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Samospráva má

vodárňam platiť

stočné za cesty

a chodníky
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) tento rok prvý raz žiada od
mestských častí platbu za odvod odpa-
dových vôd (stočného) za chodníky a
komunikácie, ktoré spravujú. Samo-
správy na to reagujú rozdielne.
„Mestská časť v rozpočte na tento rok
plánuje na stočné päť miliónov korún,
zaplatí teda túto položku,“ povedala
hovorkyňa staromestského miestneho
úradu Alena Kopřivová. Na rokovaniach
komisií miestneho zastupiteľstva už
niektorí poslanci túto položku spochyb-
nili. Okrem iného poukázali aj na to, že
BVS, kde má mesto Bratislava rozhodu-
júci majetkový podiel, bude musieť
mestu a mestským častiam faktúrovať
stočné s DPH, ktorú následne odvedie do
štátneho rozpočtu.
Ako nám povedal hovorca petržalského
starostu Ľubomír Andrássy, starosta Mi-
lan Ftáčnik požiadal listom primátora
Andreja Ďurkovského o vysvetlenie, ako
vníma ustanovenie zákona, podľa ktoré-
ho poplatky za odvod vody z verejných
komunikácií znáša vlastník komunikácie,
ktorým je magistrát. „Primátor Bratislavy
odpovedal petržalskému starostovi v tom
zmysle, že mestská časť má s BVS uza-
vrieť zmluvu a platiť tento poplatok z
vlastných zdrojov, pričom sa nevyjadril k
tomu, prečo má poplatky platiť správca
komunikácií a nie ich vlastník,“ konštato-
val Ľ. Andrássy.  Petržalská samospráva
ešte nepristúpila k podpísaniu zmluvy s
BVS. Starosta chce o tomto probléme
diskutovať s primátorom Bratislavy.
Ako nás informovala hovorkyňa novo-
mestského starostu Valéria Reháčková,
mestská časť Nové Mesto rešpektuje, že
má uhradiť stočné za odvádzanie odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku
z miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
„V súčasnosti sme požiadali o presné
podklady k vyčís-lenej sume (2,7 milió-
na korún) a k výmere komunikácií III. a
IV. triedy na území mestskej časti Nové
Mesto, za ktoré sa má stočné platiť,“
konštatovala. „Po spresnení reálnych
údajov stočné uhradíme.“
Hovorca ružinovského starostu Maroš
Smolec uviedol, že BVS oslovila mest-
skú časť s výzvou na uzatvorenie zmluvy
o odvádzaní vôd z povrchového odtoku
ciest a komunikácií III. a IV. triedy.
Mestská časť odpovedala, že nie je vlast-
níkom týchto nehnuteľností, nedisponuje
rozpočtom na úhradu vo výške 6 652 536
korún a preto zmluvu predloženú BVS
nemôže uzavrieť.
V prípade, že mestské časti nebudú
poplatky platiť, magistrát je údajne pri-
pravený chodníky a cesty zverené do
správy mestských častí vziať späť do
správy hlavného mesta. (juh)

O spornej

nadstavbe

opäť rozhodne

stavebný úrad
STARÉ MESTO
Krajský stavebný úrad v Bratislave
30. januára tohto roka zrušil rozhod-
nutie mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto a dodatočnom povolení nad-
stavby domu na Hviezdoslavovom
námestí 25.
Dom na Hviezdoslavovom námestí 25
rekonštruuje spoločnosť Urbia Interna-
tional. Stavebník v období asi od de-
cembra 2005 do marca 2006 postavil na
stavbe aj šieste a siedme poschodie, hoci
podľa stavebného povolenia mala mať
stavba päť poschodí. Stavebník požiadal
o dodatočnú legalizáciu nadstavby.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6.
júla minulého roku jeho žiadosti vyhove-
la a čiernu stavbu dodatočne povolila.
Krajský stavebný úrad toto rozhodnutie
zrušil, a tak bude musieť mestská časť
Bratislava - Staré Mesto opätovne vec
prerokovať a znovu rozhodnúť, či stavbu
povolí alebo nie. Nové rozhodnutie však
nemusí byť pre stavebníka priaznivé,
pretože nové vedenie mestskej časti
deklarovalo, že bude bojovať proti čier-
nym stavbám.
Právna kancelária zastupujúca vlastníkov
susedného objektu (spoločnosť Dama-
scene, s.r.o.) nám poskytla nasledujúce
vyjadrenie: „Rozhodnutie krajského sta-
vebného úradu vítame ako významný
krok v boji proti čiernym stavbám. Teraz
bude o veci znovu rozhodovať mestská
časť Bratislava - Staré Mesto. Veríme, že
nové vedenie mestskej časti Staré Mesto
čiernu stavbu nepovolí.“
O vyjadrenie sme požiadali aj spoloč-
nosť Urbia International, s.r.o.. Vo vyja-
drení, ktoré nám poskytla, sa uvádza, že
rozhodnutie Krajského stavebného úradu
v Bratislave rešpektuje. „Počas rekon-
štrukcie domu na Hviezdoslavovom
námestí č. 25 naša spoločnosť postupo-
vala v súlade s platnou legislatívou,“
konštatuje sa vo vyjadrení.
Hovorkyňa staromestského nám miest-
neho úradu Alena Kopřivová potvrdila,
že Krajský stavebný úrad v Bratislave
rozhodnutie o dodatočnom povolení
stavby (nadstavba na Hviezdoslavovom
nám. č. 25) vrátil Stavebnému úradu
Staré Mesto na opätovné prerokovanie a
rozhodnutie. „Vyčítal mu pritom nedo-
statočné zistenie skutkového stavu veci a
tiež nedodržanie sedemdňovej zákonnej
lehoty, v rámci ktorej mal stavebný úrad
dotknutým orgánom oznámiť termín
ústneho konania,“ povedala nám. „Kon-
krétne išlo o vlastníka sietí. Stavebný
úrad v súčasnosti očakáva, že spoločnosť
Urbia znovu predloží žiadosť o dodatoč-
nú legalizáciu stavby a následne sa začne
nové konanie.“ Situáciu okolo stavby na
Hviezdoslavovom námestí budeme ďalej
sledovať. Juraj Handzo 

Dopravné obmedzenia na Hodžovom námestí potrvajú dlhšie ako sa plánovalo. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Dopravné obmedzenia na Hodžovom
námestí, ktoré si vyžiadala výstavba
polyfunkčného objektu Astoria Pala-
ce, potrvajú až do konca júna, hoci
pôvodne mali trvať iba do druhej
polovice roka. 
Keďže zabratý jazdný pruh vlani nebol
včas uvoľnený, magistrát vyzval spo-
ločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá budovu
stavia, aby zabratý jazdný pruh smerom
z Hlavnej stanice do centra mesta uvoľ-
nila najneskôr do konca roka 2006.
Zabratie jazdného pruhu totiž kompli-
kuje dopravu v tomto uzle. Podmienkou
však bola prekládka trolejového vede-
nia, ktoré musí byť upevnené na novej
budove. 
Ako nás informovala hovorkyňa brati-

slavského magistrátu Eva Chudinová, z
posledných rokovaní vyplynulo, že
investor pre problémy s technologickým
riešením novej budovy nebol schopný
dodržať tento termín. Preto požiadal o
jeho predĺženie do konca júna tohto
roka. „Magistrát predĺžil túto čiastočnú
uzávierku, keďže bez prekládky trolejo-
vého vedenia, ktoré má byť upevnené na
novej - ešte nedokončenej - budove nie
je možné spustiť dopravu v tomto uzle,“
povedala nám E. Chudinová.
Ako nás informovali predstavitelia spo-
ločnosti I.P.R. Slovakia, trolejové vede-
nie je momentálne umiestnené na dočas-
ných stĺpoch, ktoré sú priamo v zabra-
tom jazdnom pruhu. Všetky závesy tro-
lejového vedenia by mali byť zavesené
na kotviacich prvkoch na novostavbe

Astoria Palace, to je však možné urobiť
až po kompletnom dokončení opláštenia
budovy a jej fasády. Okrem toho bude
potrebné odstrániť spomenuté dočasné
stĺpy, ktoré majú mohutné základy, aby
vydržali ťah trolejového vedenia, opra-
viť komunikáciu a odovzdať ju do uží-
vania. Rozsah prác si vyžaduje aj prime-
raný čas.
Spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá stavia
polyfunkčný objekt Astoria Palace,
okrem toho pripravuje rekonštrukciu
podchodu pod Hodžovým námestím.
Ten bude po dokončení s novostavbou
úzko prepojený. Hlavným prvkom
rekonštrukcie bude výmena pohyblivých
schodov, má priniesť aj celkové skultúr-
nenie prostredia, ako aj úpravu a doplne-
nie priestorov obchodu a služieb. (juh)

Na Hodžovom námestí obmedzenia do júna

Aj samospráva musí platiť vodárni stočné
Bratislavská vodárenská spoločnosť v
tomto roku prvý raz účtuje samosprá-
vam stočné za komunikácie a chodníky.
O tom, na základe čoho, sme sa pozho-
várali s jej generálnym riaditeľom
Danielom GEMERANOM.
- Bratislavská vodárenská spoločnosť
účtuje mestám a obciam, v ktorých je
vybudovaná verejná kanalizácia, stočné
za odvádzanie a čistenie vôd z povrchové-
ho odtoku, čiže za odvedenie a čistenie
zrážkových vôd z komunikácií a iných
plôch. Povinnosť platiť za odvádzanie vôd
z povrchového odtoku vyplýva fyzickým
aj právnickým osobám zo zákona číslo
442/2002 o verejných vodovodoch a ve-
rejných kanalizáciách. V paragrafe 23,
odsek 9 je stanovené: „Odvádzanie odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku
a ich zneškodňovanie z nehnuteľnosti,

ktorá slúži na výkon samosprávy obce
alebo na verejné účely, alebo z verejných
priestranstiev, zabezpečuje vlastník ne-
hnuteľnosti na vlastné náklady.“
Považujete za správne, ak BVS, ktorej
hlavným akcionárom je mesto, účtuje
mestu a mestským častiam stočné?
- Nejde o rozhodnutie našej spoločnosti, je
to rozhodnutie štátu zakotvené v zákone.
Ide o uplatnenie princípu, že všetci produ-
centi odpadových vôd platia za ich odve-
denie a čistenie. V prípade vôd z povrcho-
vého odtoku sú nimi vlastníci plôch, na
ktorých povrchový odtok vzniká, bez
ohľadu na to, či ide o obyvateľov alebo
inštitúcie. To, že obce sú akcionármi BVS,
ich neoslobodzuje od platenia stočného.

Nie je absurdné, že toto stočné sa faktú-
ruje samosprávam aj s DPH, ktorá ide
do štátneho rozpočtu?
- Daň z pridanej hodnoty je daňou štátu,
vodárenská spoločnosť ju v súlade so
zákonom účtuje spolu so stočným, odo-
vzdáva ju štátu prostredníctvom daňového
úradu.
Majú tieto platby pre BVS nejaký pod-
statný ekonomický význam? 
- Tieto platby nemajú žiadny význam pre
vodárenskú spoločnosť v tom zmysle, že
neznamenajú „peniaze navyše“. Platby
majú význam pre ostatných producentov
komunálnych odpadových vôd, pretože
náklady vodárenskej spoločnosti súvisia-
ce s odvádzaním a čistením odpadových
vôd sa „rozpočítavajú“ na väčšie množ-
stvo odvedenej a vyčistenej odpadovej
vody. Zhováral sa Juraj Handzo
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Veci sú niekedy
iné, len im 
chýba meno
Staré úslovie gymnaziálnych profeso-
rov Nomen Omen, voľne preložené,
meno je všetko, má v sebe viac pravdy,
ako sa môže zdať. Meno totiž nielen
popisuje nositeľa, ono aj odlišuje.
Preto je dôležité mať odlišné mená aj
pre veci a javy, ktoré sú na pohľad také
blízke, až sú takmer rovnaké. Maslo
napríklad je odstredený tuk z mlieka.
Spracovatelia rastlinných olejov nazý-
vajú svoje výrobky maslom, pretože far-
bou sa na mliečny tuk podobajú. Lenže
maslo to nie je a niekto by to mal
nahlas povedať, lebo aj vodovzdorná
vazelína do čerpadiel sa farbou podo-
bá...
Lenže žerieme to syntetické rastlinné
nemaslo rovnako bez výhrad ako po-
hlcujeme tvrdenie, že každý, kto má pre-
ukaz, je šofér. A že každé pohybovanie
vozidlom je šoférovanie. Dôrazne pro-
testujem a v zmysle vyššie naznačeného
navrhujem používať dva termíny - šofé-
rovanie a volantovanie. 
To druhé sa definuje jednoducho - je to
šliapanie na ovládacie pedále a krúte-
nie volantom pri pohybe vozidla pre-
važne smerom vpred. Za každých okol-
ností a akokoľvek. Skupina osôb ovlá-
dajúcich túto činnosť, volantovanie, by
sa mohla nazývať volantoši. Týka sa to
aj policajných funkcionárov, vrátane
prezidenta.
Pretože nemáme dosť miesta, vymenu-
jem len niektoré zdatnosti, ktorými sa
šoférovanie a šofér odlišujú od volanto-
vania a volantošov. Šofér sa vie plynule
pohybovať vpred i vzad, primerane
podmienkam okolo vozidla. Vie zapar-
kovať tak, že nezaberá zbytočný prie-
stor iným vodičom a nepotrebuje vliezť
autom na chodník, keď má vedľa rovno-
bežný parkovací box. Rešpektuje znač-
ky, lebo vie, že ich tam ktosi umiestnil
odôvodnene. Šetrí seba, auto, pohonné
hmoty, cestu i veci a ľudí okolo. Vyzná
sa v mape, vie sa orientovať, preto
nerobí zmätky. Dáva prednosť, kde ju
dať má, užíva ju, kde mu patrí. A ďal-
šie...
Vo vyspelých štátoch je ovládanie auta
tá najmenej kvalifikovaná a cenená
zručnosť. A nezvládame ju. Čudujete
sa, že potom nevieme také čosi, ako žiť
spolu v meste, riadiť a zveľaďovať ho?
Na titul mešťana nestačí mestská adre-
sa. Gustav Bartovic

Plastové klzisko

z námestia

už odstránili
STARÉ MESTO
Plastové klzisko na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré nebolo takmer vôbec
využívané, dala staromestská samo-
správa konečne odstrániť. Z námestia
zmizne aj zastrešené pódium pred
sochou P. O. Hviezdoslava, tzv. iglu.
Odstránenie oboch objektov žiadali oby-
vatelia Starého Mesta, ešte v januári na
zasadnutí staromestského miestneho
zastupiteľstva vyzval na ich odstránenie
jeden z novozvolených poslancov. Sta-
rosta Andrej Petrek prisľúbil, že plastové
klzisko, pódium pred sochou, ako aj
zelené pódium pod tzv. Hudobným altán-
kom budú z námestia odstránené čo naj-
skôr. Nestalo sa tak a staromestský pod-
nik verejnoprospešných služieb VEPOS
klzisko odstránil, ako si to ešte vlani
naplánoval bývalý starosta Starého
Mesta Peter Čiernik - v prvej polovici
marca.
Umelú konštrukciu klziska preniesli do
areálu Základnej školy na Mudroňovej
ulici, kde by sa malo podľa riaditeľa
školy využívať. Údajne na ňom budú
žiaci hrať hokej - nie však na korčuliach,
ale v teniskách (!). Zastrešené pódium
ponúklo Staré Mesto na odkúpenie iným
mestským častiam. 
Napriek tomu, že premiéra plastového
klziska na Hviezdoslavovom námestí sa
v predchádzajúcej zimnej sezóne skonči-
la fiaskom, bývalá samospráva ho kúpila
a umiestnila aj počas tejto sezóny. Synte-
tické klzisko dal kúpiť bývalý starosta P.
Čiernik za 3 milióny korún. Zdôvodnil to
vtedy tým, že klzisko je možné využívať
celoročne. Celkové náklady na kúpu a
prevádzku plastového klziska však stáli
vlani Staré Mesto až 4,366 milióna
korún. Ďalších 1,214 milióna korún bolo
navrhovaných aj na tento rok, v koneč-
nom návrhu staromestského rozpočtu na
rok 2007 sa však nakoniec objavila suma
700-tisíc korún. Finančná komisia miest-
neho zastupiteľstva navrhla, aby sa
mestská časť pokúsila toto nepotrebné
klzisko predať a samospráve tak nevzni-
kali ďalšie náklady spojené s jeho prevá-
dzkou.
Nový starosta Andrej Petrek, ani novo-
zvolení staromestskí poslanci nemohli
opätovnej inštalácii klziska zabrániť,
pretože bývalý starosta dal klzisko na
námestí rozložiť ešte pred ustanovujúcim
zasadnutím nového miestneho zastupi-
teľstva. Mohli však nevyužívané klzisko
dať odstrániť po nástupe do funkcií a to
najmä vzhľadom na teplú zimu a nezáu-
jem verejnosti o korčuľovanie na plaste.
Nová samospráva však klzisko z prome-
nády okamžite neodstránila, ako sa od
nej očakávalo, a nechala ho tam až do
polovice marca.
Z promenády na Hviezdoslavovom
námestí by malo zmiznúť aj nevyužívané
zelené pódium pod tzv. Hudobným altán-
kom, ktoré tu bolo pred niekoľkými
rokmi postavené ako dočasné zariadenie.
Najbližšiu zimnú sezónu na Hviezdosla-
vovom námestí klzisko nebude vôbec,
alebo tu bude opäť prírodná ľadová plo-
cha, ktorá sa tešila obľube nielen Staro-
mešťanov, ale aj obyvateľov z iných
mestských častí. (rob, ado)

