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Poslanci zbavili

obvineného

kolegu všetkých

funkcií
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Devínska Nová Ves v utorok na mimo-
riadnom zasadnutí odvolalo poslanca
Jozefa Molnára (Smer-SD, SNS, ĽS-
HZDS, DSS) zo všetkých funkcií v
miestnej samospráve.
Reagovali tak na obvinenie z brania úplat-
ku vo výške dvoch miliónov korún, ktoré
proti ich kolegovi pred dvoma týždňami
vzniesla polícia. J. Molnár bol odvolaný z
miestnej rady, z funkcie predsedu mandá-
tovej komisie a zbavený členstva v ďal-
ších troch komisiách. Naďalej však zostá-
va poslancom miestneho zastupiteľstva.
Podľa polície poslanec J. Molnár spoloč-
ne s ďalšou, zatiaľ neznámou osobou
začiatkom minulého roka sľúbili zástup-
covi zahraničnej firmy, že vybavia predaj
mestského pozemku. Kúpnopredajná
zmluva už bola podpísaná, no vzhľadom
na to, že kupujúci nesplnil podmienky,
bola zrušená.
Poslanec podľa polície v polovici februára
2006 zobral úplatok 2 milióny a navyše
žiadal doplatiť 600-tisíc korún. Časť tohto
doplatku vo výške 300-tisíc korún prevzal
8. marca, no pri preberaní tejto časti úplat-
ku ho polícia zadržala.
Po tom, ako devínskonovoveské miestne
zastupiteľstvo zbavilo J. Molnára všet-
kých funkcií v miestnej samospráve,
vyjadrilo znepokojenie nad tým, že ich
kolega bol obvinený z korupcie pri preda-
ji pozemku v správe mestskej časti a
zmene účelu využitia toho pozemku. Ako
sa uvádza v uznesení, ktoré prijali poslan-
ci jednohlasne, skutok kolegu Molnára, v
prípade preukázania, „považujú  za
poškodzovanie dobrého mena poslancov
mestskej časti, volených funkcionárov a
orgánov samosprávy mestskej časti pri
realizácii verejných záujmov a záujmov
občanov v mestskej časti“. 
Poslanca J. Molnára ešte v stredu 14.
marca vylúčili zo strany Smer-SD s tým,
že strana nepripustí, aby individuálne
osoby zneužívali svoje postavenie v miest-
nych, regionálnych alebo centrálnych
štruktúrach vo svoj prospech alebo v pro-
spech inej osoby. 
Poslanec sa od zadržania nachádza vo
vyšetrovacej väzbe a hrozí mu väzenie od
5 od 12 rokov. V decembrových komunál-
nych voľbách neúspešne kandidoval na
post starostu mestskej časti Devínska
Nová Ves. Bol zvolený za poslanca miest-
neho zastupiteľstva za koalíciu Smer-SD,
SNS, ĽS-HZDS, DSS.
Ide o druhý odhalený prípad korupcie v
bratislavskej samospráve. Prvým bol prí-
pad bývalého starostu Rače Pavla  Bielika,
ktorý bol za branie úplatku odsúdený na
päť rokov väzenia nepodmienečne. Rozsu-
dok nie je právoplatný, pretože odsúdený
sa proti nemu odvolal. (brn, sita)

Statický posudok 

Starého mosta

nedáva odpoveď

na všetky otázky
BRATISLAVA
Statický posudok Starého mosta, kto-
rý pre magistrát vypracovala žilinská
spoločnosť GEOSTATIK, nedáva jed-
noznačnú odpoveď na otázku, či je
most vhodný na to, aby po ňom pre-
mávali električky.
Posudok vznikol na základe inžiniersko-
geologického prieskumu, ktorý sa usku-
točnil v súvislosti s prípravou výstavby
električkovej trate z Janíkovho dvora do
centra mesta. V rámci prieskumu sa robi-
li štyri inžiniersko-geologické vrty v
mieste mostných pilierov v osi železnič-
nej trate. V posudku sa okrem iného kon-
štatuje výskyt puklín, dutín a vyplave-
ných častí spojovacieho materiálu v drie-
koch pilierov. Podpery sú zložené zo
žulových blokov a výplňového betónu,
pričom kvalita betónu je veľmi rozdiel-
na. Ako sa konštatuje, „v poruchových
zónach (vyplavený betón, dilatačné puk-
liny) bude pevnosť betónu nižšia“.  
V posudku sa navrhujú aj spôsoby saná-
cie mostných podpier - okrem iného by
malo ísť o „preinjektovanie podpier tla-
kovou injektážou s vyplnením dutín,
puklín a vyplavených častí betónu pomo-
cou usmernenej injektáže po celej dĺžke
podpier“. Mostné podpery by mali tiež
byť spevnené vložením zvislej výstuže.
Posudok však nedáva jednoznačnú odpo-
veď na otázku, či je Starý most vhodný
na to, aby po ňom premávali električky,
pretože jeho spracovatelia nemali k dis-
pozícii všetky relevantné údaje. „V tejto
etape prieskumu dosiaľ nebola definova-
ná predstava o type a zaťažení budúcej
mostnej konštrukcie, a preto nie je
možné sa vyjadriť k posúdeniu únosnos-
ti a sadaniu budúcej konštrukcie,“ uvá-
dza sa v posudku, ktorý mesto stojí pol
milióna korún.
V nasledujúcom období budú pokračovať
prípravné práce. Po spresnení parametrov
bude možné vypísať súťaž na vypracova-
nie projektovej dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie stavby a postupovať ďalej
výberom zhotoviteľa, vypracovaním pro-
jektovej dokumentácie pre územné roz-
hodnutie, prerokovaním projektovej
dokumentácie a napokon požiadať o
vydanie územného rozhodnutia a dosiah-
nuť jeho správoplatnenie. Nový úsek
modernej električkovej trate, ktorý bude
merať 5,8 km, spojí centrum Bratislavy s
pravobrežnou najväčšou mestskou čas-
ťou Petržalkou. Električková trať bude
smerovať zo Šafárikovho námestia cez
Starý most až do Janíkovho dvora. Na
celej trase bude 9 zastávok. Výstavba
celého úseku v prvej etape bude trvať asi
2,5 roka, pričom stavba si vyžiada asi 8
miliárd slovenských korún. Je predpok-
lad, že na trati by mali premávať nízko-
podlažné električky. (juh)

