Milé-
nia, hrad Vajdahunyád, výstava Van Gogha
alebo blízke Széchenyiho kúpele, hradná
štvrť, výhľad z Géllertovho vrchu), cena:
700,- Sk Vstupné: cca 3400,- Ft, odchod z
parkoviska na Trnavskom mýte, návrat o
21.00
� 14.30 - J. Krofta a Z. Vondráčková: Za-
čarované gajdy, divadelné predstavenie pre
deti od 5 rokov, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzi-
kál, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

NEDEĽA 18. marca
� 9.00 - Donau Auen - Národný park Du-
najské luhy Ort - am der Donau, výlet s
BKIS, spoznávanie dunajských lužných
lesov, poľovný zámoček posledného habs-
burského panovníka v Eckartsau, cena: 280
Sk, vstupné do Hradu: 6 Eur, odchod z
Trnavského mýta, návrat o 17.00
� 10.00 a 14.30 - J. Krofta a Z. Vondráč-
ková: Začarované gajdy, divadelné pred-
stavenie pre deti od 5 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse - Tri pra-
siatka, predstavenie pre deti v reštaurácii
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - J. Synková: Malá čarodejnica,
divadelné predstavenie Divadla Ludus pre
deti od 4 rokov, Dom kultúry Ružinov
� 10.30 - Nedeľné matiné, koncert z tvorby
Ľ. Salamon-Čekovskej, L. Beria, T. Hosoka-
wu, M. Kagela, M. Áma, S. Gubajduliny, M.
Lindberga, T. Lundquista, Peter Katina -
akordeón, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzi-
kál, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - pôstny koncert duchovnej
hudby, kostol sv. Františka v Karlovej Vsi
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5

VÝSTAVY
� Lux Collegium, výstava fotografií žilin-
ských umelcov Galéria Artotéka v Mestskej
knižnici, Kapucínska 1, výstava potrvá do
30. marca 
�Cena Galérie Nova za sklo, výstava fina-
listov súťaže, Galéria Z, Ventúrska 9, výsta-
va potrvá do 8. apríla
�Výstava fotografií slovenských autorov,
ktorých diela prezentuje nová fotoročenka
(Karol Kállay, Vlado Bača, Andrej Bán, Ivan
Čaniga, Milota Havránková, Alan Hyža,
Števo Kačena, Joe Klamar, Jakub Klimo,
Filip Kulisev, Fero Tomík, Martin Trenkler a
Roman Uhliar), Západná terasa Bratislav-
ského hradu, výstava potrvá do13. apríla 
� Ľubomír Rapoš: Svet je najkrajšie
miesto…, výstava fotografií a olejomalieb,
Francúzske veľvyslanectvo, Sedlárska ul.
� Ivan Popovič, predajná výstava obrázkov,
Galéria Lepší svet, Osuského 8
� Felipe Benemelis, Ľudia, obrazy súčas-
ného kubánskeho umelca, Galéria BCPB,
Vysoká ul. 17, výstava je sprístupnená od
piatku 23. februára a potrvá do 19. marca
� Kornel Földvári a jeho 75-ročný Kul-
túrny život, Slovenské národné múzeum,
Kaviareň Múzejka, Múzejná 2, výstava
potrvá do 10. apríla

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

vyjdú opäť o týždeň
15. 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)