BRATISLAVA
Tradičnú veľkonočnú atmosféru začnú
do Bratislavy aj tento rok privolávať
stánky príležitostného trhu na Franti-
škánskom námestí takmer tri týždne
pred vyvrcholením sviatkov.
Veľkonočné trhy ožijú v piatok 23. marca
a sviatočný sortiment budú ponúkať až do
utorka 10. apríla, teda aj priamo cez veľ-
konočné sviatky. V dvadsiatich stánkoch
budú predajcovia ponúkať tradičné výrob-
ky ako zdobené vajíčka, píšťalky, ručné

práce, korbáče, ale aj výrobky z dreva,
kukuričného šúpolia, suveníry a kerami-
ku.
Do súťaže o umiestnenie svojej ponuky
zaregistrovali organizátori vyše dvadsať
ponúk, keďže však niektoré boli zdvojené,
počet záujemcov sa skoriguje. Napriek
tomu je magistrát presvedčený o tom, že
využitých bude všetkých 20 stánkov. Ich
nájomcovia budú musieť zložiť zábezpe-
ku 5000 Sk a za každý deň nájmu zaplatia
500 Sk. Mesto pristúpilo k otvoreniu

týchto trhov na základe skúseností ako k
vhodnému doplnku na vytvorenie veľko-
nočnej atmosféry. Využije pri tom stánky,
ktoré dalo v roku 2006 vyrobiť na príleži-
tostný predaj. Napriek tomu, že už o dva
týždne neskôr sa v tom istom priestore
začnú tradičné Letné trhy, ani tento rok
neprerastie jedna akcia do druhej. Predaj-
covia na Letné trhy vzídu z výberového
konania, ktorého termín mesto včas ozná-
mi. Letné trhy sa začnú 18. apríla a skon-
čia sa 15. októbra 2007. (gub)

Zajačik bude robiť atmosféru tri týždne

STARÉ MESTO
Stavebné práce zamerané na zvýšenie
bezpečnosti budovy Veľvyslanectva
USA na Hviezdoslavovom námestí
meškajú. Pôvodne mali byť ukončené
koncom minulého roku, tento termín sa
však odsúva na marec.
Ako nám potvrdila hovorkyňa staromest-
ského miestneho úradu Alena Kopřivová,
projekt s oficiálnym názvom Perimetrický
bezpečnostný plán pre ambasádu USA na
Hviezdoslavovom námestí ešte nie je sta-
vebne ukončený. „Stavebný úrad na
základe žiadosti predĺžil termín ukončenia
stavby do 31. marca 2007,“ povedala
nám. „Dôvodom bola neschopnosť nie-
ktorých dodávateľov podieľajúcich sa na
stavbe dodať včas subdodávky. Ambasáda

sa napríklad dohodla s hotelom Carlton,
že pred uzavretým vjazdom do podzem-
ných garáží nebudú pôvodne plánované
bariérové kvetináče, ale stĺpiky. Ich
výrobca ich však sľúbil dodať vo februári
2007. Z Paulínyho ulice bude osadený
kontajner na poštu, dodávateľ ho však do-
dá až koncom tohto mesiaca.“
Pre všetky tieto dôvody sa ukončenie
stavby presúva až na koniec marca, až
potom príde na rad jej kolaudácie
Práce v okolí Veľvyslanectva USA sa
začali v máji minulého roka. Okrem iného
sa začal stavať objekt nového centra pre
návštevníkov a na námestí v blízkosti
sochy P. O. Hviezdoslava pribudli stĺpy
(bolardy), obložené leštenou žulou. Podľa
projektu obsahujú úryvky Hviezdoslavo-

vých básní. Niekoľko bolardov bude
možné hydraulicky zapúšťať do zeme,
aby sa tým umožnil prejazd nákladných
áut. Podľa hovorcu Veľvyslanectva USA
Edwarda Kempa počet, veľkosť a umiest-
nenie stĺpov je v súlade so stavebným
povolením. Okolo veľvyslanectva sa
buduje aj nové oplotenie a kladie sa nová
dlažba.
Ohlasy bratislavskej verejnosti na staveb-
né úpravy v okolí Veľvyslanectva USA,
najmä na promenáde, sú prevažne nega-
tívne, čo nachádza svoj odraz aj v disku-
sii, ktorú vedú naši čitatelia na stránke
www.BratislavskeNoviny.sk. Viacerí di-
skutujúci vyslovili názor, že budova cent-
ra pre návštevníkov i spomenuté stĺpy
námestie esteticky znehodnocujú. (juh)

Práce v okolí americkej ambasády meškajú,

kolaudácia stavby sa začne najskôr v apríli

Backlight pri Tescu osadili nesprávne,

budú ho musieť zladiť s povolením
STARÉ MESTO
Na chodníku neďaleko obchodného
domu Tesco na Kamennom námestí
pribudlo nové svetelné reklamné
zariadenie, tzv. backlight. Ako sme zis-
tili, bol osadený nesprávne.
Ako nám potvrdila Mária Račková z
magistrátneho oddelenia komunikácie a
marketingu, magistrát začal proti spoloč-
nosti, ktorá backlight osadila, správne
konanie, pretože nepožiadala o povole-
nie na rozkopávku. Zároveň mesto spo-
ločnosť upozornilo, že nedodržala pod-
mienky umiestnenia reklamného zaria-
denia. Pútač je totiž osadený ináč, ako
predpokladalo povolenie mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto zo 17. januára
2007, podľa ktorého mal byť umiestnený

rovnobežne s osou vozovky Špitálskej
ulicou. Namiesto toho je osadený kolmo
na ňu. Mesto na túto skutočnosť upozor-
ní mestskú časť Bratislava - Staré Mesto
ako príslušný stavebný úrad. Spoločnosť
dostane pokutu a bude musieť backlight
premiestniť do takej polohy, ako predpo-
kladalo povolenie. 
Backlight prevádzkuje spoločnosť Akzent
media. Je to tá istá spoločnosť, ktorá kon-
com októbra minulého roku osadila na
chodníkoch na viacerých uliciach v centre
mesta 35 iných, menších reklamných
zariadení - citylightov. Pre tieto reklamné
zariadenia sa dostalo do sporu mesto a
mestská časť Bratislava - Staré Mesto.
Rozmiestnenie citylightov povolil Staveb-
ný úrad mestskej časti Bratislava - Staré

Mesto. Ešte 21. novembra minulého roku
podalo hlavné mesto na Krajskom staveb-
nom úrade v Bratislave podnet na preskú-
manie rozhodnutia mestskej časti Bratisla-
va - Staré Mesto o povolení umiestnenia
spomenutých 35 reklamných zariadení.
Staromestský stavebný úrad totiž rozho-
dol bez toho, že by mal písomný súhlas
vlastníka pozemku, ktorým je mesto Bra-
tislava. Zároveň mesto začalo proti spo-
ločnosti Akzent media správne konanie a
uložilo jej pokutu za nepovolené rozko-
pávky. Spoločnosť zaplatila pokutu ešte v
novembri. Osud týchto citylightov stále
nie je uzavretý, predstavitelia mesta a
mestskej časti by v tejto záležitosti mali
ešte rokovať. (juh) 

FOTO - Oto Limpus

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme všetkým príbuzným
a známym, že 9. marca 2007 nás
vo veku 88 rokov navždy opustila

Jozefína Šeršíková
S našou milovanou mamičkou,

starkou a prastarkou
sme sa naposledy rozlúčili
v bratislavskom krematóriu
v stredu 14. marca 2007.

Smútiaca rodina
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Aj keď počasie

fontánam praje,

nefungujú
BRATISLAVA
Aj napriek pomerne teplej a priaznivej
zime boli fontány, ktoré spravuje mest-
ská spoločnosť PAMING, uzatvorené a
zazimované. V uplynulých dňoch ich
otvorili a v súčasnosti technici preveru-
jú funkčnosť ich elektroinštalácie. 
Fontány sú v zimnom období odeté do
tzv. sukničiek, ktoré chránia nielen ka-
menné teleso fontány a vodovodné potru-
bie proti nepriaznivému počasiu, ale aj
svetlá či bronzové plastiky pred zlodejmi.
Podľa informácií z mestskej organizácie
Paming aj to sú dôvody, prečo sa fontány
zazimovali, aj keď nebola zima. Fontány
budú podľa tejto organizácie pripravené
na prevádzku včas, najneskôr však na
veľkonočné sviatky. 
V prípade, že Paming dostane potrebné
peniaze, bude fungovať aj fontána na
Námestí Martina Benku, ktorá má poško-
dené vodovodné a kanalizačné potrubie. 
Rovnako od financií je závislá komplert-
ná rekonštrukcia fontány na Kupeckého
ulici, ktorá je známa ako Fontána pre
Zuzanu. Predpokladané náklady na jej
opravu sú 1,5 milióna korún.
Najväčší otáznik je nad fontánou Družba
na Námestí slobody, pretože má poruše-
nú hydroizoláciu dna bazéna, ktorý pre-
teká. Počas prevádzky, ale aj mimo nej
tečie voda do strojovne, čo spôsobuje
koróziu rozvodov. Paming preto čaká na
výsledky revízie, ktorá má povoliť pod-
mienečné prevádzkovanie najväčšej fon-
tány v meste.
Mestská organizácia Paming zabezpečuje
v súčasnosti údržbu a prevádzku 40 fon-
tán, 11 pitných fontán a troch studní. V
tomto roku by malo byť funkčných 36
fontán a 6 pitných fontánok, ostatné potre-
bujú opravu. Organizácia predpokladá, že
ročné náklady na túto činnosť dosiahnu
výšku 3,6 milióna korún. (rob)

Starosta J. Sandtner: Chcem komunikovať 

a vytvárať najmä transparentné vzťahy
Aj v tomto vydaní pokračujeme v sérii
rozhovorov so starostami bratislav-
ských mestských častí. Tentoraz sme
sa pozhovárali so starostom Dúbravky
Jánom SANDTNEROM (nezávislý). 

~          ~          ~
Vyslovili ste sa v tom zmysle, že svoju
funkciu chcete vykonávať na občian-
skom a nie politickom princípe. Ako to
chcete dosiahnuť ?
- Aby samospráva fungovala a aby sa
plnil určitý volebný program, potrebu-
jem mať za sebou podporu zastupiteľ-
stva. Nechcem byť starostom, ktorý by
pracoval len v prospech väčšiny. Budem
podporovať každý seriózny, múdry a pre
občanov prospešný návrh. Chcem spolu-
pracovať s poslancami tak, aby sme do-
kázali navzájom komunikovať a aby sa
nevytvárali podivné koalície za dverami.
Nech sa, povedzme, aj pohádame, ale
nech je to transparentné. Hlavne, aby sa
našlo východisko prospešné pre všet-
kých. 
Do funkcie ste nastúpili po osemroč-
nom pôsobení bývalého starostu Petra
Poláka. V akom stave ste našli úrad a
prečo ste sa rozhodli urobiť audit?
- Na miestnom úrade sa v súčasnosti
uskutočňuje hĺbková analýza, aby som si
mohol urobiť presný obraz toho, čo sa tu
za posledné roky dialo. Úrad čaká reor-
ganizácia, musí byť štíhlejší, jeho čin-
nosť transparentnejšia. Navyše mi tu
chýbajú kvalifikovaní právnici, naprík-
lad na stavebnom úrade. Miestny úrad
nekomunikoval dobre s občanmi aj z
hľadiska tzv. infozákona, slabá bola
internetová stránka Dúbravky a výrazne
sa musia zlepšiť noviny mestskej časti.
Pracujeme na tom, aby bolo na úrade čo
najskôr zriadené miesto prvého kontaktu.
Chýba presná evidencia o verejnom
obstarávaní, strácali sa sťažnosti, nebol
tu automatizovaný systém úradu. To
všetko sa musí postupne zmeniť. Audity
boli urobené v bytovom podniku a Dome
kultúry. Zistili sa nedostatky, ktoré sú rie-
šiteľné a odstrániteľné.
Donedávna Dúbravku akoby obchá-
dzal stavebný boom, ktorý zachvátil
mnohé iné mestské časti. Ako vnímate
potrebu výstavby v Dúbravke dnes a
ako sa pozeráte na existujúcu občians-
ku vybavenosť? 
- Osobne som proti zahusťovaniu
Dúbravky. Nemám nič proti výstavbe,
ale musí sa brať ohľad na širšie súvislos-
ti a okolie. Ak stavať, tak najmä poly-
funkčné budovy. Výstavba by mala byť v
okrajových častiach, kde je ešte miesto.
Na sídlisku treba zachovať zeleň. V našej
mestskej časti nebránime vzniku väčších
alebo menších nákupných centier so
službami a občianskou vybavenosťou,
pretože môžu zabezpečiť potrebnú kon-
kurenciu, ako aj to, aby Dúbravčania
nakupovali a nechávali peniaze najmä
doma - v Dúbravke. Predajne typu LIDL
by mali byť na okraji mestskej časti a nie
na takom lukratívnom pozemku v centre
Dúbravky. 
V Dúbravke je množstvo čiernych sta-
vieb, ktoré vznikli najmä v Tavariko-
vej osade. Ako vnímate tento problém
a ako sa s ním mienite vyrovnať? 
- Problém bol v tom, že kompetentné
úrady v čase vzniku týchto stavieb neko-
nali. Neprijalo sa rozhodnutie o sank-
ciách, ani o ich zbúraní. Nemám záujem
búrať ľuďom domy, ale vo vlastnom
záujme by mali chápať, že táto časť nie je
vôbec riešená z hľadiska dopravy. V prí-
pade núdze je tu problémový prístup
záchranárov, hasičov a zdravotníkov. Nie

je tu dostatočný zdroj vody, hydranty a
podobne. Ponúkneme pomoc. V prípad-
ne, že sa s vlastníkmi nedohodneme na
vyriešení celého problému, vyvodím
dôsledky voči majiteľom čiernych sta-
vieb. Kým stavby nebudú zlegalizované,
nemienim ani riešiť problémy občanov,
ktorí ich obývajú. 
Ako vidíte vývoj dopravy v Dúbravke
aj vzhľadom na masívnu výstavbu,
ktorá sa pripravuje v jej okolí, naprí-
klad v smere na Devínsku Novú Ves
alebo aj v Lamači? 
- V prvom rade sa pripravuje rozšírenie
Harmincovej ulice na štvorprúdovú
komunikáciu. Pomôže to uvoľniť frek-
ventovanú dopravu najmä ráno a večer.
Ďalej Dúbravka potrebuje vybudovanie
hlavnej triedy, ktorou má byť Saratovská
ulica. Dostať sa na diaľnicu alebo do
Devínskej Novej Vsi cez úzky viadukt
pri Technickom skle je dnes problém,
ktorý by mohlo vyriešiť premostenie
Saratovskej ponad železničnú trať. 
Ktoré konkrétne zóny v Dúbravke sú
vhodné na zástavbu? Kde sa s ňou v
budúcnosti ráta?
- Napríklad na lokalitu Dúbravčice sa v
súčasnosti robí urbanistická štúdia. Tento
alebo na budúci rok sa začne s výstav-
bou. Ďalšou atraktívnou oblasťou je
Veľká lúka pri Technickom skle, kde je
plocha takmer 70 hektárov. Na nej by sa
dali stavať rodinné, ale aj nízkopodlažné
bytové domy spolu so službami a športo-
viskami. Ďalším územím je tzv. Zóna 13,
ktorá je pod dúbravským futbalovým šta-
diónom. Chceme tu najskôr zabezpečiť
riadne prístupové komunikácie, urobiť
kanalizáciu, aby tam mohlo stáť asi 50
rodinných domov. Záujem je aj o býva-
nie nad štadiónom, ale nešlo by o zahus-
ťovanie, ale o rodinné domy. Na Hor-
ných a Dolných Krčacoch zatiaľ nie je
jasné, o aký druh stavieb tam bude
záujem. Možnosti menšej výstavby sú aj
na tzv. Lameniciach, čo je oblasť pri
bývalom hoteli na Dúbravskej hlavici. Je
to zatiaľ otázka budúcnosti. 
Aká je situácia s fungovaním Domu
kultúry na Saratovskej ulici a ako
vidíte jeho ďalšie využívanie?

- V minulosti sa tu rozvíjali aktivity,
ktoré s ním nie vždy súviseli. Pracujú
tam šikovní ľudia, ktorí kultúre rozume-
jú a vedia ju organizovať. Vystupujú tam
často špičkoví, nielen domáci, ale aj
zahraniční umelci, ktorí dokážu vypredať
celé hľadisko. Je potrebná technická
renovácia zariadení a potom sa na zákla-
de diskusie rozhodne, ako sa bude Dom
kultúry využívať k všeobecnej spokoj-
nosti Dúbravčanov. 
Aké sú plány v okolí futbalového šta-
diónu ŠKP? Neďaleko je kúpalisko
Rosnička. Na neďalekých Poliankach
pri záhradkárskej oblasti je úmysel
vybudovať paroplynovú elektráreň...
- Pozemky medzi štadiónom a Harmin-
covou ulicou patria ministerstvu vnútra,
ale sú tam uplatňované aj reštitučné
nároky pôvodných majiteľov. V prípade,
že by zostali vnútru, ráta sa tam s rozši-
rovaním športových, najmä tréningo-
vých plôch. Táto časť je na športovanie
ideálna kvôli rovinatému terénu. O
úmysle postaviť na Poliankach elektrá-
reň viem, pozemky patria žiadateľovi -
stavebníkovi. Zatiaľ k tomu nemám
odborné stanoviská a mňa osobne
napríklad zaujíma, ako to bude s prípad-
nou hlučnosťou stavby. Zatiaľ nechcem
predbiehať, musíme si počkať na odbor-
né posudky. 
Kauza podivuhodného prideľovania
obecných bytov v Dúbravke počas mi-
nulého volebného obdobia pomaly
doznieva. Ako chcete do budúcnosti
zabezpečiť transparentnosť ich pride-
ľovania a aké kritériá budú pre vás
platiť?
- Skutočne, v minulosti sa byty v
Dúbravke prideľovali netransparentne.
Jednak sa o tom na miestnom zastupiteľ-
stve nehovorilo a jednak o poradovníku
na byty nikto nič nevedel. Byty preto
dostali aj tí, ktorí ich dostať nemali.
Chceme prijať kritériá na prideľovanie
obecných bytov tak, aby sa poskytovali
ľuďom, ktorí ich budú naozaj potrebo-
vať. Zhováral sa Robert Lattacher

FOTO - Slavo Polanský
(Rozšírenú verziu rozhovoru nájdete na

www.BratislavskeNoviny.sk)

Športovy klub plávania
organizuje plavecký kurz 
pre dospelých neplavcov a poloplavcov
v termíne 21. 3. - 11. 5. 2007 (15 h), kondičné
plávanie v termíne 23. 5. - 27. 6. (10 h). Prijí-
mame deti (7 - 9 r) do zdokonaľovacieho výcvi-
ku. Pôsobíme na FTVŠ UK. Info: 5441 3629

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

Návrhu zákona

má predchádzať

dohoda
BRATISLAVA
Novelu zákona o Bratislave sa rozho-
dol predložiť zástupca starostu Rače a
poslanec Národnej rady SR Rafael
Rafaj (SNS). Jeho návrh rieši problém
spôsobu vymenovania a odvolania
prednostov miestnych úradov v Brati-
slave tak, aby túto právomoc mali sta-
rostovia. 
Podľa platného zákona o Bratislave totiž
prednostu na návrh starostu vymenúva a
odvoláva miestne zastupiteľstvo, zákon o
obecnom zriadení však túto právomoc
dáva primátorom a starostom. Zmeny,
ktoré by mali oba zákony zladiť, navrhu-
je R. Rafaj dokonca v dvoch takmer
totožných návrhoch.
Primátor Andrej Ďurkovský je presvedče-
ný, že každá zmena zákona o Bratislave
musí byť prekonzultovaná so samosprá-
vou hlavného mesta. Podľa primátora sa
pri takto predloženej novele zákona obja-
ví aj možnosť, že poslanci ďalšími nesys-
tematickými pozmeňovacími návrhmi
zmenia aj iné ustanovenia bez súhlasu
samosprávy Bratislavy.
„Nie je znakom kvality predložených
návrhov, keď v tej istej veci sa predklada-
jú dva osobitné návrhy. Navyše, pri podob-
ných návrhoch na zmenu zákona o Brati-
slave je nutné dosiahnuť aj porozumenie
so starostami mestských častí.“ A. Ďur-
kovský pripomína, že dohodu so starosta-
mi zatiaľ nedosiahol, a preto nepovažoval
za správne návrh predložiť do parlamentu,
hoci obsahuje podobné ustanovenia. Pri-
mátor preto dúfa, že podobné návrhy sa
nebudú na rokovaní Národnej rady opako-
vať, keďže v tom vidí snahu niektorých
bratislavských starostov riešiť situáciu vo
svojej mestskej časti.
Rafajove návrhy totiž riešia problém,
ktorý vznikol v Karlovej Vsi a v Ružino-
ve, kde noví starostovia majú problém
presadiť v zastupiteľstve výmenu pred-
nostu miestneho úradu.
Podľa starostu Nového Mesta Richarda
Frimmela, starostovia predložili ešte v
decembri 2004 návrh nového zákona o
Bratislave, s ktorým súhlasil i primátor
Andrej Ďurkovský. „V čase, keď starosto-
via i primátor majú snahu, aby bol vypra-
covaný a prijatý nový zákon, nevidíme
potrebu takejto čiastkovej novelizácie.
Navrhovaná poslanecká novela nie je pre
život samosprávy rozhodujúca. Problém s
prednostami sa dotýka vari len jedného,
prípadne dvoch prednostov. Za týmto úče-
lom novelizovať zákon nie je racionálne,“
konštatuje R. Frimmel. (rob) 

Objednajte si reklamu
cez internet!