Rekonštrukcia vodovodu na Rázusovom nábreží potrvá až do augusta. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Asi 54 miliónov korún si vyžiada
rekonštrukcia vodovodného potrubia
na Rázusovom nábreží, ktorú v týchto
dňoch robí Bratislavská vodárenská
spoločnosť.
Súčasťou stavby, ktorá potrvá až do
augusta tohto roka, je aj rekonštrukcia
šachiet v Novom moste. Tie majú byť
digitálne napojené na centrálny dispe-
čing vodární. Oprava vodovodného
potrubia súvisí s haváriou, ktorá sa stala
na Rázusovom nábreží ešte v októbri
roku 2004. Po poruche na výtlačnom
potrubí väčšieho priemeru vtedy vznikla
na nábreží rozsiahla potopa, pri ktorej
voda zatopila pivničné priestory i zapar-
kované autá. Voda vtedy ohrozila aj Slo-
venskú národnú galériu - zaplavila sute-
rénne priestory Esterházyho paláca, pre-
vádzkové priestory reštaurácie Domeni-

co a priesaky sa objavili aj v suteréne
Vodných kasární.
Vodárenská spoločnosť pripravuje aj
ďalšie opravy. V máji sa má rekonštruo-
vať 800-metrový úsek vodovodu na Prí-
stavnej ulici. Práce vodárne koordinujú
so spoločnosťou Metro Bratislava, ktorá
rozširuje ulicu na štvorprúdovú cestu.
Vodárne okrem toho kvôli havarijnému
stavu jestvujúcej kanalizácie odvádzajú-
ce splašky z objektu Manderla rekon-
štruujú asi 80-metrový úsek kanalizácie,
pričom v záujme čo najmenšieho zneprí-
jemnenia životného prostredia obyvate-
ľom túto obnovu vykonávajú banským
spôsobom. Rekonštrukcia by mala byť
ukončená do mája a vyžiada si náklady
asi 14 miliónov korún.
Bratislavská vodárenská spoločnosť
okrem toho pripravuje rozšírenie vodoje-
mu na Brečtanovej ulici. Práce sú naplá-

nované na máj až november a vyžiadajú
si náklady asi 60 miliónov korún. Na
Sliačskej, Lopeníckej a Krahulčej ulici
pokračuje stavba vodovodu a kanalizá-
cie, náklady predstavujú asi 23 miliónov
korún a ukončenie prác je naplánované
na máj. Na Tupého ulici pokračuje
rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu za
asi 14 miliónov korún, práce majú byť
ukončené v auguste tohto roku.
Práce podobného charakteru sa vykoná-
vajú aj na ulici Nad Dunajom, vyžiadajú
si investíciu 10,5 milióna korún a ich
ukončenie sa predpokladá v apríli. Na
uliciach Na vŕšku, Kapitulská, Klariská,
Farská a Prepoštská sa pripravuje rekon-
štrukcia asi 600 metrov dlhého úseku
vodovodu vrátane prípojok, ktorá bude
stáť 15 miliónov korún a je naplánovaná
na máj až október tohto roka.

Juraj Handzo

Na nábreží odstraňujú dozvuky havárie

Magistrát žiada doplniť statický posudok
O statickom posudku Starého mosta,
ktorý v súvislosti s pripravovanou
výstavbou trate  električiek z Petržal-
ky do centra vypracovala na objed-
návku magistrátu žilinská spoločnosť
GEOSTATIK, sme sa pozhovárali s
prvým námestníkom primátora Bra-
tislavy Milanom CÍLEKOM.
- Po preštudovaní statického posudku
Starého mosta od spoločnosti GEOSTA-
TIK, ktorý bol doručený na magistrát
minulý týždeň, sme dospeli k záveru, že
je potrebné ešte niektoré údaje dopraco-
vať. V pondelok na operatívnej porade
primátor Andrej Ďurkovský zaujal jasné
stanovisko v tom zmysle, že posudok je
potrebné doplniť v textovej časti o jasné
vyjadrenie možností momentálneho