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk
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Dúfajme, že

v tejto kauze

nezvíťazí strach
AD: OBČANIA MAJÚ OBAVY
Z MAFIÁNSKYCH... (BN 9/2007)
� Toto je čistá ukážka toho ako dnešná
vláda s prepáčením serie na práva
občanov a ako skupina ľudí, ktorí sa
neštítia takého zločinu profituje z dneš-
nej politickej situácie na Slovensku.
Projekt developerskej resp. „mafiánskej“
firmy by sa mal okamžite zastaviť, pokiaľ
nebude vyšetrený tento zločin a vinník sa
neocitne v krimináli. Je hrozné, že toto sa
deje v centre relatívne civilizovaného
mesta. Myslím, že Bratislavské noviny
by mali tejto téme venovať viac času a
postaviť sa ako prvé na stranu občanov,
ktorí nechcú mať z okna výhľad na dlhý
múr betónu... a to nielen v tejto kauze.
Bratislavčania by mali konečne a rozhod-
ne povedať, že toto mesto patrí slušným
ľuďom a nie mafii. Dúfajme, že strach
nezvíťazí v tejto kauze. Držím palce všet-
kým slušným občanom!
� Obávam sa, že držať palce nestačí.
Treba tlačiť na starostu, nech zaujme sta-
novisko. Veď Staré mesto je náš domov a
domov si treba chrániť. Myslím, že to bol
prvý prípad podpáleného domu v Brati-
slave. Pokiaľ viem, tá rodina sú obyčajní
slušní ľudia a starosta, primátor a ani
nikto z poslancov daný čin neodsúdil a
ani im nevyjadril podporu. Že by boli
mafiáni aj oni? Keby si úrady robili svoju
robotu poriadne, tak by občania nemuse-
li bojovať proti čiernym stavbám a
nepodpaľovali by im domy.
� Funguje to stále, keď máš peniaze na
pokutu, tak ťa nikto nezastaví. Je to kla-
sická ukážka bratislavského života.
Alebo sa mýlim?
� Nikdy nebude úplne dobre, lebo ľudia
sú vo svojej podstate závistliví, klamári,
zlodeji a smilníci. Smola. Šliapneš nie-
komu na palec, bude sa brániť. Aj keď
nie je v práve. Dnes si silní a vplyvní
určujú svoje pravidlá. Vivat demokracia!
� Demokraciu by som takto zase len tak
nehádzal do koša, je skvelá. Je však dôle-
žité, aby bola rozvinutá, s čím, samozrej-
me, súvisí aj rozvinutý národ. A tam má-
me ešte čo dobiehať. Napríklad v Anglic-
ku si pamätám, že si Paul McCartney z
Beatles nepovolene nadstavil dom, a
musel ho zbúrať, aj keď ho pozná celý
svet v pozitívnom svetle. Na Slovensku
to v žiadnom prípade neplatí. Kontakty,
známosti, peniaze... to je dnešná demo-
kracia. Nemôžu zastrašiť predsa všet-
kých. Treba proste každú podozrivú stav-
bu hlásiť na stavebný úrad alebo rovno
na prokuratúru. A voleným starostom
mestských častí odkazujem, aby sa teraz
ukázali. Nielen pred voľbami. No áno,
viem, ako sa to skončí.

Z diskusie k článku na
www.BratislavskeNoviny.sk

Franz Liszt 

a organ v Dóme

sv. Martina
AD: VÝMENA STARÉHO ORGANU
VYVOLALA ROZRUCH (BN 8/2007)
Pán Stanislav Šurin má určite nejeden
dôvod, aby historický organ v Dóme sv.
Martina nepovažoval za hodný zacho-
vania na pôvodnom mieste. Informácie
o súvislosti inštalácie organu za účasti
Franza Liszta považuje za „podsúva-
nie nového tvrdenia médiám“. Histo-
ricky neoceniteľný nástroj núka niek-
dajšie hlavné mesto európskej hudby
ako výpredajovú akciu do Žiliny.
Nové tvrdenia sa však budú spochybňo-
vať až dovtedy, kým nebude záujem o
vyzdvihnutie hudobnej minulosti Bratis-
lavy. Kým nedokážeme vytvoriť priestor
umožňujúci uverejniť detaily zo života
skladateľa, ktorého po smrti v roku 1886
v nekrológu Pressburger Zeitung nazvali
„hudobným patrónom Bratislavy“.
V 19. storočí bol smerodajným hudobným
zoskupením Cirkevný hudobný spolok pri
Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein).
Tento spolok vznikol z iniciatívy bratislav-
ského hudobníka Heinricha Kleina a nad-
viazal na hudobné tradície, ktoré od stre-
doveku spájali Bratislavu s najvýznamnej-
šími skladateľmi Európy (Josquin, Cous-
ser, Auber, Beethoven, Haydn, Mozart,
Hummel, Marschner, Metzl, atď.). 
V rámci spolku uviedol Liszt v Dóme
Korunovačnú omšu, ktorú v Budapešti
odmietli, alebo Oratórium sv. Alžbety
venované tejto bratislavskej svätici. V Bra-
tislave organizoval benefičné koncerty, z
ktorých výťažku financoval napr. Humme-
lov pamätník (od V. Tilgnera) a 10 000 zla-
tých venoval priamo pre potreby spolku a
umiestnenie nového organu. Z tohto
pohľadu nemôže byť vôbec dôležité, či sa
skladateľ priamo zúčastnil na inštalácii,
alebo či v tom čase sedel v kaviarni, ale
aký význam nadobúda nástroj ako Lisztov
dar jeho milovanému mestu. 
Ak potrebujeme „relevantné dôkazy“ o
jeho spojitosti s organom, odporúčam
napríklad noviny Pressburger Zeitung z
25. 12. 1913, alebo knihu prof. Jána
Albrechta Spomienky bratislavského
hudobníka. Pozostalosť po Jánovi a Ale-
xandrovi Albrechtovcoch môže záujem-
cu dôkladne oboznámiť o vzťahoch Cir-
kevného hudobného spolku nielen s
Lisztom alebo Rubinštejnom, ale aj s
Bartókom, Dohnányim, Moyzesom, Su-
choňom či s jedným z najvýznamnejších
svetových organistov, Franzom Schmid-
tom, ktorý priamo pre dómsky organ
komponoval svoje diela. Dobre mu
poslúži aj korešpondencia Liszta s osob-
nosťami hudobného sveta, pretože usu-
dzujem, že nám Liszt o svojich aktivi-
tách nezachoval žiadnu kúpno-predajnú
zmluvu či živnostenský list.

Silvia Ruppeldtová, Bratislava

Yukon ponúka veľa muziky za málo zlatiek
Kovbojsky veľké porcie s majstrov-
stvom európskeho profesionálneho
kuchára - to sa snúbi v ďalšom podni-
ku s názvom z Divokého západu -
Salon Yukon na Ulici kpt. Rašu v
Dúbravke.
Čo nás prekvapilo už pri vstupe, a pre-
kvapovalo celý čas obeda, bola pozor-
nosť, rýchlosť a ochota troch čašníkov v
podniku, ktorý zjavne neašpiruje na
noblesnú povesť. Salon Yukon je tak tro-
chu herňa, tak trochu piváreň so záhradou
funkčnou aj v zime, a tak trochu, ale
naplno, reštauráciou. Vybavenie zodpo-
vedá názvu - na jednej stene funkčný krb,
stoly a stoličky sú z masívneho dreva,
priestor zdobia a delia drevené zábradlíč-
ka, rekvizity vyvolávajú ilúziu dobývania
Západu. Toalety sú zato moderné, svetlé,
čisté a voňavé.
Nad výčapom provokuje tabuľka „Čapu-
jeme pivo Staropramen len nad čiarku“.
Vyskúšali sme. Bola to pravda. Aj jedálny
lístok je úsmevno kovbojský. Zložený z
názvov vtipných, miestami trochu sile-
ných, ale človek sa pobaví. Rovnako aj na
kovbojskej neúcte ku gramatike, čo však
býva aj v drahých reštauráciách. V Yuko-
ne majú napríklad hemendex a nie
hamandeggs, ich škaredé dievča je Mery
nie Mary, a výborné karé s kapustou
(naozaj nezdolateľná porcia) je Nedobit-
ná pevnosť. Chybičiek je v ňom viac, zato
prekvapí, čo všetko sa za žartovnými
negramatickými názvami skrýva.
Aj keď sa to pri dvoch druhoch ponúka-
ných polievok nezdalo. Prvou bola Slepa-
čia (29 Sk) - chuťovo nič výnimočné,
hoci v nej bol dostatok mäsa, akoby nedo-
varená, kaleráb bol rozhodne taký. Druhá
mala byť Cesnaková v bosniaku (39 Sk),

s ktorou pri susednom stole zápasil mladý
chlapec. Čašník sa ospravedlnil, že žiaľ,
bosniak už nemajú, či môže túto krémovú
polievku servírovať v porceláne. Súhlasi-
li sme, ale - podnik sa ospravedlnil grand-
sky, túto položku neúčtoval. 
Po polievkach treba spomenúť, že čašníci
vedeli čo a ako - spýtali sa napríklad, či
chceme teplé predjedlo pred polievkou
alebo až po. Pečená slanina s vajcom (55
Sk) by sama vydala za obed - na tanieri
naozaj bolo desať deka vyškvarenej slani-
ny a tri vajcia. Výdatne tiež pôsobí a
dostatočne zasýti ďalšie predjedlo - Toas-
ty (69 Sk). Možno si vybrať z troch
variantov - šunkové, syrové, enciánové -
škoda, že ich nekombinujú, nemohlo by
to robiť pri kalkulácii problém, lebo
cenou sa nelíšia. Boli dobré, čerstvé a
chrumkavé. 
Vo výbere hlavných jedál nebola hovä-
dzina, v jedálnom lístku celkom chýbala,
pritom na Divokom západe to bola potra-
vinová zložka číslo jeden. Možno by
pomohla ešte zlepšiť imidž. Kuchyňa
ponúka v tejto kategórii len hydinu, brav-
čové, ryby - teda pstruha na štyri varian-
ty, rizotá, pomerne dosť bezmäsitých
jedál a štyri megaporcie po 300 gramov
mäsa. 
Objednali sme si rizoto Spáchaný zločin
(99 Sk) - avizovali brokolicu a pór, ktoré
sme v ňom nenašli, roztavený encián len
pracne a smotanu až na spodku kopy.
Renomé bezmäsitých nenapravil Jazdec
prérie (89 Sk) - dusená kapusta v zemia-
kovej placke. K tejto kombinácii dávali
oblohu, čo bolo zbytočné. Placka evident-

ne bola viac múčna ako zemiaková, bola
tuhá. 
Yukon zrejme holduje mäsu. Ďalšie hlav-
né jedlo - Hrbáčov údel (99 Sk) bolo síce
tiež v múčnatej zemiakovej placke, ale
samotné soté v nej bolo veľmi chutné, čo
podmienila kombinácia chutí mäsa, šam-
piňónov, fazule a správne dávkovaných
feferónov. Spomínaná Nedobytná pev-
nosť je aj s tou chybou pozoruhodnosť,
kôpka vykostených rezňov z bravčového
karé na prírodný spôsob s klobásou, ulo-
žených a obložených kopou kyslej kapus-
ty. Kapusta bola presýtená chuťou výpe-
ku, mäso akurát mäkké a bolo ho tiež
dosť, skrátka nie každý, aj keď chce,
takúto porciu dorazí. Dať si k tomu ešte aj
opekané zemiaky (29 Sk) je vyslovená
nerozvážnosť.
Posledným hlavným jedlom, ktoré sme v
Yukone okoštovali, bolo jedlo so sympa-
ticky znejúcim názvom Zbabelý kojot (99
Sk). Je to bravčová krkovička na prírodný
spôsob a môžete si vybrať omáčku
pikantnú, horčicovo-medovú či cesnako-
vú. Krkovička bola výborná, pikantná
omáčka tiež a nemusí sa jej báť ani ten,
kto nerád veľmi pálivé. Rovnako varené
zemiaky (29 Sk) boli výborne uvarené a
chutné.
Záver - výborná obsluha a na lokalitu
nečakane dobrá kuchyňa. Salón Yukon je
pohostinný a ponúka viac, než sa môže
zdať - aj keď má rezervy, vo svojej kate-
górii sa hanbiť nemusí, každú pridelenú
hviezdičku si zaslúžil.
Naše hodnotenie: ���

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

Riziká použitia výrobkov musia byť známe
Človek, v našom prípade spotrebiteľ,
nie je vševediaci. Nemusí vedieť o rizi-
kách a nástrahách, ktoré naňho číha-
jú, keď si niečo kúpi. Veď veci často
kupuje pocitovo, na základe svojich
zmyslov.
Samozrejme, že neočakáva nič zlé,
naopak, tovar mu má slúžiť k jeho spokoj-
nosti. Je preto na výrobcovi, aby spotrebi-
teľa informoval, čo ho môže čakať, ak
výrobok nepoužije tak, ako má, alebo ako
je uvedené v návode či v iných pouče-
niach. Obchádzanie predpisov či nedba-
losť sa v tomto prípade určite neodpúšťa.
Inšpektori SOI navštívili dňa 12. apríla
2006 kontrolu v prevádzke PACIFIC,
s.r.o., Veľkosklad textilu na Vajnorskej
129 v Bratislave. Kvôli posúdeniu kvali-
ty odobrali na laboratórny rozbor vzorku
z výrobku „detské dievčenské šaty.“ Z
protokolu o skúške autorizovanej osoby
zo dňa 15. mája 2006 vyplynulo, že vo
vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo
obsahu formaldehydu, to znamená že bol
zistený nesúlad výsledkov skúšok s tech-

nickými požiadavkami uvedenými vo
vyhláške ministerstva hospodárstva, v
ktorej sú uvedené podrobnosti o požia-
davkách na bezpečnosť textilných vlá-
kien a priadzí a odevných výrobkov urče-
ných na priamy styk s pokožkou. Z
vyhodnotenia vyplýva, že výrobok musí
byť označený upozorňujúcou informáciu
pre spotrebiteľa „Výrobok pred použitím
oprať“, čím sa odstráni riziko dráždivosti
vplyvom formaldehydu. Táto informácia
chýbala na textilnom výrobku „detské
dievčenské letné šaty zo 100% bavlny“, v
celkovej hodnote 2500 korún. 
Kvôli porušeniu povinností dovozcom
riadne informovať predávajúceho o vlast-
nostiach predávaných výrobkov udelila
SOI spomenutej spoločnosti pokutu vo
výške 30-tisíc korún.
Dňa 18. augusta 2006 kontrolovali in-
špektori SOI prevádzku VELOSPORT,
predaj a servis bicyklov na Bradáčovej

ulici. V rámci kontroly zistili v ponuke
sedem druhov výrobkov - osobných
ochranných prostriedkov (Mango Sprint
za 1290 Sk, Mango Rocky za 1090 Sk,
Catlike za 790 Sk, Limar za 1790 Sk,
Rudy Project Bullet za 1590 Sk, Soffati za
690 Sk, RZ model Stratos za 750 Sk) v
celkovej hodnote 9780 korún, pri ktorých
nebol spotrebiteľ riadne informovaný o
spôsobe použitia výrobkov, ani o nebez-
pečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávne-
ho použitia. 
Ďalej v rámci kontroly zistili, že pri šty-
roch druhoch výrobkov - osobných
ochranných prostriedkov (Etape model
Kiki za 540 Sk, Rudy Project za 1490 Sk,
Vetta Gryphon za 990 Sk, RZ - model
Oscar za 690 Sk) v celkovej hodnote
4700 korún, neboli písomné informácie o
spôsobe použitia týchto výrobkov a o
nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich
nesprávneho použitia poskytnuté spotre-
biteľovi v štátnom jazyku. Inšpektorát
SOI udelil v tomto prípade pokutu vo
výške 5000 korún. Marián Taller

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

POZOR! 

od marca 2007 s odpočtom DPH.

C4 Picasso uvidíte aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Cena už od 
563.900,- Sk*
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Ochranárske

návrhy parkov

nie sú reálne
PETRŽALKA
Starosta Petržalky Milan Ftáčnik síce
podporuje zámer ochranárov zacho-
vať v lokalite lesíka na Krasovského
ulici zeleň a vybudovať tu park, no ich
návrhy tak, ako ich predložili, sa
podľa neho nedajú realizovať. 
Z hľadiska územného plánu ide podľa
M. Ftáčnika o územie s prevažujúcou
funkciou občianskej vybavenosti a iba
úsek popri Einsteinovej ulici až po
Aupark je vyhradený na ochrannú funk-
ciu zelene. Pripomenul, že na základe
toho už bolo vydané stavebné povolenie
na výstavbu polyfunkčného domu na
Krasovského ulici a na stavbe sa pracuje.
Takisto už bolo vydané územné rozhod-
nutie na stavbu cesty, ktorá spojí túto
časť s budúcim celomestským centrom
popod Jantárovu cestu. Ochranárom
ďalej pripomína, že pri navrhovaní parku
treba rešpektovať inžinierske siete a ich
ochranné pásma, ktorú vedú pozdĺž Ein-
steinovej ulice.
V konečnom dôsledku bude mať o
funkčnom využití lesíka na Krasovského
ulici podľa starostu M. Ftáčnika hlavné
slovo primátor Bratislavy, pretože úze-
mie vlastní hlavné mesto. Ak ho mesto
predá, alebo dá do dlhodobého prenájmu,
petržalská samospráva už nebude mať
reálne nástroje, aby sa mohla rozhodovať
medzi parkom alebo novou investičnou
výstavbou, konštatuje M. Ftáčnik.   
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka
Kráľa nedávno požiadalo magistrát, aby
vo verejnom záujme rozhodol o ochrane
okolia Sadu Janka Kráľa pred ďalšou
zástavbou. Združenie predložilo magistrá-
tu žiadosť, aby zrušil aj nájomné zmluvy s
investormi, ako aj súhlas s investičnou
činnosťou, ktorá je na tomto území podľa
názoru predstaviteľov združenia v rozpo-
re s územným plánom. (rob)

V Starom Meste

bude oslava

Rímskej zmluvy
STARÉ MESTO
Oslavy 50. výročia podpísania Rím-
skej zmluvy (25. 3. 1957), budú na
Hviezdoslavovom námestí 26. marca.
Multimediálny informačný stánok Eu-
rópskej únie poskytne informácie na
túto tému pre širokú verejnosť.
Podujatie sa začne o 10.00 h a potrvá až
do večera. Návštevníci informačného
stánku, ktorého slávnostné otvorenie je o
11.00 h, budú mať k dispozícii informač-
né materiály, internet, prezentáciu člen-
ských štátov EÚ a projekciu filmov. 
Pre stredné školy a gymnáziá je určený
ranný program, v ktorom budú stredo-
školáci pozvaní na prezentáciu Európ-
skej informačne siete pre mladých Euro-
desk a ďalších agentúr zaoberajúcich sa
prácou s európskou mládežou. Popolud-
ní bude prezentácia členských štátov EÚ
a ďalších účastníkov podujatia.
Pred otvorením a počas podujatia bude
na námestí hrať vojenský orchester z
Bratislavy.
Rímsku zmluvu podpísalo 25. marca
1957 šesť krajín - Belgicko, Francúzsko,
Holandsko, Luxembursko, Nemecko a
Taliansko a znamenala založenie Európ-
skeho hospodárskeho spoločenstva, od
roku 1993 pod názvom Európske spolo-
čenstvo, alebo spoločenstvá, pre ktoré sa
dnes používa pomenovanie Európska
únia. (rob) 

Hotelieri chcú

zlepšiť turizmus

v meste
BRATISLAVA
Asociácia bratislavských hotelov,
ktorá združuje zatiaľ osem najväčších
hotelov v Bratislave, má ako profesij-
ná organizácia ambíciu združovať a
zastupovať všetky hotely a ubytovacie
zariadenia v hlavnom meste. 
Podľa prezidenta BHA (Bratislava
Hotels Association) Jána Kučeru sú
návštevníkmi Bratislavy prevažne biz-
nismeni. Asociácia sa chce pričiniť o to,
aby bolo v meste viac turistov, aby tu
zostali dlhšie a viac míňali. 
Podľa neho turizmu chýba zákon,
výskum a stratégia, riadiace štruktúry, ale
aj odborníci, peniaze či ľudia. A to na
úrovni štátu, regiónu a aj konečnej desti-
nácie. Zatiaľ čo dopravu a prístupné
bývanie je potrebné dotovať, turizmus
prináša zisk a všestranný rozvoj. Nepo-
chybne má svoje riziká a podľa slov šéfa
asociácie by sme určite nechceli skončiť
ako Praha, kde turisti vytesnili domácich
z centra. „Aj preto treba marketingovú
organizáciu úzko prepojenú s mestom,
napríklad s územným plánovaním. Ak
chceme odľahčiť centrum, postavíme
výraznú atraktivitu inde a nasmerujeme
tok turistov. Ak chceme natiahnuť sezó-
nu, zorganizujeme podujatie nadnárod-
ného významu. V Brne je európsky festi-
val lietajúcich balónov, inde je týždenný
festival ohňostrojov. To nemôžu robiť
hotely, ani letisko. Chce to súčinnosť,“
tvrdí prezident BHA Ján Kučera. 
Podľa J. Kučeru by mohla komisia pre
turizmus zložená zo zástupcov mesta a
relevantných organizácií branže na báze
výskumov a štúdií riadiť rozvoj turizmu v
Bratislave. Jej výkonnou zložkou by mala
byť marketingová organizácia špecializo-
vaná na turizmus, tak ako je to vo svete
bežné. BHA chce osloviť všetky relevant-
né organizácie vrátane mesta, na vytvore-
nie takejto spoločnej organizácie. „Keďže
biznis je hybnou zložkou, mala by tomu
zodpovedať pozícia branže. Bude treba
vyriešiť financovanie, priestory, ľudské
zdroje.“ Podľa J. Kučeru sa spoliehajú na
partnerstvo s mestom - je tu priestor pre
PPP (public-private partnership / partner-
stvo verejného a privátneho) a príležitosť,
aby sa Bratislava stala „laboratóriom
mestského turizmu“ a potvrdila tak pozí-
ciu hlavného mesta. (rob)

Pri Štrkoveckom jazere začnú už čoskoro

stavať polyfunkčný komplex Eden Park
RUŽINOV
Dovedna 277 bytov rôznych veľkostí,
obchodná pasáž, sauna a športoviská -
to všetko bude v polyfunkčnom kom-
plexe Eden Park, ktorý už v najbliž-
ších dňoch začnú stavať neďaleko
Štrkoveckého jazera.
Eden Park vyrastie na Drieňovej ulici v
lokalite oproti hotelu Junior. Bude pozo-
stávať z piatich vzájomne prepojených
blokov, z ktorých prvý bude mať 15
poschodí, druhý sedem, tretí osem, štvrtý

sedem a piaty osem poschodí. Okrem
skutočnosti, že každý blok bude iný,
budú zaujímavosťou napríklad vertikálne
pásy na fasáde, ktoré budú zhora nasvie-
tené. 
Na prízemí polyfunkčného komplexu je
navrhnutá obchodná a komerčná pasáž,
ráta sa tiež so saunou, masážnym saló-
nom a priestormi pre fitness centrum a
tiež basketbalovým ihriskom v areáli.
Byty budú rôznych veľkostí, od jednoiz-
bových po štvorizbové, prevažovať však

budú dvojizbové a trojizbové. Všetky
budú mať balkón alebo terasu. Súčasťou
komplexu je aj 384 vnútorných a 22 von-
kajších parkovacích státí.
Stavba Eden Parku má právoplatné sta-
vebné povolenie, terénne práce na
pozemku by sa mali začať už v priebehu
marca a potom sa začne s výkopom sta-
vebnej jamy. Je predpoklad, že výstavba
potrvá dva roky, ukončená by teda mala
byť na jar roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Kuul Fabrik

STARÉ MESTO
Objekt bývalej Základnej školy na
Lazaretskej ulici by mestská časť
Staré Mesto chcela vrátiť do správy
hlavného mesta. Starosta Starého
Mesta Andrej Petrek to navrhol pri-
mátorovi Bratislavy Andrejovi Ďur-
kovskému.   
Podľa A. Petreka škola, ktorá bola vyňa-
tá zo školskej siete koncom roka 2005,
nebude ani po rekonštrukcii spĺňať
európske normy, keďže nemá vlastný
školský dvor a priľahlý pozemok patrí
inému vlastníkovi. 
Starosta A. Petrek tvrdí, že kapacita
ôsmich základných škôl v Starom Meste
stačí vzhľadom na počet školopovinných
detí a demografický vývoj. Budova bude
však vyhovovať iným typom školských

zariadení. Bez dvora sa zaobídu naprí-
klad základné umelecké školy, ktorých
zriaďovateľom je v tomto prípade hlavné
mesto - preto mu Staré Mesto budovu
ponúklo. O návrhu musia ešte rokovať
poslanci miestneho zastupiteľstva. 
Ak sa samosprávy dohodnú, hlavné
mesto na seba zoberie aj zmluvné záväz-
ky voči spoločnosti Noavista, pod ktoré
sa podpísala predchádzajúca samospráva
Starého Mesta. 
Zrušeniu školy predchádzali diskusie a
vyjadrenia o možných a skutočných
dôvodoch tohto kroku. Miestni poslanci
ešte v minulom volebnom období napo-
kon rozhodli o rekonštrukcii budovy a
obnovení školských priestorov. Ako
investora odsúhlasili firmu, ktorú vybral
bývalý starosta Starého Mesta Peter

Čiernik. Vtedajší vicestarosta Andrej
Petrek bol proti projektu a nepodporil ho.
Potom, ako sa stal v decembri 2006 sta-
rostom, oznámil, že súčasné vedenie Sta-
rého Mesta zámer obnovy školy na Laza-
retskej nepodporuje. Jeho zástupca Peter
Tatár uviedol, že škola bola vyradená
nielen pre zlý stav budovy, ale aj preto,
že bola nadbytočná. Okrem toho má
mestská časť výhrady aj proti samému
projektu. „Považujem za neprípustné,
aby bol školský dvor na streche,“ pove-
dal nám P. Tatár. „Tento projekt nie je
dobrý a mestská časť Staré Mesto nemá
záujem ho podporovať.“
Otázkou je, či sa magistrát podujme pre-
brať budovu po mestskej časti a vyrov-
nať sa s rekonštrukčnými plánmi inves-
tora. (rob) 

Budovu na Lazaretskej chcú vrátiť mestu 

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

GIGA AKCIA!

od nedele 18. 3. až do soboty 24. 3.

ODEMA PÚCHOV
(totálny výpredaj konfekcie)

Ozeta Trenčín, Vzorodev Žilina, Zornica Bánovce, Andrema Beluša, Q-M Považská Bytrica

Dom Odborov - Istropolis
Trnavské mýto (1. poschodie)

Otvorené: od 1000 do 1800 h
sobota od 900 do 1200 h

nohavice od 399 Sk
kostýmy od 699 Sk
obleky od 2499 Sk
kabáty od 1599 Sk

www.peknekabaty.sk

70%
Zľavy až do

sl
ov

en
sk

é 
vý

ro
bk

yO všetkých článkoch
v týchto novinách
môžete diskutovať
na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk
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DANE . ÚČTOVNÍCTVO
spracovanie JÚ, PÚ, miezd, DPH

Z A N N I
0911 911 817, 0949 384 189

www.zanni.sk zanni@zanni.sk



Aj malé podnikanie vyÏaduje veºkú starostlivosÈ. My to
vieme, a preto u nás v ªUDOVEJ BANKE je aj mal˘
podnikateº veºk˘m a dôleÏit˘m klientom. 
Ná‰ flexibiln˘ úverov˘ program sa prispôsobí va‰im
moÏnostiam a poÏiadavkám: 

• s v˘hodnou individuálnou úrokovou sadzbou 
• r˘chlym vybavením a jednoduchou administratívou 

VyuÏite na‰u akciu a získajte úver do 10 miliónov bez
poplatkov za jeho poskytnutie a komplexné podnikateºské
poradenstvo zdarma od 15. marca do 15. mája 2007.

� SluÏba lubacall 0850 123 123
www.luba.sk

Veºká pozornosÈ
malému biznisu

< ÚVERY PRE MAL̄ CH
PODNIKATEªOV>

Mesto má mať

nedotknuteľné

plochy
BRATISLAVA
Napriek tomu, že hlavné mesto malo
závery a pripomienky ekológov zo
SAV k tvorbe nového územného plánu
už v roku 2004, zaradilo doň aj projek-
ty, ktoré ekológovia odmietali.
Tieto súvislosti vyšli najavo pri vydaní
publikácie Tatiany Hrnčiarovej a kolektí-
vu z Ústavu krajinnej ekológie Sloven-
skej akadémie vied Krajinnoekologické
podmienky rozvoja Bratislavy. Hovorky-
ňa magistrátu Eva Chudinová síce uvá-
dza, že mesto pri tvorbe územného plánu
vychádzalo aj z poznatkov z tejto vedec-
kej práce, ako základ tvorby plánu si
však vybralo technickú štúdiu. Ide o štú-
diu Fakulty architektúry STU, „...pretože
bola najkomplexnejšia aj z hľadiska
socio-demografických údajov,“ uvádza
E. Chudinová. Podľa jej stanoviska štú-
dia ekológov nezhodnotila socio-ekono-
mické pnutie, teda fakt, že mesto musí
rásť. V závere stanoviska hovorkyňa ma-
gistrátu dodáva, že štúdia SAV naďalej
slúži mestu ako podkladový materiál na
posudzovanie vplyvov na životné pro-
stredie (posudzovanie podľa IEA) jedno-
tlivých investičných zámerov.
T. Hrnčiarová však poukazuje na to, že
už po ich informáciách o základných
ekologických limitoch mesto schválilo
projekty, ktoré veľmi zaťažujú Podhra-
die, obojstranne Dunaj, okraje Karpát na
strane Záhoria aj Vinohradov a defor-
mujú siluetu mesta. Ako uviedla jedna z
autoriek knihy: „Peniaze sú silnejší argu-
ment ako vedecký záver.“
Na rozdiel od technikov, ktorí preferujú
rast metropoly, ekológovia upozorňujú
na možnosť „prehriatia“ rozvoja a rastu
Bratislavy, pričom argumentujú aj tým,
že ekologické kritériá sú tými, ktoré nie-
len chránia prírodu, ale aj človeka ako jej
súčasť a tak mu umožňujú prežiť.
Výskum objektívnych limitov rozvoja
Bratislavy v podaní Hrnčiarovej kolektí-
vu vychádza zo všestranných štúdií usku-
točnených v priebehu šiestich rokov. Na
výskume, analýzach a následne navrho-
vaných postupoch a riešeniach sa zúčast-
nil desaťčlenný číro ženský kolektív. Zo
šesťdesiatich strán kvalifikovaných odpo-
rúčaní sa však do reality prijatých samo-
správou dostala len časť. Okrem pre-
dimenzovanej zastavanosti ekológovia
upozorňujú aj na to, že často sa pod zá-
merom športových a rekreačných zón
ukrývajú len stavby, ktoré slúžia na ko-
merčné využívanie športu a rekreácie,
ako príklad uvádza Čunovo. Dôležitým
varovaním je aj možnosť, že intenzívna
zástavba ohrozí zdroje pitnej vody.
Bratislava by si podľa ekológov napríklad
mala vymedziť nedotknuteľné plochy,
ktoré sa nepredajú investorom, zachovať
a oživiť plochy existujúcej zelene, zabez-
pečiť požadovaný manažment ochrany
prírodných zdrojov i kultúrnych pamia-
tok, stanoviť stupeň zahusťovania úmer-
ný možnému zaťaženiu plochy, zachovať
charakteristické prírodné a historické
siluety a štruktúry mesta. 
Štúdia analyzuje charakteristiky a vlast-
nosti mesta a navrhuje optimálne hranice
využívania celého územia i jeho jednotli-
vých častí. Gustav Bartovic

ZOO je vraj

otvorená na

základe záujmu
KARLOVA VES
Otváracie hodiny bratislavskej Zoolo-
gickej záhrady vychádzajú v zime z
prieskumov návštevnosti, ktorá je v
tomto období minimálna. Sú prispôso-
bené aj zmene denného režimu zvierat
a ekonomickým limitom. 
Tieto faktory viedli podľa riaditeľky
ZOO Miroslavy Šavelovej k úprave otvá-
racích hodín v zimnom období. Reagova-
la tak na kritiku čitateľa, ktorý ostal pred
bránami ZOO so svojím sklamaným die-
ťaťom štvrť hodinu po pätnástej. 
Podľa nášho čitateľa Jaroslava Pehala je
pokladňa otvorená len do 15.00 h a to až
do 31. marca Hoci sa celý objekt zatvára
„až“ o 16.00, vstup doň znemožňujú už
od 15.00 h aj tým, ktorí si chcú zaplatiť
vstupné, hoci by v ZOO zotrvali čo i len
pol hodinku, čo s mnohými malými ne-
trpezlivými deťmi nie je vôbec problém.
„Apelujem teda na riaditeľstvo ZOO i
zodpovedných pracovníkov na magistrá-
te, aby otvárací čas prispôsobili požia-
davkám občanov a hlavne peknému
počasiu, ktoré kraľuje tejto zime i skorej
jari. Veď sa stmieva až po 17.00 h. Ab-
surditu situácie si uvedomia iste aj oni,
ak prídu k ZOO o 15.10 h a budú musieť
svojmu 3-ročnému drobcovi vysvetliť,
prečo je zatvorené,“ napísal nám.
Podľa M. Šavelovej je zimný otvárací čas
od 1. novembra do 31.marca od 10.00 do
16.00 h s posledným vstupom do 15.00 h.
Dôležitým a nezanedbateľným faktorom
je podľa nej zmena denného režimu zvie-
rat v zime. „Chované jedince živočíchov,
ktorých je vyše 1300 kusov, musíme na
zimu pripraviť, čo znamená postupný pre-
chod na zimné kŕmne dávky, privykanie
na kratší pobyt vo vonkajších výbehoch,
zabezpečenie zimovísk atď. U zvierat nie
je možné zmeniť denný režim zo dňa na
deň, mohlo by to vážne poškodiť ich zdra-
vie,“ povedala nám.
Ako ďalej uviedla M. Šavelová, aj keby
bola ZOO už vybudovaná a „bohatá“
zoologická záhrada, nemohla by si dovo-
liť predlžovať otvárací čas v čase mini-
málneho záujmu návštevníkov. Zname-
nalo by to podľa nej neefektívne vy-
nakladanie prevádzkových prostriedkov.
Podľa riaditeľky ZOO tvrdenie čitateľa,
že zariadenie si pohodlne žije z rozpočtu
a zo sponzorských darov, môže vychá-
dzať len z nepoznania podmienok a prá-
ce v ZOO. „Spomeniem aspoň tú skutoč-
nosť, že príspevok zriaďovateľa nepo-
krýva ani zabezpečenie základných pre-
vádzkových činností a limit mzdových
prostriedkov nepostačuje ani na úhradu
tých odpracovaných hodín, ktoré sú v
súčasnosti,“ dodala M. Šavelová. 
Na porovnanie, najnavštevovanejšia
ZOO na Slovensku - v Bojniciach, je do
februára otvorená od 7.00 do 15.00, v
marci však až do 17.00 h. ZOO Praha je
do februára otvorená od 9.00 do 16.00, v
marci do 17.00 h. Čo je však podstatné,
pokladnicu v Prahe zatvárajú polhodiny
pred záverečnou. Najstaršia ZOO na
svete - Tiergarten Schönbrunn, je otvore-
ná v januári od 9.00 do 16.30 h, vo
februári do 17.00 a v marci až do 17.30
h. Aj tu však zatvárajú pokladnice až pol-
hodiny pred záverečnou. (rob)