zaťaženia jestvujúcich pilierov. Predpo-
kladáme, že posudok bude doplnený o
potrebné údaje už v najbližších dňoch.
Aký bude ďalší postup magistrátu,
pokiaľ ide o prípravu rekonštrukcie
Starého mosta?
- Mesto osloví odborníkov z oblasti stati-
ky a mostných konštrukcií, pričom našou
požiadavkou bude, aby presne definova-
li, aké sú reálne možnosti zaťaženia pilie-
rov Starého mosta. Je predpoklad, že ich
vyjadrenie bude variantné, z hľadiska
toho, aká by mohla byť nová mostná
konštrukcia.
V posudku sa hovorí o tom, že v pilie-

roch sú poruchové zóny a kvalita betó-
nu je veľmi rozdielna. Nespochybňuje
táto skutočnosť už samotnú výstavbu
električkovej trate z Janíkovho dvora
na Šafárikovo námestie?
- Mesto v žiadnom prípade neupúšťa od
svojho zámeru vybudovať električkovú
trať z Petržalky do centra. Zároveň sa
nevzdávame ani myšlienky v dlhodobej-
šej perspektíve vybudovať v Bratislave aj
metro, aj keď v súčasnosti je to vzhľa-
dom na finančné možnosti mesta nereál-
ne. Výstavba električkovej trate z Petr-
žalky do centra mesta nie je v rozpore s
možným vybudovaním metra, napriek
tomu, že povedie v koridore, ktorý bol
pôvodne vyčlenený pre metro.  

Zhováral sa Juraj Handzo
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Ani takto 
dažďový prales 
nezachránime
Svetovej džungle ubúda, nesnažme sa to
však zachrániť premenou Bratislavy na
dažďový prales, lebo za rok z džungle
ubúda nepomerne viac plochy než zabe-
rá Bratislava.
A z nej ani za rok džungľa nebude. Aj keď
sa premena na džungľu deje nezvratne.
Džungľoformátori ale dobre vedia, že
prirýchla zmena by vyvolala masový
odpor, ktorý by mohol vyústiť do straty
doteraz získaných pozícií. Ak sa budova-
telia nových architektúr stavebných či
architektúr vzťahov naozaj chcú zúčast-
niť záchrany dažďového pralesa tým, že
vrátia vývoj pred moment, keď nad
Dunajom stálo prvé pevné obydlie, majú
smolu. Mali by to skúsiť inde.
Neviem síce povedať, kde presne, ale
inde. Lebo tu, v Európe, ani značná pre-
vaha primitívnejších Germánov nad kul-
túrnejšími Rimanmi neprekryla prevahu
Rimanov nad ešte kultivovanejšími Etru-
skmi a Grékmi a po každej z týchto civi-
lizácii dodnes zostali výrazné odkazy.
Zostane to tak aj v Bratislave. Možno sa
všetko zrúti, ale aj potom bude symbolom
Bratislavy pevnosť v tvare obráteného
stola, a nie žiadne biznis centrum či po-
kecovňa slovenskej grobianskosti (NR
SR), ktorými sa Hrad snažili zakryť.
Dnes utláčaná verejná zeleň dokonca
skôr prekryje novostavby než solídne
múry stavieb historických.
A rovnako je to v architektúre ľudských
vzťahov. Tu existovali isté zabehané
normy. Aj existujú. Pravdou je, že tých,
čo ich ctia, je menej ako tých, ktorým sú
šumafuk, ale aj tu je ten vzťah ako medzi
Hradom a bizniscentrom. Menšina je
slušná, kompaktná a zomknutá, kým
architekti nových vzťahov sa zjednotiť
nevedia, lebo ani jeden z nich nevie, čo
hľadá. Tak ako sa utečenci z lazov neve-
dia dopátrať novej spoločenskej etiky,
manažéri nadnárodných obchodných
raťazcov nevedia vykĺznuť z vlastnej
pasce medzi predpísaným počtom
pokladníc a snahou oklamať zamestná-
vateľa, zamestnanca, daňový aj sociálny
úrad. A šéf, ktorý v úrade neodzdraví, je
prekvapený, ak mu pred vchodom do
domu puberťák jednu švihne, lebo ten
zasa toto pokladá za novú architektúru
komunikácie.
Žijem tu dlho a viem, že to nebolo a ani
nebude. Aj keď sa chvíľu zdá, že tieto
architektúry vyhrávajú. Gustav Bartovic

Starosta bude

presadzovať

zachovanie trhu
STARÉ MESTO
Na verejnom zhromaždení občanov
Starého Mesta o budúcnosti trhoviska
na Žilinskej ulici sa väčšina prítom-
ných, ktorých prišlo asi sto, vyjadrila
za jeho zachovanie trhu.
Pozemok trhoviska je v súkromných
rukách a prevádzkuje ho spoločnosť
SOUK. Developeri ponúkajú majiteľovi
údajne 30 miliónov korún a majú záujem
na pozemku stavať. Starosta A. Petrek sa
chce s majiteľom Bohumilom Kristom
dohodnúť, aby trhovisko zachoval, pri-
čom mestská časť je ochotná prispievať
aj na jeho prevádzku.
Podľa starostu si mestská časť Staré
Mesto v súčasnom napnutom stave roz-
počtu nemôže dovoliť odkúpenie pozem-
kov. Rovnako nesúhlasí, aby bol prenají-
mateľom či prevádzkovateľom miestny
úrad. A. Petrek považuje vyjadrenia ob-
čanov za mandát na rokovanie o zacho-
vaní trhoviska.
Majiteľ trhoviska B. Krist konštatoval,
že trhovisko živí približne 70 ľudí,
momentálne je tam 94 stolov a 20 rôz-
nych predajných stánkov. Pripomenul, že
poplatky za prenájom sú ešte stále nízke
a bežný stánok stojí predajcu na jeden
rok 11-tisíc korún bez ďalších nákladov a
poplatkov. Potvrdil, že po dohode so sta-
rostom Starého Mesta je ochotný trhovis-
ko udržať, no dodal, že kvôli zvyšujúcim
sa nákladom najmä na energie počet pre-
dávajúcich pomaly klesá.
Niektorí občania navrhovali, aby sa v
územnom pláne zóny vylúčila na tomto
mieste možnosť výstavby, čo však sta-
rosta odmietol s odôvodnením, že by to
bolo voči majiteľovi nekorektné. Aj keď
by to bola nezastaviteľná plocha, nedo-
nútili by sme tým vlastníka, aby tam pre-
vádzkoval trhovisko, dodal starosta A.
Petrek. V súčasnosti je zóna v okolí trho-
viska charakterizovaná ako plocha na
občiansku vybavenosť s možnosťou
výstavby budov do výšky 6 - 8 poschodí.
Verejné zhromaždenie o budúcnosti trho-
viska na Žilinskej bolo prvým, ktoré
nová staromestská samospráva zorgani-
zovala. Starosta A. Petrek priznal, že
predstavitelia mestskej časti neboli na
takýto spôsob komunikácie s občanmi
celkom pripravení. „Potešilo ma, že na
verejné zhromaždenie o budúcnosti trho-
viska na Žilinskej prišlo toľko ľudí, a to
nielen zo Starého Mesta. Až na ňom som
si však uvedomil, že na tento v uplynu-
lých rokoch neuplatňovaný spôsob
komunikácie nie sme všetci pripravení.
Prejavilo sa to v emotívnych vyjadre-
niach ľudí útočiacich napríklad na vedú-
cu oddelenia obstarávania územného
plánu Ing. arch. Katarínu Kantorovú.
Obvinili ju z technokratického prístupu a
nadŕžania investorom. Sebakriticky mu-
sím priznať, že ani ja som nebol na také-
to otvorené stretnutie s občanmi pripra-
vený. Keby som bol, asi by som hneď v
zárodku zarazil invektívy voči nej a do
budúcnosti aj voči ďalším pracovníkom
miestneho úradu. Verím, že ich táto skú-
senosť neznechutí, pretože v organizova-
ní verejných stretnutí s našimi voličmi
chceme s poslancami pokračovať,“ uvie-
dol starosta A. Petrek. (brn)

BRATISLAVA/CANNES
Minulý piatok sa skončil veľtrh
MIPIM, najväčšia európska prehliad-
ka nehnuteľností a investičných príleži-
tostí, ktorej 18. ročník sa konal vo Fes-
tivalovom paláci vo francúzskom meste
Cannes od utorka 13. marca. 
Medzi významnými mestami a regiónmi
sa snažilo posilniť svoju pozíciu a pri-
tiahnuť pozornosť zahraničných investo-
rov aj hlavné mesto Slovenska Bratisla-
va. „Naša tohtoročná prezentácia mala
dva základné ciele,“ uviedol na margo
účasti Bratislavy jej primátor Andrej
Ďurkovský, ktorý viedol delegáciu
mesta. „Na jednej strane sme pomohli
vytvoriť priestor pre našich partnerov -
investorov, ktorí sú súčasťou nášho
výstavného stánku a prichádzajú so svo-
jimi projektmi práve na veľtrh MIPIM,
aby ich tu prezentovali. Je to rovnako
dôležité pre mesto, ako aj pre investorov,
pretože úspešnosť týchto investícií

ovplyvní celkový dojem z prezentácie
celého mesta. Druhým cieľom našej toh-
toročnej účasti bola prezentácia južnej
rozvojovej osi Petržalka. Toto územie je
lokalizované ako koridor na vybudova-
nie rýchleho nosného systému MHD a je
to zároveň jedinečný priestor na urbani-
zovanie centrálnej časti Petržalky - od
bytovej výstavby až po vybudovanie
zariadení na rekreáciu a trávenie voľného
času.“ 
Pokiaľ ide o trendy veľtrhu, A. Ďurkov-
ského zaujala téma povoľovania výstavby
výškových budov v meste, s ktorou sa aj v
Bratislave stretávame veľmi často. „Keď
sa prejdete po veľtrhu, zistíte, že výškové
budovy sú celosvetovým trendom,“ uvie-
dol. „Je však potrebné k tejto otázke pri-
stupovať veľmi citlivo a zvážiť, do akého
priestoru sa umiestňujú. Nestotožňujem sa
s umiestnením takýchto budov v blízkosti
historických centier. Ich lokalizácia v
novo vznikajúcich štvrtiach však nerobí