Aj Bratislava má svoju živočíšnu exotiku
BRATISLAVA
Na prvý pohľad mestu dominujú ľudia,
ale viacnohých, alebo naopak bezno-
hých obyvateľov má Bratislava nepo-
chybne viac. Domáci miláčikovia sú z
toho množstva len zlomok.
Niektoré európske veľkomestá venujú
svojim neskroteným obyvateľom viac po-
zornosti, evidujú ich, strážia a vytvárajú im
podmienky. V Bratislave o nich vedia viac
len ochrancovia prírody, pre obmedzené
finančné možnosti však nemôžu oveľa
viac, než skonštatovať, aký druh na území
mesta žije.
„Pritom sú to skutočne exotické druhy,“
hovorí Jaromír Šíbl, podpredseda Brati-
slavského regionálneho ochranárskeho
združenia. „Prakticky priamo v intraviláne
mesta je zastúpený bobor. Vyskytuje sa na
ľavom brehu od Rivéry až po Devínsku
Novú Ves, na pravom brehu zasa dolu

tokom od Prístavného mosta. Všade tam,
kde nie je opevnený breh.“
Zver sa prispôsobuje - jeden párik bobrov
sa napríklad rozhodol zahniezdiť vo vyús-
tení kanalizácie a museli ho odtiaľ presťa-
hovať. J. Šíbl hovorí, že vďaka ochraná-
rom sa podarilo zachrániť aspoň toľko,
aby sa niektoré druhy mohli prispôsobiť. O
prispôsobivosti druhov hovorí i to, že exi-
stuje výlučne mestská populácia drozda.
Inou kategóriou sú sokoly. V puklinách
panelákov hniezdi sokol poštolka, v čase
hniezdenia možno nad sídliskami vidieť
letecké súboje rodičovských párov s dotie-
ravými vranami a havranmi. Tento sokol
sa živí hlodavcami a inými drobnými sta-
vovcami, takže na sídlisku má čo jesť.
Sokol rároh a sokol sťahovavý sídlia v
Karpatoch, tiež na území mesta a medzi
domy si priletia uloviť svoje holuby úplne
bez problémov.

Bratislava je tiež domovom viac ako desia-
tich druhov netopierov. Tento živočích je
chránený, v bratislavských domoch však
nachádzajú útočiská aj vzácne druhy. Väč-
šina z nich sa na zimu ukladá na spánok,
ale večernica pestrá, ktorá sem chodí
zimovať zo Škandinávie, je aktívna aj v
zime. Priamo v meste dožívajú staršie
populácie salamandier, obojživelníka,
ktorý je už raritou. Z mesta sa naopak
pomaly sťahuje polopúštna ropucha zele-
ná. V meste sa jej darilo, kým mali stavbá-
ri pomalšie tempo - na rozmnoženie totiž
potrebuje na 2 - 3 mesiace plytké mláky.
Slušné zastúpenie majú aj vzácne druhy
plazov. Na sezónu prilietajú lastovičky,
dážďovníky aj belorítky. Na Vydrici sa
našli stopy po prítomnosti vydry, v mest-
ských lesoch a parkoch žijú aj muflóny,
jelene, srny, diviaky, ježe, líšky, veverice a
sem - tam jazvec. (gub)
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AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

www.auta.szm.sk
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Radlinského 27, Ba 1
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Mobil: 0905 514 953



Dopravné zaťaženie Mudroňovej ulice

spôsobujú aj firmy v rodinných vilách
STARÉ MESTO
Obavu zo zvýšenia frekvencie áut a
zahustenia dopravy na Mudroňovej
ulici a v jej okolí vyjadrujú obyvatelia
tejto lokality. V súvislosti so súčasnou i
plánovanou výstavbou sa obávajú
dopravného kolapsu. 
Obyvatelia oblasti tvrdia, že výstavba
šiestich objektov na Mudroňovej a pri-
ľahlých uliciach spôsobí značné problé-
my. Ulica je pomerne úzka, strmá, v
zime udržiavaná len s problémami a
spolu s ulicou Palisády sú už dnes znač-
ne frekventované. Vyúsťujú na Hodžo-
vo námestie, ktoré je neraz ťažko pre-
jazdné a cesta bočnými ulicami ako
Svoradova alebo Zámocká je ťažko
predstaviteľná, pretože by to spôsobilo
dopravný kolaps. 
Občania lokality sa obrátili na starostu
Starého Mesta Andreja Petreka: „Ako
pomôže dobrý starosta občanom, keď
zistí, že si už niekoľko rokov chránia
svoj domov pred rozhodovaním mest-
ských poslancov i poslancov Starého
Mesta, ktorí svojím hlasovaním pomohli

na umiestneniu nevhodne veľkých sta-
vieb do tejto lokality?“ Podľa obyvate-
ľov namiesto toho, aby Napoleonský
vŕšok slúžil verejnosti, pripravuje sa
výstavba štvorposchodovej budovy, v
ktorej bude bývať 200 ľudí. Z úzkej Rad-
vanskej ulice má denne na Mudroňovu
ulicu vychádzať 87 áut a tento počet sa
bude večer vracať späť. „Ako sa zaradia
vodiči z plánovanej obytnej budovy
(Vodárenská záhrada) do kolóny áut, idú-
cej po Mudroňovej ulici? Poznajú
poslanci Partizánsku ulicu a parcelu, na
ktorej má vyrásť rezidenčné centrum so
115 parkovacími miestami? Ako sa zara-
dí ďalších 115 áut do dopravnej špičky
na Palisádach?“ pýtajú sa obyvatelia sta-
rostu. 
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
tvrdí, že cieľom zvolených zástupcov,
ktorým Staromešťania dali dôveru v
decembri 2006, je regulovať jednotlivé
územné celky v Starom Meste tak, aby
spĺňali stanovené normy a súčasne sa v
nich ľuďom dobre žilo. Investičné aktivi-
ty na Mudroňovej ulici sú podľa neho v

súlade s platnou územno-plánovacou
dokumentáciou a ide prevažne o úpravu
už jestvujúcich objektov. Vyrastajú tu aj
nové stavby, ktoré sú však zapracované
do územno-plánovacej dokumentácie.
Jej súčasťou sú aj nároky na dopravné
zaťaženie v tomto území. 
Podľa starostu A. Petreka bola Mudroňo-
va ulica nedávno rekonštruovaná a
dopravné problémy môžu spôsobovať
tranzitujúci motoristi, teda tí, ktorých
cieľom nie je Mudroňova ulica.
„Domnievame sa tiež, že keby tunajšie
stavby, ktoré boli v zmysle územného
plánu vybudované ako obytné, plnili
svoju funkciu v súlade so stavebným
povolením, kolóny vozidiel by na
Mudroňovej ulici nevznikali.“ Podľa sta-
rostu mnohé rodinné domy tu slúžia na
podnikanie, do firiem prichádzajú nielen
motorizovaní zamestnanci, ale aj desiat-
ky klientov. „S tým však územný plán
nerátal, nepredpokladalo sa teda ani také
dopravné zaťaženie, na aké sa odvoláva-
te,“ dodal starosta Starého Mesta Andrej
Petrek. (rob)
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V centre mesta pribudne koncom apríla

nové podzemné parkovisko Mamut Garáž
STARÉ MESTO
Nové parkovacie miesta v centre mesta
pribudnú už pravdepodobne v druhej
polovici apríla, medzi Cintorínskou a
Ferienčíkovou ulicou. Novopostavená
garáž vedľa pivárne Stará sladovňa
(Mamut) bude mať 250 parkovacích
miest.
Parkovanie bude zabezpečené na štyroch
podlažiach, z toho tri sú podzemné. Firma
Vinci Park, ktorá v meste prevádzkuje aj
podzemnú Garáž Opera a Garáž Tatracen-
trum, ráta so sprístupnením parkoviska
23. apríla. Vjazd má byť z Cintorínskej a
výjazd na Ferienčikovu ulicu.
Možnosti parkovania budú mať charakter

buď dlhodobejšieho alebo krátkodobejšie-
ho státia, vrátane nonstop služieb a samo-
zrejmé bude aj nočné parkovanie. V prípa-
de dlhodobejšieho nájmu budú mať klien-
ti zvýhodnené ceny a rôzne zľavy. Obyva-
telia bývajúci blízko garáže môžu využiť
cenovo zaujímavú ponuku mesačného
paušálu na parkovanie v pracovných
dňoch od 17.00 do 8.00 h a cez víkendy.
Zariadenie a technológie vrátane belgic-
kých rámp sú na vysokej úrovni a bude
ich riadiť počítačový systém.
Prevádzkovateľ novej podzemnej garáže
Mamut poskytuje aj služby v Tatracentre,
kde je pre návštevníkov a obyvateľov
mesta k dispozícii viac ako 300 parkova-

cích miest v troch podzemných podla-
žiach. Garáž je vybavená moderným
kamerovým systémom. Garáž Opera
medzi Palackého a Jesenského ulicou je
jednou z prvých podzemných verejných
garáží v Bratislave a pôvodne sa volala
Alexia. Je takisto vybavená kamerami, v
podzemí hrá hudba a návštevníkov upúta
vôňa na aromatizovaných plochách scho-
dísk.
Výstavba garáže sa začala vlani v januári a
pôvodne mala trvať 9 mesiacov. Ako sme
informovali pred rokom, s otvorením sa
rátalo ešte v roku 2006. Nad garážou má v
budúcnosti vyrásť moderný hotel. (rob)

FOTO - Oto Limpus

www.t-com.sk  0800 123 456  T-Centrum 

Vyskúšajte si najrýchlejší 
4G internet zadarmo
Len teraz dostanete neobmedzený internet 4. generácie 
od T-Comu na skúšku úplne zadarmo a bez záväzkov. 
Sami sa presvedčíte, prečo sa už 200 000 rodín a fi riem 
rozhodlo pre najrýchlejší 4G internet. Rozhodnite sa aj 
vy pre 4G internet a získajte ho len za 399,- Sk  mesačne 
(bez DPH) na celé 2 roky. Ak chcete, tak aj s počítačom 
s akontáciou 1,- Sk. Tak neváhajte a zavolajte ešte dnes 
na 0800 123 456.
Ponuka platí pre zákazníkov pevnej linky okrem Doma Mini a ZVP do 30. 4. 2007. Zákazník 
získa na skúšku Internet Maxi Klasik, ak ho do 15 dní od zriadenia nezruší a nevráti koncové 
zariadenie, automaticky si objednáva uvedenú službu s 12-mesačnou viazanosťou. 
Cena 399,- Sk platí pri objednaní Internet Pohoda 600 na 24 mesiacov, neobsahuje poplatok 
za program hlasovej služby. Podrobné informácie získate na 0800 123 456.

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
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Zima priniesla

dvojnásobné

úspory
BRATISLAVA
Ani magistrát a ani samosprávy jed-
notlivých mestských častí nevyčerpali
všetky peniaze určené na zimnú
údržbu komunikácií, ušetrené financie
však použijú rôzne.
Podľa riaditeľky sekcie dopravy na magi-
stráte Tatiany Kratochvílovej mierna zima
nebola láskavá len k financiám: „Čo nám
pomohlo, nie sú ani tak usporené peniaze,
ale fakt, že sa ušetrili cesty. Nebolo treba
soliť, a tak sa netvorilo toľko výtlkov.“
Magistrát vyhlásil zimnú pohotovosť 10.
decembra, ale po prvý raz zasahovali
cestárske čaty už 2. novembra. Na mos-
toch nad Dunajom sa začala vytvárať po-
ľadovica, a tak museli posýpať. Do
konca januára registrovali v sekcii dopra-
vy 4 celomestské a 118 lokálnych zása-
hov na zabezpečenie zjazdnosti komuni-
kácií. Za zimu spotrebovalo mesto vyše
tisíc ton posypových materiálov a minu-
lo na ňu 69 miliónov korún. Predpokladá
sa, že za celú sezónu mesto usporí okolo
50 miliónov.
Staré Mesto údajne ušetrilo okolo 80-tisíc
korún na spotrebe nafty. Na zimnú údržbu
však malo vlani vyčlenených 21,03 milió-
na korún, minulo 21,17 milióna. Podnik
verejnoprospešných služieb VEPOS totiž
nakúpil za 4,45 milióna korún posypový
materiál, ten však neminul a použije sa na
budúcu zimu. 
Samospráva v mestskej časti Nové
Mesto zatiaľ nevie vyčísliť úspory, preto-
že aj zimná údržba dostáva peniaze
podľa kalendárneho roku.
V Petržalke sa na celý kalendárny rok
2007 ráta so sumou 23,6 milióna korún
na ošetrovanie komunikácií, ale bez špe-
cifikácie, či pôjdu peniaze na zimnú či
letnú údržbu. Uplynulá zima ich stála
však v nákladoch len okolo 50-tisíc
korún. Na toľko odhadujú náklady na
dva zimné výjazdy. Oveľa viac však uše-
trili na nepriamych nákladoch. Ide o
financie na príplatky zamestnancom,
ktorí majú zimnú pohotovostnú službu,
čo v tejto sezóne predstavuje 700-tisíc
korún. Usporené prostriedky použila
mestská časť na priebežné čistenie a
úpravu komunikácií a časť z nich presu-
nuli na vyčistenie ihrísk a pieskovísk.
V mestskej časti Ružinov financovali
vzhľadom na počasie zimnú pohotovosť
len od decembra do februára a za toto
obdobie zaregistrovali dva zásahy. V
porovnaní s predchádzajúcou zimou
mestská časť ušetrila takmer dva milió-
ny korún. Tie zostanú v rozpočte, kde sú
vyčlenené na zimnú sezónu na sklonku
roka. (gub)

Do ceny tepla

treba rátať aj

investície
BRATISLAVA
Podľa veľkovýrobcov tepla je pre
konečných odberateľov lepšou cestou
k úsporám vyregulovanie sústavy a
zateplenie domu, než odpojenie od
diaľkového dodávania.
„Vyregulovaním, zateplením plášťa
domu a výmenou rozsušených okien za
plastové poklesla spotreba jedného z
domov na Palkovičovej ulici o šesťdesiat
percent, vyjadrené v gigajouloch,“ hovo-
rí Miroslav Pajchl, riaditeľ divízie výro-
by a rozvodu tepla spoločnosti Hetech
Services.
Dodáva, že práve takýto postup odporú-
čajú svojim odberateľom tepla a teplej
vody. Reagoval tak na tvrdenie, že oby-
vatelia doplácajú na straty tepla pri diaľ-
kovom vykurovaní a dodávke teplej
vody, a že lepším riešením je v niekto-
rých prípadoch odpojenie od diaľkového
zdroja tepla a vybudovanie vlastnej
kotolne.
Podľa jeho slov straty v rozvodoch tepla,
ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ, nie sú
veľké, pretože umiestnenie meračov i
ďalšie súvislosti s rozpočítavaním tepel-
ných strát prísne stráži Slovenská energe-
tická inšpekcia a regulačný úrad. Pripúš-
ťa, že iná situácia môže byť pri umiestne-
ní meračove teplej úžitkovej vody, ale aj
tak je údajne lepším riešením vytrvanie
na spoločnom zdroji a hľadanie úspor
priamo v spotrebe. V tomto smere teplá-
renské spoločnosti napokon pôsobia na
verejnosť.
„Máme záujem na znížení nákladov,“
hovorí M, Pajchl. Tu sa natíska otázka,
aký profit z toho majú práve tieto spoloč-
nosti, ktoré predsa predávajú teplo.
Odpoveďou je názor, že spokojný zákaz-
ník nevymýšľa veci typu odpojíme sa od
centrálneho zdroja tepla: „Ide nám o
zotrvanie zákazníkov,“ vysvetľuje.
Podľa teplárenských spoločností pri
porovnávaní výhodnosti systémov záso-
bovania teplom treba vychádzať z reál-
nych kalkulácií. Teda nielen z ceny ener-
gií - plynu a elektriny, ale aj z investícií a
odpisov. Odpisy, teda cenu domovej
kotolne, vraj nezaratúvajú zástancovia
odpájania. Naproti tomu považujú za
pozitívne inštalovanie pomerných mera-
čov súčasne s vyregulovaním a termosta-
tizáciou. Meranie má však pri úsporách
skôr psychický efekt - zákazník kontro-
luje svoju spotrebu. Gustav Bartovic 

V Mlynskej doline už na jar začnú stavať 

obchodné centrum a domy so 175 bytmi
KARLOVA VES 
Už na jar začne česká realitná skupina
Sekyra Group v Mlynskej doline sta-
vať polyfunkčný objekt Cubicon v
hodnote 1,2 miliardy korún. Ide o
prvý projekt tejto spoločnosti na Slo-
vensku. 
Do roku 2009 by v Mlynskej doline
malo na ploche 8520 m2 vyrásť obchod-
né centrum a súbor obytných budov,
ktorý po dokončení ponúkne 175 bytov.
Obchodné centrum Galéria Cubicon
poskytne širokej verejnosti viac než
7000 štvorcových metrov plôch. Na prí-
zemí bude reštaurácia a supermarket.
Návštevníci nájdu obchody na prízemí
aj na prvom poschodí.. Druhé poschodie
bude určené na šport, fitness a na oddy-
chové aktivity. Nákupnú galériu bude
tvoriť otvorené átrium. Každé z poscho-
dí bude prepojené eskalátormi a výťah-
mi. Vnútorné presklené opláštenie Galé-
rie Cubicon v maximálnej miere umožní
prechod prirodzeného denného svetla do
každého z poschodí objektu. Veľkosť
jednotlivých obchodných priestorov sa
bude prispôsobovať potrebám budúcich
nájomcov.
Garáže pre návštevníkov centra budú v
suteréne budovy. Ďalšie parkovacie plo-
chy budú priamo pred obchodným cen-
trom smerom k ulici Staré grunty. Súčas-
ťou budovy Galérie Cubicon budú tiež

technické priestory, sklady a sociálne
miestnosti. Na bezpečnosť bude dohlia-
dať 24-hodinová strážna služba.
Nadväzujúce bytové domy vytvoria spo-
ločný vnútroblok, v ktorom vznikne prie-
stor na rekreačné a športové aktivity.
Architektúra súboru budov bude členená
vďaka terasám, balkónom, lodžiam a
zimným záhradám. Najmenší byt bude
mať veľkosť 48 štvorcových metrov, naj-
väčší bude mať plochu 157,5 štvorcových
metrov. Byty budú mať dve až päť izieb.