problémy. Otázka, ktorá je s tým spojená -
a v tom v porovnaní s inými krajinami
máme ešte čo doháňať - je mestská hro-
madná doprava.“
Tohtoročná štatistika veľtrhu ukazuje, že
MIPIM si naďalej upevňuje svoju pozíciu
najväčšieho európskeho fóra v tejto oblas-
ti. Do minulého piatka sa akreditovalo pri-
bližne 26-tisíc účastníkov z viac ako 6000
spoločností 76 krajín, vystavujúcich na
viac ako 24-tisíc m2 plochy, čím bol opäť
prekonaný rekord veľtrhu. Zo Slovenska
prišlo do dnešného dňa do Cannes vyše 30
spoločností vrátane významných nadná-
rodných investorov a developerov, ktorí
už v Bratislave úspešne pôsobia a dokazu-
jú tak stúpajúcu kvalitu slovenského
investičného prostredia. Bratislava však
po vlaňajšej premiére zostala jediným slo-
venským mestom alebo regiónom. Popri
Bratislave mali na veľtrhu svoje expozície
aj tri najväčšie české mestá - Praha, Brno
a Ostrava. (juh, mih)

Mesto Bratislava sa opäť prezentovalo

na realitnom veľtrhu MIPIM v Cannes 

Opravy na Moste Lafranconi do 5. apríla,

dovtedy potrvajú dopravné obmedzenia 
KARLOVA VES
Doprava na diaľnici D2 na Moste La-
franconi je od 17. marca obmedzená
pre výmenu mostného záveru. Vodiči
sú preto nasmerovaní do jedného jazd-
ného pruhu.
Opatrenia majú trvať do štvrtka 5. apríla
a premávka je čiastočne obmedzená v
smere z Petržalky do Mlynskej doliny.
Pravý jazdný pruh bude v rámci prvej
etapy opravy odstavený do pondelka 26.
marca v čase od 8.00 do 18.00 h. 
Druhá etapa opráv na Moste Lafranconi
sa začína od utorka 27. marca uzatvore-
ním ľavého jazdného pruhu. Obmedze-

nie potrvá do štvrtka 5. apríla, denne od
8.00 do 18.00 h. 
Podľa Jána Lukáča z Národnej diaľnič-
nej spoločnosti, ktorá Most Lafranconi
spravuje, práce na moste robí spoločnosť
Aqua-vita. Mostný záver je spojenie
cesty s pilierom mosta. Opravy sa robia v
závislosti od jeho opotrebovania. Podľa
J. Lukáča sa zápchy počas opravy neoča-
kávajú, pretože počas čiastočnej uzávier-
ky diaľnice bude premávka v tomto
úseku presmerovaná vždy do jedného
jazdného pruhu.
Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali
dočasné dopravné značenie.

Obmedzenia na moste v smere do Petr-
žalky sa začali 17. marca.
Most Lafranconi začali stavať v roku
1985 a dokončený bol v roku 1991 a
otvorili ho v roku 1992. Je súčasťou diaľ-
ničného obchvatu mesta podobne ako
Prístavný most. Spolu s estakádami meria
1134 metrov a jeho význam má vzrásť po
dokončení diaľničného úseku D2 La-
mačská cesta - Staré Grunty spolu s otvo-
rením tunela Sitina. Ide o betónový most,
po ktorom môže denne prejsť 41 000
vozidiel. Štvorprúdová vozovka je 30
metrov široká a v dutej konštrukcii vedie
vodovodné a plynové potrubie. (rob)

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

Zasekol sa vám trezor?

Nechcete byť celý život zamestnancom a pracovať veľa za málo peňazí?

VEĽKÁ ŠANCA PRE ĽUDÍ NAD 50 ROKOV!
� najlepší majú po niekoľkých rokoch mesačné príjmy až niekoľko stotisíc korún � môže-
te sa venovať tvorivej práci � môžete riadiť vlastné podnikanie � nepotrebujete základný
kapitál � nemáte nadriadeného � môžete sa stať členom úspešného tímu � môžete začať
okamžite na hlavný pracovný pomer alebo na vedľajší pracovný pomer ako dôchodca

Dohodnite si termín a miesto nezáväzného pohovoru na telefónnom čísle: 0915 677 927
Prednosť majú ľudia so skúsenosťou s prácou v zdravotníctve, 

ochotní učiť sa a pomáhať iným

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ SPOĽAHLIVÉ UPRATOVAČKY A
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ
PRE LOKALITU BRATISLAVA, RUSOVCE,

DUNAJSKÁ LUŽNÁ, ROVINKA, 
(AJ PRE SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0905 389 268