Parkovanie pre obyvateľov bude v pod-
zemných garážach a v blízkom okolí.
Mlynská dolina je novou a postupne sa
rozvíjajúcou lokalitou Bratislavy.
Napojenie na novú vybudovanú D2,
ktorá poskytuje komfortné a rýchle
napojenie Mlynskej doliny do Viedne,
zároveň aj do Českej republiky, je jed-
nou z výhod celej oblasti. Projekt Cubi-
con zaberá územie, kde sa v minulosti
nachádzala časť areálu STV. (juh)

VIZUALIZÁCIA - G&D

Žiaci 9. ročníka ZŠ!
Už ste si vybrali strednú školu?
Robíte prvé vážne rozhodnutie 

o svojej budúcnosti?
Nechajte sa inšpirovať nami!

PaSA - Pedagogická 
a sociálna akadémia

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

pre Vás otvára v novom školskom
roku 2007/2008 4-ročné denné 

maturitné štúdium v odbore
sociálno-výchovný pracovník - 766 16

kód školy 513 604
Termín prijímacích skúšiek:

31. máj a 21. jún 2007
Kontakty:

profkreatis@profkreatis.sk, www.pasa.szm.sk
0903 468 345, 0903 478 002, 
0905 984 111, 02/5341 2593

Vďaka individuálnemu prístupu
je táto stredná škola vhodná aj pre 

žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Bratislavská katolícka charita otvára
DOMOV DÔCHODCOV CHARITAS 

rodinného typu s kapacitou 25 miest
Žiadosti si možno vyzdvihnúť na adrese:

BKCH, Heydukova 12, 811 08 Bratislava
www.charitaba.sk info: 02/5296 4566

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

0905 234 615 � 4363 8184

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

centrala@symparkett.sk
www.parkety.sk

Predaj, montáž, poradenstvo
a kompletná renovácia

* parkety

* plávajúce drevené parkety

* laminátové podlahy 

* intarzaované parkety 

* príslušenstvo - Bona, Sika, UZIN

Najširšia ponuka exotických
parkiet na Slovensku.

Bratislava, Karlova Ves
Borská 1, OD Centrum

tel: 69 20 20 10
0905 435 108

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, 

Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová č. 5/C, 811 04 Bratislava

vyhlasuje v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ 
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
1. Predajňa na Šancovej ulici 3, k.ú. Staré Mesto, 

prenajímaná plocha 135m2

2. Predajne na Šustekovej ulici, k.ú. Petržalka:
Predajňa č. 1, Šustekova ul. 17, prenajímaná plocha  491 m2

Predajňa č. 2, Šustekova ul. 21, prenajímaná plocha  120 m2

Predajňa č. 3, Šustekova ul. 21, prenajímaná plocha  145 m2

Predajňa č. 4, Šustekova ul. 23, prenajímaná plocha  228 m2

Predajňa č. 5, Šustekova ul. 23, prenajímaná plocha  117 m2

Súťažné podklady budú vydané pri obhliadke prenajímaných priestorov. 
Termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou, ktorou je Ing. Peter Haruštiak 

(tel. 02/2029 5616, 0903 520 034), v pracovných dňoch od 800 do 1400 hod.

Obhliadky prenajímaných priestorov sú povinné a budú sa  konať 
v dňoch 19 až 21. 3. 2007 v čase od 1000 do1200 hod. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, 
resp. ponuky, alebo súťaž zrušiť
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Marcový týždeň 

v znamení kníh

o Bratislave
STARÉ MESTO
Pre tých, ktorých fascinuje čítanie o
živote starej Bratislavy pripravilo
kníhkupectvo Artforum zaujímavú
akciu, ktorá potrvá viac ako týždeň.
Na Kozej ulici v Bratislave sa môžete
zúčastniť na besedách s autormi kníh o
Bratislave a spomenúť si na atmosféru
tradičného Prešporku v príjemnom pro-
stredí kníhkupectva. Sprostredkujú ju
okrem autorov kníh o Bratislave aj také
skvelé tradičné „neelektrifikované“ hu-
dobné telesá ako Požoň Sentimentál a
Pressburger Klezmer Band. Nebude chý-
bať ani víno z neďalekých viníc a tradič-
né bratislavské rožky.
Vo štvrtok 15. marca o 19.00 h bude v
Artfore historik Štefan Holčík, autor knihy
Korunovačné slávnosti, Bratislava 1563-
1830, knihy, ktorá sa zaoberá mestom v
jeho najväčšej sláve. Vtedy sa Prešporok
stal snemovým mestom kráľovstva a koru-
novačným mestom uhorských kráľov, síd-
lom kráľa i arcibiskupa...
V ten istý deň vystúpi v Artfore aj Peter
Salner, autor knihy Bratislavské kaviar-
ne a viechy, v ktorej dobová tlač, me-
moáre i spomienky súčasníkov približu-
jú nezabudnuteľnú atmosféru spoločen-
skej zábavy a tolerancie v predvojnovej
Bratislave.
Vo štvrtok 22. marca o 19.00 h predstaví
svoju Prvú knihu o Bratislave Pavel
Dvořák. Kniha je fantastickou rekon-
štrukciou tej najstaršej „Bratislavy“, akú
si len môžete predstaviť na základe fasci-
nujúcich obrázkov Albína Brunovského,
na ktorých nechýbajú ani dávno vyhynu-
té tvory z čias, keď tu ešte bolo more...
Vo štvrtok 29. marca o 19.00 h vystúpi na
Kozej Dušan Kováč, autor knihy Brati-
slava 1939-1945. Mier a vojna v meste, v
ktorá rozoberá také kľúčové udalosti zo
života Bratislavy ako blahobyt uprostred
vojnovej Európy, slávnosti a politické
návštevy, kultúrne podujatia a športové
zápolenia. Autor bude mať aj svojich
hostí a po besede vystúpi Požoň Senti-
mentál so svojimi skvelými nostalgický-
mi piesňami.
Kto by napriek bohatému večernému
programu nemohol prísť do Artfora, od
12. do 31. marca má kníhkupectvo pre
všetkých ešte jednu lákavú ponuku: všet-
ky knihy o Bratislave budú zlacnené o 20
percent. (brn)

Nezištná pomoc

je záležitosť

pre dámy 
BRATISLAVA
Ženské hnutie, ktoré sa nezaoberá
emancipáciou, rodovou rovnosťou ani
inými teóriami, ale robí to, čo je posla-
ním ženy, teda pomáha životu, je rari-
tou, ale v Bratislave ho máme.
Dokonca už dvanásť rokov. Pred dvanás-
timi rokmi sa v kaplnke kostola klarisiek
stretli dámy, ktoré oslovila myšlienka
vnášať do denného života pomoc a
pokoj. Myšlienku doniesla z Budapešti
Alžbeta Capková, dnes už doživotná pre-
zidentka klubu. Členkami soroptimistic-
kých klubov sú ženy rôznych povolaní a
záujmov.
„Mnohí sa pýtajú, čo vlastne znamená
slovko soroptimistka,“ hovorí viceprezi-
dentka Soroptimist International klubu
Bratislava, Barbora Laucká. „Tento ná-
zov vychádza z latinského hesla Sorore et
Optimum, čo vo voľnom preklade zna-
mená Sestry dobrej mysle.“ Klub sa riadi
ideou láskavosti, je to najrozšírenejšie
charitatívne ženské hnutie na svete, ktoré
sa zaoberá pomocou slabším.
Za dvanásť rokov sa na zoznam potreb-
ných, ktorým Bratislavčanky pomáhali,
dostali po niekoľko rokov deti z Diag-
nostického ústavu, ktorým každoročne
zabezpečili dvojtýždňový pobyt na stred-
nom Slovensku. Tradíciou sa stala ich
predvianočná kapustnica každoročne
podávaná bezdomovcom pred Blumen-
tálskym kostolom, pomohli starenkám a
starčekom v Domove dôchodcov na
Rusovskej ceste. Každoročným preda-
jom punču a vlastnoručne vyrobených
koláčov na Vianočných trhoch získavajú
prostriedky na podporu svojich aktivít a
zorganizovaním Soroškoly pre neza-
mestnané ženy nad 40 rokov získali
ohlas dokonca v Európskej centrále hnu-
tia v Ženeve.
V týchto dňoch pripravujú aukciu portu-
galských vín v hoteli Carlton - bude 26.
apríla a výťažok z nej poslúži sociálne
odkázaným chorým deťom. (gub) 

Evanjelickú nemocnicu na Partizánskej

svojpomocne oživujú samotní veriaci
STARÉ MESTO
Už na jeseň tohto roku by mali ožiť
všetky trakty známej bývalej Evanje-
lickej nemocnice na Partizánskej ulici.
Veľký podiel na tom majú veriaci, ktorí
ju oživujú vlastnými rukami.
Informoval nás o tom farár Michal Zajden
z Bratislavského zboru Evanjelickej cirk-
vi augsburského vyznania. Nemocnicu
prevzala cirkev späť do svojho vlastníctva
v roku 1998. Budova niekoľko rokov
pustla a v istom čase sa stala útočiskom
bezdomovcov, postupne z nej zmizlo všet-
ko, čo malo nejakú hodnotu a dalo sa spe-
ňažiť. V istom čase začala z objektu miz-
núť aj strešná krytina. Pred piatimi rokmi
sa náklady na obnovu budovy a na jej opä-
tovné sprevádzkovanie odhadovali na 200
až 350 miliónov korún, pričom v prípade,
že by v nej malo byť znovu zdravotnícke
zariadenie, by boli potrebné navyše ďalšie

náklady na vybavenie objektu. Spoloč-
nosť Reformat, s ktorou cirkev rokovala o
obnove budovy, s ňou pre nedostatok
financií neurobila vôbec nič. „Tak sme sa
dohodli a v roku 2003 začal s rekonštruk-
ciou budov Bratislavský zbor,“ uvádza M.
Zajden.
Pustili sa do rekonštrukcie s intenzívnym
zapojením veriacich. Podľa brata Zajdena
príslušníci náboženskej obce odpracovali
na rekonštrukcii budovy doteraz tisíce
hodín a v brigádach pokračujú. Svojpo-
mocne prekonali aj nedostatok financií -
objekt reštaurujú postupne. Investovali
najprv do jednej časti, ktorá po zreštauro-
vaní začala prinášať prvé peniaze. „A tak
pokračujeme, povedali sme si, že peniaze
neprejeme,“ hovorí kňaz.
Tou prvou časťou je vysokoškolský inter-
nát s kapacitou 30-40 študentov . Záujem-
covia o ubytovanie nemusia striktne patriť

k evanjelickej cirkvi, ale predsa - bez dob-
rozdania farnosti v mieste bydliska sa tu
neubytujú. Nájomné od študentov vzápätí
preinvestujú na rekonštrukcii ďalších častí
nemocnice, v ktorých má byť Domov
sociálnej starostlivosti pre približne päť-
desiat ľudí. Tento trakt by chceli odovzdať
do užívania v septembri tohto roku. Nie-
ktoré priestory budovy potom bude cirkev
prenajímať aj na komerčné účely.
M. Zajden hovorí, že aj po rekonštrukcii
zostane bývalá Evanjelická nemocnica
taká, ako si ju pamätajú starší Bratislavča-
nia. Na jej vonkajšom výzore sa nebude
nič meniť. Budova je svojím spôsobom
staviteľskou raritou. Napriek kompaktné-
mu dojmu nevznikla naraz. Prvú časť
postavili ešte na prelome deväťdesiatych
rokov devätnásteho storočia, posledné
objekty a definitívny vzhľad budovy je z
roku 1912. Gustav Bartovic

Už na jeseň tohto roku by mala byť rekonštrukcia budovy bývalej Evanjelickej nemocnice ukončená. Tak ako sa na jej
postavení na prelome 19. a 20. storočia podieľali veriaci prácou vlastných rúk, prispeli bratislavskí evanjelici tisíckami bri-
gádnických hodín aj k jej obnove. FOTO - Oto Limpus
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infolinka 0800 111 303 
www.csobsp.sk
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STARÉ MESTO
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
skupina mužov fyzicky napadla 26-ročné-
ho muža z okresu Čadca. Pri útoku mu
spôsobili vážne zranenia s nespresnenou
dobou liečenia. Jeden z páchateľov mu pri-
tom ukradol mobilný telefón v hodnote asi
10-tisíc korún. Pri útoku páchatelia pre-
padnutému vulgárne nadávali pre jeho prí-
slušnosť k etnickej menšine. Celým prípa-
dom sa už zaoberá bratislavská polícia a
skutok vyšetruje ako trestný čin lúpeže v
súbehu s trestným činom hanobenia náro-
da, rasy a presvedčenia spolupáchateľ-
stvom, za čo páchateľom hrozí až osem-
ročné väzenie. Polícia po páchateľoch
naďalej intenzívne pátra. 

KARLOVA VES
NA ULICI STARÉ GRUNTY v disko-
bare došlo k bitke. Privolaní policajti zisti-
li, že skupinku mladíkov fyzicky napadol
podgurážený 22-ročný Tomáš z Bratislavy.
Zranenie jedného z poškodených si vyžia-
dalo jednorazové ošetrenie. Policajti muža
našli v podniku, kde sa pred nimi ukryl a
predviedli ho na policajné oddelenie v
Karlovej Vsi. Vyšetrovateľ ho obvinil z
výtržníctva a teraz mu hrozia až dva roky
za mrežami.

PETRŽALKA
NA FARSKÉHO ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 25-ročný Petr-
žalčan. Fyzicky ho napadli štyria neznámi
páchatelia a pri útoku mu ukradli mobil,
MP3 prehrávač a peňaženku s hotovosťou
asi 2000 korún, celkom v hodnote viac ako
10-tisíc korún. Mladík sa zo zranení, ktoré
pri lúpeži utrpel, bude liečiť asi 10 dní. 
NA JANTÁROVEJ CESTE dvaja
neznámi páchatelia prepadli 27-ročného
muža z Bratislavy. Okrem osobných
dokladov mu ukradli aj mobil a finančnú
hotovosť. Poškodenému, ktorý pri útoku
utrpel aj zranenia v oblasti tváre, tak vznik-
la škoda asi za 8500 korún.

RUŽINOV
NA ULICI PLANÉT vylúpili pobočku
stávkovej kancelárie. Neznámy páchateľ
so zbraňou v ruke vošiel do pobočky a žia-
dal od pracovníčky peniaze, ktorá mu ich v
strachu vydala. Ďalší muž, ktorý mu pri
lúpeži pomáhal, zostal stáť pred stávkovou
kanceláriou a pravdepodobne pozoroval
okolie. Potom obaja s ulúpenými peniazmi
z miesta ušli smerom na Ostredkovú ulicu,
kde nastúpili do osobného motorového
vozidla. Páchatelia lúpežou spôsobili
škodu vo výške niekoľko desiatok tisíc
korún. Prípad vyšetruje kriminálna polícia.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ULICI JÁNA JONÁŠA sa neznámy
páchateľ vlámal do strojárskeho učilišťa.
Násilím vnikol do objektu a so sebou si
okrem iného odniesol rôzne elektrické
náradie, počítač, bicykel a autorádio v hod-
note asi 125-tisíc korún. Akoby to nestači-
lo, páchateľ poškodil aj tlačiareň a počíta-
čovú skrinku, čím spôsobenú škodu zvýšil
o ďalších 3000 korún. (ver)

V Bratislave

vyrástla čierna

dymová stena
Málokto vtedy poznal zvuk, ktorý vydáva-
jú padajúce bomby vypustené z bombar-
dovacích lietadiel. Bratislavu pred 16.
júnom 1944 nikdy nebombardovali, tak-
mer nikto nevedel, ako ohlasuje svoj prí-
chod smrť ničiaca ľudské životy v expló-
ziách a v ohni.
Bol som vtedy školák a zároveň s prvými
výbuchmi som vbehol do protičrepinového
úkrytu vykopaného v zemi na ihrisku Cver-
novej továrne. tam ženy z obáv pred požia-
rom pozhášali horiace sviečky. Nikto nesedel
na lavičkách pri stenách, všetci ležali na pod-
lahe z neohobľovaných dosiek. Kričal som
na mamu, aby som ju v tme našiel a stúpal
som po telách, ako som k nej bežal. Zovrela
ma do náručia a pritisla na zem.
To už bomby vybuchovali hromadne, počuli
sme len ohlušujúci rachot. Bombardéry nad
nami otvorili pumovnice a vypustili ničivý
náklad. Jednotlivé explózie splynuli do straš-
ného zvukového monolitu. Myslel som si, že
takto asi vyzerá koniec sveta. Všetko okolo
mňa sa triaslo, zo stien a plafónu sa na nás
spomedzi dosiek sypala zem. Plakali sme od
hrôzy, niektorá zo žien sa začala hlasno mod-
liť, aj keď ju pri výbuchoch sotva bolo počuť.
Postupne sa k nej začali pridávať ostatní.
Ležali sme v tme na zemi, ktorá sa triasla
akoby žila a trpela bolesťou.
Stratil som odhad času, neviem, ako dlho to
trvalo, ale zdalo sa to ako večnosť. Silné
výbuchy bômb postupne utíchali. potom sme
počuli už len výbuchy, ktoré vôbec nemali
takú silu ako predchádzajúce. Po čase sa
zopár chlapov osmelilo vyjsť von z úkrytu na
schody. Zakričali, že horí rafinéria Apollo a
prístav, možno aj ďalšie továrne. Apolka bola
od nášho úkrytu vzdialená vzdušnou čiarou
asi 600 metrov. Hneď vedľa nej bola Káblo-
vá továreň, v ktorej pracoval môj otec...
Keď sme vyšli z úkrytu von, všade vládlo
šero, hoci v t tom jarnom slnečnom dni nebo-
lo ešte ani poludnie. Cez obrovskú stenu z
hustého čierneho dymu, ktorá vyrástla na
juhu medzi Dunajom a nami, sa slnečné svet-
lo nedostalo. Stáli sem vonku pri úkryte celí
špinaví, na tvárach potôčiky sĺz pomiešaných
s prachom a zemou, ale fascinovaní hrôzo-
strašným obrazom, na ktorý nikdy nezabud-
nem. Priam hmatateľne nás obrovská čierna
stena oddeľovala od sveta, v ktorom sme
nepoznali hrôzy vojny. Tá dovtedy pustošila
vždy niekde inde, ďaleko od nás.
Teraz sa objavila v Bratislave na dosah ruky.
Prvýkrát sme ju pocítili a uvedomovali sme
si, že oni určite nemali také šťastie ako my v
úkryte. Že bombardovanie neprežili. A kaž-
dého z nás sa zmocňovali obavy o životy
našich blízkych. Kde sú? Nestalo sa im niečo
zlé? Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce)