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 11/2007

Starostka

Devína nestráca

optimizmus 
DEVÍN
Najmenej práce mali so zostavením
rozpočtu v mestskej časti Devín, preto-
že im ho zo zákona musel zostaviť
nútený správca, čo však neznamená
bezstarostné hospodárenie.
Mestská časť zasa zo zákona musí urobiť
to, čo im rozpočet prikazuje - v nútenej
správe je to len výkon prenesených kom-
petencií a chod úradu. Nezostane na
žiadne investície a tak to bude, až kým si
s dlhom neporadia.
„Keby sme boli spoločnosť s ručením
obmedzeným, bolo by to jednoduché,
správca konkurznej podstaty by povedal,
že nemáme nič a bolo by to vybavené.
Takto nemáme nič, ale musíme rozmýš-
ľať, ako splatiť dlh 135 miliónov, ktorý
urobil niekto iný,“ hovorí starostka mest-
skej časti Ľubica Kolková. Ako verejná
inštitúcia však musí devínska samosprá-
va zabezpečiť aspoň v minimálnom roz-
sahu verejný život obce a tiež prispieť, aj
keď malou splátkou, na oddlženie. 
Starostka však na priamu otázku odpove-
dala: „Nestratila som optimizmus, keby
som ho nemala, nedalo by sa to robiť.
Moja predstava bola obec spravovať a
zveľaďovať a z toho som nepoľavila.“
Dodáva, že má isté predstavy, ako dlh
skorigovať a neskôr sa celkom z neho
dostať, o probléme hovorila už aj s brati-
slavským primátorom, ktorý jej prisľúbil
pomoc.
Ľ. Kolková vidí možnosti Devína i jeho
obmedzenia - napríklad, že pokiaľ sú v
nútenej správe, nemôžu žiadať o peniaze
z únie. A pritom by práve na nápravu
reálneho stavu a využitie príležitostí,
ktoré poloha, príroda a pozoruhodnosti
obce núkajú, potrebovala tieto zdroje.
Spolieha sa na to, že niektoré aktivity by
obec vedela zvládnuť prostredníctvom
nadácií a občianskych združení. (gub)

Ján Zvonár: Neponúkam ľúbivú politiku,

chcem, aby naša práca mala výsledky
V tomto pokračovaní série rozhovorov
so starostami bratislavských mest-
ských častí sme sa zhovárali so staros-
tom Rače Jánom ZVONÁROM
(Smer-SD).

~       ~       ~
Ešte pred voľbami ste sa vyjadrovali,
že prvé, čo ako starosta urobíte, bude
audit. Je inventúra dokončená, čo vás
vlastne čakalo na úrade?
- Okrem toho, že som zdedil veľa problé-
mov, zdedil som aj veľa ľudí verných
bývalému starostovi a postupne sa pre-
sviedčam, že sa na nich naozaj nemôžem
spoľahnúť. Proces výmeny ľudí nespočí-
va v tom, aby som len vymenil človeka za
človeka, ale chcem, aby nový bol mini-
málne na tej odbornej úrovni ako jeho
predchodca a ešte aby bol aj môj a ešte
neviem čo... a to nie je ľahké. Keď nedis-
ponujem lojálnymi ľuďmi a odborníkmi,
musím robiť veľa vecí, ktoré by som už
robiť nechcel. Napríklad také oblasti, ako
je právna služba a kultúra. Viem si pred-
staviť, že by nám tento servis zabezpečo-
vali spoločnosti mimo úradu, a samosprá-
ve by vlastne zostala kompetencia riadiť,
rozhodovať a kontrolovať... a hlavne
financovať (smiech). A mám určité pred-
stavy, čo chcem pre Raču za štyri roky
urobiť, čo chce urobiť zastupiteľstvo a
všetko to musí smerovať k tomu, aby sa
čo najväčšia časť týchto predstáv realizo-
vala. To má svoj význam aj z hľadiska
politiky. Lebo tí ľudia sú moji voliči a ak
im ukážem, že som neschopný, tak asi
ťažko môžem očakávať, že ma po štyroch
rokoch budú znovu voliť. Takže nechcem
robiť ľúbivú politiku, ale chcem aby čin-
nosť samosprávy viedla k nejakým efek-
tom a aby úrad fungoval pre občana. 
To sú vaše skúsenosti, špecifikujme
však presnejšie, čo priniesol audit hos-
podárenia samosprávy?
- Dali sme preskúmať, ako fungovala
obec, ako fungovali spoločnosti, kde
mala účasť. Nie je to ešte ukončené, ale
napríklad o hospodárení a vedení účtov-
níctva v Bytofonde, čo bola príspevková
organizácia mestskej časti, už dnes môže-
me povedať, že to nebolo v poriadku. Pre
každého platí zákon, a keď narazíme na
jasné porušenie, tak sme povinní dať pod-
net na trestné stíhanie, ak sa ukáže jasné
spôsobenie škody. Je dosť ťažké vyjadro-
vať sa aj o finančných transkanciách,
ktoré robil predchádzajúci starosta a ktoré
sa mne zdajú absolútne nevýhodné, ale
právne sú čisté. Aj on môže povedať, že
ich urobil v dobrej viere, že nie všetko sú
peniaze, ale... Je samozrejmé, že zmluvy,
ktoré sa mne nezdajú výhodné, sa auto-
maticky snažím alebo zrušiť a podpísať
nové, alebo sa dohodnúť s druhou stra-
nou, aby sa zlepšili ekonomické pod-
mienky. 
V Rači došlo nielen k obmene na poste
starostu, ale aj k najradikálnejšej ob-
mene miestneho zastupiteľstva. Strati-
li Račania trpezlivosť?
- Nedá sa povedať, že tak reagovali na
politiku iba predchádzajúceho vedenia,
lebo predchádzajúce vedenie bolo KDH a
ostatné politické strany boli v opozícii.
Ak by to bolo iba vecou neľúbivej politi-
ky vedenia, tak potom by muselo prísť k
zápasu medzi Smerom a dajme tomu
SDKÚ, ale SDKÚ takisto nezískalo žia-
den výsledok vo voľbách. 
Myslíte si, že predvolebná koalícia
vydrží aj počas skúšok, ktoré ju čaka-
jú?
- Som absolútne presvedčený, že nemôže
dôjsť k protichodným postojom a je to
vidieť aj pri rozhodnutiach, ktoré miestne

zastupiteľstvo prijíma. Na našich zasadn-
dutiach nie je viditeľný rozdiel medzi
koalíciou a opozíciou, všetky uznesenia
sme prijali takmer jednomyseľne.
Môžeme vymenovať priority, nie po-
volebné, ale priority račianskeho živo-
ta?
- V prvom rade je to spoločenské, kultúr-
ne a obchodné centrum.
To je však niečo podobné, ako mal v
programe predchádzajúci starosta. On
chcel nejaké námestie, kde sa budú
stretávať všetky tieto funkcie, nie?
- Áno. Je to projekt Rustavelliho, Radnič-
né námestie. To je projekt, ktorý sa musí
zrealizovať. Hovorí sa o tom päť rokov a
bývalý starosta mi sťažil jeho realizáciu
tým, že bez zastupiteľstva rozhodol svo-
jou zmluvou o budúcej zmluve o budú-
com investorovi, napriek tomu, že na to
nemal žiadny súhlas. Robím všetko pre
to, aby bola zmluva upravená, alebo aby
investor prepracoval svoj investičný
zámer v súlade s predstavami zastupiteľ-
stva, odborníkov, ale aj akceptoval pripo-
mienky občanov.
Ktoré ďalšie veci by ste chceli urobiť,
alebo zveľadiť?
- Zachovať a zlepšiť tradície, potom je tu
investičná výstavba. Nemyslím tým byty
či bytové jednotky, ale občiansku vybave-
nosť. Tak, aby sa zlepšila dopravná situá-
cia, teda budovanie ciest, parkovacích
miest. Nie ako čosi vedľajšie, ale ako
jednu z hlavných úloh. Je plánovaná
cesta, ktorá by išla poza železnicu, nadvä-
zuje to aj na riešenie s dopravnou situá-
ciou z Vajnor. Zatiaľ je cesta prejazdná,
ale ak sa zrealizujú stavebné zámery Jura,
Pezinku, Vajnor a Rače, tak už bude pre-
jazdná len veľmi problematicky.
Rača je pre prichádzajúcich nástup do
mesta, pre Bratislavčanov po generácie
bola nástupom do prírody, ale vinice a
záhrady nad Račou sa menia na vilové
ulice...
- Nie je to úplne pravda. Chránime si
lesopark a budem dbať aj o to, aby pod
lesom zostala zachovaná príroda. Ja by
som chcel aj športoviská, ktoré boli v
tejto oblasti, vrátiť životu. No už z toho,
čo sme doteraz povedali, je zrejmé, že za

štyri roky starostovania to nezvládnem.
Keď už len niečo začneme a nebude to
dokončené, bude to pripravené pre nasle-
dujúceho starostu, zastupiteľstvo. Ani to
nie je celkom tak, že záhrady ustupujú
domom. Má to dve stránky. Rača je
súčasťou Bratislavy a sú tu teda atraktív-
ne pozemky. Po druhé je Rača známa
vinohradníckou tradíciou a tieto dva
aspekty sú v protiklade. Mňa oveľa viac
mrzí, že Rača bola typická svojimi vino-
hradníckymi domami, vinohradmi, vinár-
ňami a to tu už nie je. A to by som chcel
oživiť. Rača má tradície, zvyky, nárečie,
hudbu, vlastnú kuchyňu, chcel by som,
aby sa to oživilo. Aby sa turista nečudo-
val, vraj prečo sa o Rači hovorí, že je
rázovitá vinohradnícka obec. 
Aký stavebný rozvoj teda čaká Raču?
- Máme plochu 22 hektárov určenú na
zastavanie medzi Krasňanmi a Račou,
nad cestou vedľa Tramína, máme na to
územné rozhodnutie, uskutočňujú sa ro-
kovania a stavebné konania a ďalšie sta-
vebné formality. Budú tam aj výškové
budovy, aj nízkopodlažné, aj rodinná
zástavba, bude to stupňovité, tak, aby
každá budova mala dostatok slnečného
svitu, a nad tým všetkým bude zasa chrá-
nený lesopark. Preto aj sledujeme, aby
nám tam nevyrástlo ktoviečo. Pod tým by
malo vzniknúť cvičné golfové ihrisko, ale
chceme tam aj kúpalisko, tenisové kurty.
No sú veci, ktoré bude musieť samo-
správa riešiť skôr, ako prídu investori.
Ako si predstavujete starostlivosť o
majetok, budovy, zariadenia? 
- Musíme predovšetkým spraviť poriadok
s vlastnými nehnuteľnosťami. Nemáme
voľných sto miliónov v rozpočte, aby
sme mohli všetko okamžite opraviť, ale
na druhej strane musíme zvážiť - a to
urobí zastupiteľstvo - ktoré z budov chce-
me a potrebujeme, ktoré sú vhodné, a
zvyšné musíme predať, aby sme aj z toho
získali prostriedky na opravu toho, čo
nám zostane. Ešte naliehavejšie je prero-
benie rozpočtu. Stará garnitúra nám síce
rozpočet nechala, ale ten sa ukázal neak-
tuálny, rátal s príjmami, ktoré boli nereál-
ne. Gustav Bartovic