Puttovia z priekopy patria do interiéru
Priekopa pod Michalskou bránou bola
až do polovice 18. storočia nevyhnut-
nou súčasťou mestského opevnenia.
Preto sa v nej, ani na jej vonkajšom
obvode, nesmelo nič stavať a musela
byť stále prístupná. Na iných mies-
tach, kde bola v mestskej priekope
trvale voda, napríklad okolo Laurin-
skej brány a pozdĺž terajšej Gorkého
ulice, bolo možné chovať ryby. 
Keď už mestské opevnenie v poslednej
štvrtine 18. storočia prestalo plniť svoju
pôvodnú funkciu, časti priekop sa využí-
vali ako záhrady, v časti bola zriadená
strelnica, inde bol priestor na štvanie
zveri, prípadne sa hralo divadlo či konali
cirkusové predstavenia. Časť Michalskej
priekopy južne od mosta sa premenila na
záhradu, ktorú po vojne sprístupnili
verejnosti ako záhradu U červeného raka.
Pri obnove v 60. rokoch do záhrady v
priekope preniesli a inštalovali dve
kamenné skulptúry predstavujúce puttov.
Umiestnili ich na podivnú šikmú betóno-
vú lavičku tak, že každý z nich sa pozerá

na inú stranu. Zdá sa, že ten, kto rozho-
dol o ich umiestnení v záhrade, nemal ani
potuchy o ich pôvodnej funkcii. 
Pred sťahovaním do priekopy boli putto-
via umiestnení po stranách vchodu z
nádvoria do kanonickej rezidencie nad
kostolom klarisiek (dnešná adresa Kapi-
tulská ulica 7). Sochy boli osadené na
šikmých úsekoch murovaného zábradlia
po stranách malého otvoreného schodis-
ka. Puttovia boli obrátení tvárami k sebe
a k prichádzajúcemu, ktorého akoby víta-
li. Neboli tam však náhodou. Každý z
nich nesie v rukách kornútovitý útvar s
kruhovou vodorovnou hornou plochou.
Dnešným deťom kornúty v ich rukách
možno pripomínajú obrovskú zmrzlinu.
Anjeličkovia však neniesli zmrzlinu, ale
svetlo. Kruhové horné plochy útvarov v
ich rukách slúžili ako podstavce pre lam-
páše, do ktorých sa vkladali lampy alebo
svietniky, aby ako-tak osvetlili schody do

domu. Osvetlenie sa určite zapaľovalo
len pre mimoriadne významných hostí. 
Kamenné sošky chlapcov svetlonosov
vznikli v niektorej prešporskej kamenár-
skej dielni v prvej polovici 18. storočia.
Vtedy ich pravdepodobne nikto neobjed-
nal, aby osvetľovali schody na dvore
kanonika. Tam sa pravdepodobne dostali
až okolo roku 1870, keď z Dómu sväté-
ho Martina odstránili skoro všetky ume-
lecké diela z obdobia renesancie a baro-
ka ako nevhodné do gotického chrámu.
Tam mohli pôvodne niesť svetlá pri
schodoch k niektorému z oltárov. Tam
ich možno videla aj Mária Terézia, keď
ju v chráme korunovali uhorskou krá-
ľovskou korunou. 
Kamenní puttovia boli určite pôvodne
určení do interiéru. A bolo by vhodné, aby
sa tam vrátili skôr, než ich čas a poveter-
nostné podmienky úplne zničia. Použiť
ich ako záhradné plastiky rozhodne nebol
ten najlepší nápad. O „modernom“ pod-
stavci ani nehovoriac. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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NOVÉ MESTO
Bratislavskí ochranári budú v sobotu
17. marca na Železnej studienke opäť
pomáhať ropuchám pri jarnej migrácii
z lesov do rybníkov.
K najväčšiemu úhynu žiab na cestách
dochádza, keď sa na jar presúvajú z lesov
do rybníkov, aby tam nakládli vajíčka. Ak
im človek túto trasu skríži novou cestou,
začne dochádzať k tragickým situáciám.
Žaby totiž ostávajú verné rodnému rybní-

ku po celý život a neostáva im nič iné, len
riskantný prechod cez vozovku.
V sobotu ráno sa začína výstavbou fólio-
vých zábran, stretnutie záujemcov je
naplánované na 8.30 h pod Červeným
mostom. Účastníci by si mali doniesť
vlastné sekery a motyky, organizátori
môžu poskytnúť iba obmedzené množstvo
náradia.
Akcia má tri časti. Prvou je výstavba fó-
liových zábran, ktoré sa stavajú na mies-

tach najmasovejšej migrácie žiab. Druhou
je prenos žiab cez cestu do rybníkov a tre-
ťou odstránenie zábran, keď ropuchy
nakladú vajíčka a opúšťajú rybníky. Žaby,
ktoré sa zachytia do zábran alebo zostanú
na ceste, prenesú ochranári vo vedrách do
najbližšieho rybníka. Akciu organizuje
Slovenský zväz ochrancov prírody a kra-
jiny v spolupráci so Štátnou ochranou prí-
rody - Správou CHKO Malé Karpaty.
Viac na www.miniopterus.sk (brn)

Ochranári pomôžu žabám prejsť cez cestu



BRATISLAVA
Futbalovú Artmediu čaká zápas prav-
dy. V nedeľu predpoludním hostí Žili-
nu a jedným z hráčov, ktorí by mali
ťahať petržalskú káru, je Marián
Čišovský, ktorý do Artmedie prestúpil
práve zo Žiliny.
„Pod Dubňom som prežil pekné obdobie,
ale po narodení dieťaťa nás to s rodinkou
ťahalo späť. V Artmedii som spokojný,
je tu dobrá partia, ktorá sa dá určite
porovnať s tou v Žiline,“ vraví Marián.
Jeho korene však treba hľadať ďalej. Na
východe. Marián totiž pochádza z
Humenného, odkiaľ prestúpil do Interu...
„Stále som Humenčan, ale v Bratislave
sa cítim veľmi dobre. Páči sa mi tu a s
rodinkou sme už rozhodnutí, že v nej
zostaneme natrvalo,“ priznáva Marián
Čišovský (na fotografii vpravo).
Dvadsaťsedemročný obranca vstúpil do
ligových dejín pred necelými desiatimi
rokmi a po krátkom účinkovaní v spomí-
nanom Humennom presídlil k Dunaju.
„Bratislava prešla odvtedy veľkými zme-
nami, prakticky každý polrok tu vyrastie
niečo nové. Mesto sa rozrastá, pribúdajú
obchodné centrá. Keď som napríklad
hrával za Inter, tak Polus sa iba začínal
stavať. Počas môjho príchodu tam bolo
iba jedno obrovské parkovisko,“ spomí-
na na svoje začiatky v hlavnom meste.
Ako každý nový futbalista, ktorý sa pre-
sťahoval do Bratislavy, aj Marián Čišov-
ský prešiel najskôr niekoľkými podnáj-
mami v rôznych častiach mesta. „Najrad-
šej spomínam na Ružinov. Tam sa býva-
lo veľmi dobre. Výborne je však aj v
Podunajských Biskupiciach, kde teraz
žijeme. Zrejme preto, že sme konečne vo
svojom,“ spokojne tvrdí pravý obranca
Artmedie a spomína na prvé dva týždne
a týždne po príchode. „Na začiatku som
poznal len cestu na štadión a späť, k

orientácii mi však pomohli prvé dva
roky, keď som sa presúval hromadnou
dopravou. Keď som si kúpil auto, menšie
problémy mi zase robili jednosmerky. Na
tie som si musel zvykať,“ prezrádza
Marián Čišovský.
O Bratislave sa tvrdí, že je plná pekných
báb, ale on sám si vybral už doma, v
Humennom. „S manželkou Martinou
som prišiel do Bratislavy a pred rokom
sme sa rozrástli o syna Maroša, ktorý na
rozdiel od nás je už pravým Bratislavča-
nom,“ smeje sa Marián a pokračuje.
„Keď máme čas, najčastejšie ideme na
prechádzku do Sadu Janka Kráľa. Tam sa
nám páči najviac, ale občas zavítame aj
do nejakého nákupného centra.“ Rád si
však sadne aj do kaviarne na kávičku.
„Mám jednu obľúbenú, ktorú vedie
kamarát.“ Okrem prechádzok ho v
poslednom čase bolo vídať aj na zimnom

štadióne na zápasoch Slovana. „Hokej
sledujem od malička, ale veľmi som naň
nechodil. Zmenilo sa to až v poslednom
čase,“ priznáva a vysvetľuje, komu patrí
jeho hokejové srdce. „Spočiatku som
najviac fandil Trenčínu, teraz je to trojici
Trenčín, Slovan, Košice. Keby som si
mal vybrať len jedného, tak ako východ-
niar to budú Košice!“ Syn Maroš však
vraj dáva prednosť futbalu (páči sa mu
zelený trávnik), na hokeji ho lákajú skôr
čírliderky (úplne najviac mávadlá, ktoré
držia dievčatá v rukách).
Marián hral v Bratislave za Inter aj
Artmediu a rozdiely medzi nimi nerobí.
„Obidva kluby mali najvyššie ciele, sú si
v mnohom podobné. Rozdiel je skôr v
tom, že na Pasienky som prišiel ako
bažant, kým v Petržalke hrávam na tré-
ningu už za starších...“ (mm) 

FOTO - TASR

HOKEJ
Zrejme viac trápenia, ako čakali nielen
hokejisti, ale najmä fanúšikovia, pri-
nieslo štvrťfinálové play-off hokejovej
Extraligy. Slovanisti v ňom narazili na
Poprad, vlaňajšieho finalistu, ale
podľa tohtoročných výsledkov skôr
priemerný klub, ktorý navyše končil
sezónu bez svojich najväčších hviezd...
Už prvé stretnutie však bolo senzáciou.
Bratislavčania ho prehrali, a keď podľah-
li aj vo štvrtom zápase, za stavu 2:2 sa
začínalo odznovu. Nasledujúce dve stret-
nutia však zverenci Zdena Cígera zvládli
na jednotku a v piatok 16. marca ich čaká
prvý semifinálový duel vo Zvolene.

„Som rád, že sme sériu nakoniec zvládli
bez väčšícj komplikácií. Teší ma, že
chlapci pristúpili k posledným stretnu-
tiam zodpovedne a potvrdili pozíciu
favorita. Teraz nás čaká krátka regenerá-
cia a potom už príprava na Zvolen. Budú
to ťažké stretnutia, základná časť
potvrdila, že obe mužstvá sú vyrovnané,
takže sa treba sústrediť aj na maličkosti,
ktoré môžu rozhodnúť,“ povedal bezpro-
stredne po postupe Zdeno Cíger.
Slovanisti majú v tejto sezóne so Zvole-
nom takmer vyrovnanú bilanciu, no
fanúšikovia veria, že postup do finále nie
je len želaním, ale stane sa aj realitou. K
tomu však bude treba aj divácku pomoc,

takže Samsung Aréna by mala znovu
praskať vo švíkoch. „Verím, že fanúšiko-
via ukážu, ako majú radi Slovan,“ želal si
aj slovanistický kormidelník. Druhú
semifinálovú dvojicu tvoria Košice so
Trenčínom, po ročnej prestávke je teda
silná štvorka opäť pohromade a práve z
tohto kvarteta vyjde nový slovenský maj-
ster. 
Semifinálové termíny: Piatok 16. marca
a sobota 17. marca Zvolen - Slovan, uto-
rok 20. marca a streda 21. marca Slovan
- Zvolen, piatok 23. marca Zvolen - Slo-
van, nedeľa 25. marca Slovan - Zvolen,
prípadný siedmy zápas bude v utorok 27.
marca a Zvolen privíta Slovan. (mm)
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Futbalista Marián Čišovský na tréningy

chodil dva roky hromadnou dopravou

Hokejový Slovan postúpil do semifinále, 

v boji o finále ho čakajú Zvolenčania

Pelikán je

spokojný 

so sezónou
ATLETIKA
Nedávne majstrovstvá Európy vyšli aj
jedinému mužovi z Bratislavy v našej
atletickej výprave. Osemstovkár Jozef
Pelikán postúpil do semifinále behu na
osemsto metrov a hoci na finále nedo-
čiahol, domov sa vracal spokojný. 
„Semifinále bolo naozaj mojím cieľom,
aj keď je, samozrejme, jasné, že som sa
chcel dostať čo najvyššie. Skúseností už
mám dosť, teraz som získal ďalšie,“ tvrdí
dvadsaťdvaročný pretekár Interu. Trošku
ľutuje, že v semifinále bojoval ako jedi-
ný Slovák. „Škoda, vo dvojici by to bolo
určite lepšie. Určite by som zvolil inú
taktiku. Takto som musel bežať sám na
čo najrýchlejší čas. S trénerom sme sa
však zhodli, že to bolo dobré aj kvôli
tomu, že som získal nové poznatky.“
Európsky šampionát vlastne uzavrel celú
zimnú sezónu. „Som s ňou spokojný.
Nestihol som v nej len tréningový prechod
z objemu do rýchlostí, čo mi v Birmingha-
me trošku chýbalo. V tomto roku sú síce
majstrovstvá sveta v Ósake, ale limit je
privysoko a nevyzerá veľmi reálne. Skôr
sa chcem sústrediť na tréning štvorstovky,
kde by som mal získať rýchlosť.“ Jozef sa
najbližšie chystá na sústredenie do Špa-
nielska, myslí však aj na školu: „Som
štvrták na FTVŠ a rátam, že do dvoch
rokov by som ju mohol skončiť,“ prizná-
va bratislavský rodák a pokračuje:
„Pochádzam z Petržalky a mojím častým
tréningovým centrom je práve Sad Janka
Kráľa alebo chodníčky popri Dunaji.“
„Potvrdil, čo ja už dávnejšie viem. Že je
veľký bojovník. Škoda, že do semifinále
nepostúpil aj Repčík. Ak by tam boli
dvaja, mohli dokázať ešte viac,“ prezra-
dila na Pelikánovu adresu šéfka sloven-
skej atletiky Mária Mračnová. (mm)

Blíži sa Beh

okolo Slovnaftu
ATLETIKA
Beh okolo Slovnaftu patrí k poduja-
tiam, ktorých vek sa začína blížiť k
dôchodkovému.
Ten tohtoročný má poradové číslo 47. a
bude v stredu 4. apríla v športovom areáli
vo Vlčom hrdle. Súťažiť sa bude v 26
kategóriach od mladších žiakov a žiačok
až po mužov vytrvalcov na tratiach 1500
až 9000 metrov - hlavnými kategóriami sú
míliari (4500 m) a vytrvalci (9000 m).
Na svoje špeciálne kategórie sa môžu
chystať zamestnanci Slovnaftu a neza-
budlo sa ani na bežcov s mentálnym
postihnutím. Slávnostné otvorenie bude
v stredu 4. apríla o 12.30 h na futbalo-
vom ihrisku Slovnaft. Štart hlavných
kategórií je o 15.30 h. (mm)

Štadióny

sa črtajú, 

ale kde a kedy?
BRATISLAVA
Téma nových stánkov pre futbal a
hokej sa už stáva evergreenom a v
Bratislave niet pomaly miesta, kde by
sa neuvažovalo o ich postavení. Zosu-
marizujme: Futbalový štadión mal
byť postupne na Tehelnom poli, na
Pasienkoch, v Ivanke, na poli medzi
Petržalkou a Rusovcami... 
Hokejová hala mala byť v Petržalke, v
Dúbravke, úplne mimo Bratislavy. A to
už nehovoríme o sťahovaní jednotlivých
futbalových mužstiev, keď len Slovan
ústami svojich funkcionárov mal hrať
postupne na Pasienkoch, v Petržalke,
najnovšie v Dúbravke a mihla sa aj infor-
mácia, že by nejaký rok vydržal v Senci.
Artmedia si tiež mohla vybrať: Pasienky,
Dúbravka, Prievoz, najnovšie sa plánuje
stánok v Petržalke... Splnomocnenec
vlády pre šport Dušan Galis nedávno
vyhlásil, že okolo štadiónov bude jasno v
priebehu dvoch mesiacov. Čas sa poma-
ly kráti a Bratislavčania čakajú, čo a kde
sa vlastne postaví. Možné je totiž aj to, že
jeseň začne Slovan na Tehelnom poli,
Artmedia v Petržalke, Inter na Pasien-
koch a že hokejistov predbehne na „ich“
pozemkoch nejaký mrakodrap... A per-
lička na záver. Atléti žiadajú od futbalis-
tov, aby sa na novom štadióne rátalo s
atletickou dráhou! (mm)

Bratislavskí

potápači

na Lafranconi
PLÁVANIE
Nemáte čo robiť najbližší víkend a
radi sa potápate? V takom prípade
zoberte kamarátov a vyberte sa na
Lafranconi, kde sa v bazéne FTVŠ
uskutoční zaujímavé podujatie - pla-
vecké preteky desaťčlenných druž-
stiev v potápaní pod vodou na 24
hodín.
Organizátorom akcie sú Občianske zdru-
ženie klub PRO-DIVE a Katedra pláva-
nia a plaveckých športov pri FTVŠ UK v
Bratislave. Štartuje sa v sobotu 17. marca
- o 18. h sa na blok postaví prvý člen šta-
fety a po skoku pokračuje plavec vo svo-
jej dráhe minimálne 25 metrov. Vzdiale-
nosť je však ľubovoľná, povinná je však
odovzdávka, ktorá sa uskutoční dotykom
rúk oboch členov. Poradie či striedanie
jednotlivých členov môže byť ľubovoľné
počas celých 24 hodín.
Potápačský výstroj je bežný, štandarizo-
vaný. Prezentácia je v sobotu medzi
16.00 a 17.30 h, o 18.00 h bude štart,
záver pokusu je naplánovaný na nedeľu
18. marca o 19.00 h. (mm)

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

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

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

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

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

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

splátkami.

Chevrolet. Veľké plus.

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

Bližšie informácie u autorizovaného predajcu. 

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

Zmrzlinový pohár stojí niekedy aj 120 korún.

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

Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk

www.chevroletsk.com
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Pokorná Anna v tieni Beethovena
FILM
Ešte stále doznievajú posledné tóny
Mozartovej hudby z Formanovho
filmu, keď kinosálami zaznieva Beet-
hovenova Deviata symfónia. Je tu nový
film o hudobnom géniovi, film o
posledných rokoch Ludwiga van Beet-
hovena, jeho vášni, utrpení, samote,
neznášanlivosti a genialite s názvom V
tieni Beethovena. 
Režisérka Agnieszka Holland nakrútila
príbeh podľa scenára Stephena J. Rivela a
Christophera Wilkinsona a Beethoveno-
vu neskrotnú genialitu v ňom tlmočí pro-
stredníctvom vzťahu mladej ženy Anny
(Diane Kruger) a rozporuplného umelca.
Ed Harris má hrať človeka, ktorého svet
nenávidí, pohŕda ním, ale zároveň ho
miluje, obdivuje a neskryte mu závidí. 

Všetky tieto pocity dokáže herec tlmočiť
aj bez toho, aby vzal do rúk notový papier
a ceruzku, a začal písať noty, pri ktorých
mu znie v ušiach fascinujúca hudba. Ed
Harris hrá Beethovena ako šialeného a
neskrotného génia už pri takej bežnej
každodennej činnosti, ako je umývanie
polonahého tela. Pri tomto úkone sa ume-
lec správa k svojmu okoliu bezohľadne a
svoju telesnú schránku oblažuje vodou s
takým rozmachom a sebaľúbosťou, že
nikto nepochybuje o jeho dokonalosti.
Nakoniec aj rituál očisty vo filme najú-
primnejšie vyjadruje vzťah hudobníka a
jeho oddanej obdivovateľky Anny.
Beethoven je v tomto filme žalostne sám.
Susedia mu nadávajú, zároveň však dví-
hajú svoj spoločenský kredit tým, že
môžu cítiť pach umelca priamo spoza

jeho dverí. Anna sa mu stáva jedinou
dôverníčkou, oporou, múzou, priateľkou,
aj ošetrovateľkou. Jej krehkosť a túžba
podobať sa nevšednému umelcovi, kon-
trastujú s obrovským telom, ale aj obrov-
skou mysľou a dušou hudobníka. Ich
dokonalý súlad vyvrcholí okrem rituálu
umývania aj pri spoločnom dirigovaní
Deviatej symfónie.
Agnieszka Holland nakrútila film, v kto-
rom naznačila svet šialených vášní, emó-
cií, poryvov duše a mysle ľudí obdare-
ných výnimočnými schopnosťami. Umel-
cov, ktorí po sebe zanechávajú Deviate
symfónie. Pretože spoznať skutočný svet
týchto velikánov je celkom nereálne. Len
oni sami môžu vedieť, kam až zachádza a
kam ich zavádza ich schopnosť „uchopiť
tón“. Dáša Šebanová 

Impresie a Stretnutia v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Ak zavítate v týchto dňoch do Pálffyho
paláca na Zámockej ulici, môžete byť
svedkami dvoch umeleckých inštalá-
cií. Na prízemí v Malej výstavnej sále
sú vystavené diela 4. ročníka Sympó-
zia Impresie: jeseň a na prvom
poschodí paláca sa odohráva Stretnu-
tie generácií IV.
Jesenné impresie súzvučia s týmto roč-
ným obdobím a prinášajú pred diváka
obrazy plné nostalgie a zasnenia. Fareb-
nosťou sa z týchto pocitov vymyká
možno len Vladimír Kudlík, jeho Krídla
motýlie skôr inklinujú k roztopašnému
letu ako k posmutnelej jeseni. K hýria-
cim obrazom tak môžeme zaradiť aj
Kudlákovu A chalupu dostane od táty. K

ženskej jemnosti a dokonalej bielej
„farebnosti“ inklinuje Božena Augustí-
nová a jej Koláže I.-III. Svojimi dielami
sa tu ešte prezentujú Jitka Bezúrová,
Květoslava Fulierová, Eva B. Linhartová
a Blanka Votavová. Výstava potrvá do 1.
apríla.
Stretnutie generácií IV. zastupuje, tak
ako sľubuje názov, plejáda autorov všet-
kých vekových kategórií a umeleckých
zameraní. Striedajú sa farebnosť aj štýly,
aby spolu v konečnom súlade súzvučili
na prezentácii umeleckých diel, ktoré
prinášajú zážitok aj krátky prehľad o
súčasnom dianí vo výtvarnom umení.
Výstavu organizuje Spolok výtvarníkov
Slovenska a nechýbajú na nej mená ako
Vladimír Kompánek, Michal Studený,

Ondrej Zimka, ale aj autori ako Daniela
Zhang či Paolo Zhang Shuguang. Vyme-
novať všetkých zúčastnených umelcov je
nereálne a tak spočiňme okom na Žltom
džbáne Nataše Floreánovej či sa na chví-
ľu pristavme pri ženských inšpiráciách
Milana Krajča, ktorý dokázal zo ženské-
ho tela vykúzliť Gitaru, Trúbku, ale aj
neodolateľnú Tanečnicu.
Michal Studený rozpráva Príbeh kytice a
Ondrej Zimka zas prináša príhodu o Mat-
kinej pravnučke žijúcej na vysokej nohe
v Bilbao. Nemáte chuť sa pozrieť ísť, ako
si tam užíva? Určite sa nejaká omrvinka
z jej bohato prestretého stola nájde aj pre
vás. A keby len omrvinka! Pri tomto
bohato prestretom stole si naozaj pochu-
títe až do 28. marca. Dáša Šebanová

Výstava o živote

Jaroslava Ježka

v SNM
VÝSTAVA
V Slovenskom národnom múzeu otvo-
rili výstavu zameranú na život a tvor-
bu výnimočného českého skladateľa
modernej hudby Jaroslava Ježka. Pod
názvom Jaroslav Ježek: Život je len
náhoda je prezentácia sprístupnená
verejnosti od 9. marca do 1. júla v
SNM na Vajanského nábreží 2
Jaroslav Ježek sa narodil 25. septembra
1906 v rodine dámskeho krajčíra. Na
svet prišiel so šedým zákalom a operácie
jeho situáciu ešte zhoršili: na pravé oko
oslepol úplne. Napriek tomu, že sa na
svet pozeral skrz „malú dierku“ jedného
oka, podľa Jana Wericha bol najveselším
humoristom v českej hudbe.
V roku 1929 získal diplom majstrovskej
kompozičnej školy Jozefa Suka, ktorý
umeleckého génia charakterizoval slova-
mi: „Veľká inteligencia, vzdelanie vše-
stranné, sčítanosť, rýchle vnímanie, bys-
tré pozorovanie...“ Ježek bol uznávaným
skladateľom vážnej hudby, ktorého si
cenil i Igor Stravinskij. Kto si aspoň raz
v živote nezanôtil starú známu pesničku
Šaty dělaj člověka alebo nezabudnuteľný
song Život je jen náhoda? 
Svojimi piesňami Ježek dopĺňal slávne
duo Jířího Voskovca a Jana Wericha. Pre
divadelné hry ich Oslobodeného divadla
skladal scénickú hudbu a piesne, ktoré
tvoria základ českej modernej tanečnej a
džezovej hudby.
Verejnosti sú určite známe melódie Tma-
vomodrý svět, Hej rup, Nebe na zemi,
Píseň strašlivá o Golemovi, Klobouk ve
křoví či Babička Mary. Osudy Jaroslava
Ježka môžete bližšie spoznať práve na
výstave, ktorá je otvorená denne od 9.00
do 17.00 h. (dš)

Hommage 

a Lucia Popp 
HUDBA
Posledná marcová nedeľa je v Sloven-
skej filharmónii venovaná pamiatke
veľkej slovenskej umelkyne Lucii
Popp. O 18.00 h sa v koncertnej sieni
SF odohrá koncert pod názvom Hom-
mage a Lucia Popp.
Na koncerte zaznejú diela W. A. Mozarta
- Symfónia č.35, D dur „Haffnerova“ a
Bella mia fiamma, addio! či operné pre-
dohry a árie W. A. Mozarta, G. Rossiniho,
G. Donizettiho, P. Mascaniho, R. Leonca-
vallo, G. Pucciniho. Diriguje Mário
Košík, vystúpia umelci Adriana Kučero-
vá - soprán, Pavol Remenár - barytón a
Cappella Istropolitana.
Vstupenky sú v predpredaji v pokladnici
Slovenskej filharmónie na Palackého
ulici a stoja od 30 do 120 korún. (dš)

Matúšove pašie 

v evanjelickom

kostole
HUDBA
Matúšove pašie BWV 244, geniálne
dielo Johanna Sebastiana Bacha,
zaznie opäť po dvoch rokoch v Brati-
slave. Tentoraz bude unikátne umelec-
kou prítomnosťou dirigenta svetového
mena, rodáka zo slovenskej Hnúšte -
prof. Jána Valacha.
Ján Valach uviedol Matúšove pašie v
jeho nanútenom domove, belgických
Antverpách, 25-krát za sebou, vždy na
Bielu sobotu. Pred každým uvedením
diela venuje zvláštnu pozornosť, práci
so zborom, ktorý je hlavným nosite-
ľom Bachovho biblického posolstva.
Hviezdou koncertu bude nemecký teno-
rista Hans Jörg Mammel. Ženské party
budú spievať mladé umelkyne Anna
Mikolajczyk (Poľsko) - soprán a Lien
Haegeman (Belgicko) - alt. Basista Dirk
Snellings z Belgicka je naopak už roky
vyhľadávaným interpretom majstrov-
ských oratoriálnych diel. Postavu Krista
stvárni mladý slovenský basista Jaroslav
Pehal. 
Koncert bude 28. marca o 18.00 vo Veľ-
kom evanjelickom kostole na Panenskej
ulici. Predpredaj vstupeniek je v kníhku-
pectve Reformata na Palisádach 48 a v
BKIS na Klobučníckej 2. (dš)

13 fotografov

na Hrade
VÝSTAVA
Na domácom fotografickom a mediál-
nom trhu sa objavila publikácia, ktorá
predstavuje tvorbu trinástich význam-
ných slovenských fotografov.
Na Západnej terase Bratislavského hradu
pri tej príležitosti inštalovali výstavu pre-
zentujúcu užší výber záberov obsiahnu-
tých vo fotoročenke. Možno tu stretnúť
také výrazné mená slovenskej fotografie,
ako sú 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. 
Výstava potrvá do 13. apríla. (dš)

Tlačová oprava
VÝSTAVA
V článku Zberateľská vášeň v Mirba-
chovom paláci (BN 08/2007) sme omy-
lom uviedli ako autora článku riadite-
ľa GMB Ivana Jančára. 
Správne  malo byť, že autorom článku
bola Dáša Šebanová. I. Jančár bol ako
kurátor výstavy v článku citovaný.
Chyba vznikla pri redakčnej úprave člán-
ku. Čitateľom, ako aj obom autorom sa
ospravedlňujeme. (red)

Katarínu Vavrovú môžeme dnes zaradiť k najvýznamnejším slovenským grafikom.

akcia: lízing s 0 % navýšením

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

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

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

posilňovač riadenia, najvyššia svetlá výška v kategórii

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

už od 289.000 Sk

už od 299.000 Sk

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

Akcia platí do vypredania zásob.
Ilustračné foto
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PIATOK 16. marca
� 10.00 - Čin - Čin, divadlo pre všetkých,
účinkujú hendikepované deti a dospelí,
MKC, Školská 14
� 16.00 - H. Krejčí: Desperanduľa, účin-
kuje Dezorzovo lútkové divadlo, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - T. Williams: Mačka na horúcej
plechovej streche, derniéra divadelného pred-
stavenia, Malá scéna, Dostojevského rad 7
� 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, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadelné
predstavenie, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33

� 20.00 - Zuzana Aries Suchánková
Band, koncert, Rančík u Kanga, Starohájska
35 , Petržalka 

SOBOTA 17. marca
� 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
� 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 - Artmedia - Žilina, futbalová
Corgoň liga, Petržalka
� 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
� 17.00 - Tanečná horúčka v PKO, taneč-
né popoludnie, Spoločenská hala PKO
� 19.00 - Pôstny koncert duchovnej
hudby, Kostol sv. Františka, Karlova Ves
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5

PONDELOK 19. marca
� 19.00 - V. H. Vladimírov: Zámka škripí,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - J. Godber, J. Thornton: Bar-
manky, divadelné predstavenie, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Hana Naglik: Jurgova Hana,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 

UTOROK 20. marca
� 10.30 a 18.00 - K. Žiška: Čiernobiele
srdce Ch. Chaplina, verejná generálka a
premiéra, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann Brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Süskind: Kontrabas, účinkuje
M. Huba, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Charles Bukowski: The Killers,
Divadlo Kaplnka, VŠMU, Ventúrska 3
� 19.00 - 4 TET Jiřího Korna, koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

STREDA 21. marca
� 11.00 - Soľ nad zlato, festival Okolo
sveta za 50 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Daj ma, mamička do školy
(VŠMU), festival Okolo sveta za 50 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Náučným chodníkom: Červený
most - Železná studienka - Kamzík, vlas-
tivedná vychádzka BKIS, stretnutie pri Vo-
jenskej nemocnici
� 16.00 - Príbeh koňa (Brestské bábkové
divadlo, Bielorusko), festival Okolo sveta
za 50 rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 19.00 - Koncert Štúdia mladých, Malé
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
� 19.00 - T. McNally: Frankie a Johnny,
účinkujú M. Geišberg a K. Magálová, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, o troch her-
coch, ktorí hľadajú ideálne vzťahy a ideálnu
prácu, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - S. Lavrík. Tichý dom, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Charles Bukowski: The Killers,
Divadlo Kaplnka, VŠMU, Ventúrska 3

ŠTVRTOK 22. marca
� 10.00 - Začarované gajdy, festival Okolo
sveta za 50 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36

� 13.00 - Červená čiapočka, festival Okolo
sveta za 50 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Malý princ (Theater MOKI,
Rakúsko), festival Okolo sveta za 50 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Svetový deň vody, Vodárenské
múzeum, stretnutie pred Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou, Devínska 1 
� 17.30 - O dvanástich mesiačikoch
(VŠMU), festival Okolo sveta za 50 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, divadelné pred-
stavenie, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - D. Besse: Riaditelia, derniéra
divadelného predstavenia, Malá scéna SND,
Dostojevského rad 7

� 19.19 - Literárne soirée: Monika Kom-
paníková alebo Biele miesta, slávnosť
novej knihy M. Kompaníkovej, Divadelný
klub Trezor, Nedbalova ulica
� 20.00 - Les a iné príbehy (NORI SAWA,
Japonsko), festival Okolo sveta za 50 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

PIATOK 23. marca
� 9.00 - O Rolandovej soche zaľúbených,
festival Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Rozprávkár a rozprávnica, bese-
da so spisovateľom Petrom Glockom o
Pavlovi Dobšinskom, jeho živote a diele,
Dom kultúry Dúbravka
� 11.00 - Čertík prešporský, /Malý Mozart
v Prešporku - solo predstavenie T. Kornošo-
vá, festival Okolo sveta za 50 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Finist: Obrázky z výstavy, festi-
val Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.30 - Dlhý Široký a Bystrozraký, fes-
tival Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - H. Ibsen: Heda Gablerová,
Divadlo Galéria, VŠMU, Ventúrska 3 
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, o troch her-
coch, ktorí hľadajú ideálne vzťahy a ideálnu
prácu, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Z. Križková: Poslovia, Divadlo
a.ha, Školská 14

� 20.00 - Tajný denník Adriana Molea
(Divadlo DRAK, Česká republika), festi-
val Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

SOBOTA 24. marca
� 10.00 - Všetko lieta, čo má perie (Divad-
lo DRAK, Česká republika), festival Okolo
sveta za 50 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariab-
ka: (Ne)mám rád I., predstavenie pre deti
od 10 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 11.30 - Matelko, sólo predstavenie E. To-
manovej, festival Okolo sveta za 50 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Lopta Hopta, festival Okolo sveta
za 50 rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
� 16.30 - Livin´Blues 2007, XV. ročník
medzinárodného festivalu bluesových a
rhythm & bluesových skupín a jednotlivcov,
Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Luskáčik, festival Okolo sveta za
50 rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
� 19.00 - V rytme flamenca, umelecký
súbor Andalucia, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33

NEDEĽA 25. marca
� 8.30 - Viedeň, veľkonočné trhy, záhrady
pri Schönbrunne, mestské sídlo Habsbur-
govcov, cirkevná a svetská klenotnica,
vstupné 7 eur, cena: 499 Sk, odchod z Trnav-
ského mýta, organizuje BKIS
� 10.00 - J. Čapek: O psíčkovi a mačičke,
festival Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné: Dana Šašino-
vá, klavír, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1
� 15.00 - W. Shakespeare: Búrka, festival
Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
�15.00 - D. Hevier: Hugo, Frigo, Bublina,
pre deti od 3 rokov, Divadlo Ludus, Malá
sála PKO
� 16.00 - Hra na fľašku, divadelné poduja-
tie pre deti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Momentum Musicum, cyklus
komorných koncertov, autorský koncert
mladého skladateľa Petra Šišku (1983), CC
centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - Hommage a Lucia Popp, koncert
venovaný pamiatke veľkej slovenskej umel-
kyne, koncertná sieň Slovenskej filharmó-
nie, Reduta

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

vyjdú opäť o týždeň
22. 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)