FOTO - Slavo Polanský

Dátum otvorenia

SND napriek

sklzom vraj platí
STARÉ MESTO
Napriek meškaniu a sklzom v staveb-
ných a technologických prácach na
novostavbe Slovenského národného
divadla riaditeľstvo potvrdilo pôvod-
ný termín slávnostného otvorenia
divadla, ktorým je 14. apríl 2007. 
Podľa informácií hovorkyne SND Zuza-
ny Golianovej sú skúšky divadelníkov v
novostavbe v súčasnosti mimoriadne
náročné. Činoherný súbor SND predpo-
kladal, že so skúškami predstavení v
nových priestoroch začnú herci už  1.
februára, no kvôli meškaniu stavebníkov
sa tento čas posunul na 20. februára.
Činohra tu v súčasnosti skúša dva nové
tituly hier od Karla Čapka a Viliama Kli-
máčka. V novostavbe sa zároveň konajú
aj technické skúšky inscenácií činohry,
opery a baletu, ktoré sa hrajú ešte v sta-
rých priestoroch divadiel. 
Podľa Z. Golianovej sa do novej budovy
SND presťahuje tento týždeň aj Balet
SND. Ako prvé sa sťahovalo generálne
riaditeľstvo a to už v druhej polovici
januára tohto roka. 
Zároveň potvrdila informáciu, že nová
budova SND bude otvorená 14. apríla
2007 slovenskou národnou operou Krút-
ňava v réžii Juraja Jakubiska. 
V súvislosti s novostavbou SND sa
nedávno vynorili problémy s javiskovou
točňou, ktorej prehnutie pri zaťažení
bolo pri skúškach 14 milimetrov, no prí-
pustné sú len štyri.  Na začiatok sezóny si
preto divadlo javiskovú točňu požičia.
Novostavba SND sa začala stavať ešte v
roku 1986 a náklady na jej výstavbu
budú približne 4,7 miliardy korún. (rob) 

Veľkonočné

trhy budú

opäť dvakrát
STARÉ MESTO
Staromestské Veľkonočné trhy sa na
Hviezdoslavovom námestí začnú v pia-
tok 30. marca a potrvajú do nedele 1.
apríla. Predstaví sa na nich asi 40
ľudových remeselníkov. 
Okrem ponuky svojich výrobkov tu budú
zdobiť veľkonočné vajíčka a pliesť kor-
báče. Na predajných pultoch nebude
chýbať tradičné veľkonočné pečivo.
Trhy budú otvorené po všetky tri dni od
10.00 do 18.00 h. V piatok na nich krát-
ko popoludní vystúpi asi s dvojhodino-
vým programom ľudovoumelecký súbor.
Návštevníkom trhov priblíži slovenské
zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s veľko-
nočnými sviatkami.
Mestské Veľkonočné trhy na Hlavnom
námestí sa začnú o týždeň skôr - v piatok
23. marca. Potrvajú do utorka 10. apríla.
V dvadsiatich stánkoch budú predajcovia
ponúkať tradičné výrobky ako zdobené
vajíčka, píšťalky, ručné práce, korbáče,
ale aj výrobky z dreva, kukuričného
šúpolia, suveníry a keramiku.
Mesto pristúpilo k otvoreniu Veľkonoč-
ných trhov na základe skúseností ako k
vhodnému doplnku na vytvorenie veľko-
nočnej atmosféry. Využije pri tom stánky,
ktoré dalo v roku 2006 vyrobiť na príle-
žitostný 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. Predajcovia na Letné
trhy vzídu z výberového konania. Letné
trhy sa začnú 18. apríla a potrvajú do 15.
októbra. (gub)
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Kto prebudí

Starú tržnicu

opäť k životu?
LIST ČITATEĽA
Mnohí Bratislavčania sa pred časom
iste tešili na znovuotvorenie Starej
tržnice. Nádejný projekt sa postupne
odkrýval spoza plota z trapézového
plechu. Trhovisko malo ožiť dokonca
na viacerých podlažiach, perličkou
bolo sprístupnenie pozostatkov kapln-
ky svätého Jakuba v blízkosti tržnice. 
Oprášenie starej budovy sa vydarilo.
Šedivá stavba precitla z dlhého spánku
počas komunizmu. Táto budova, je však
akoby zakliata - opäť začala pustnúť.
Keď prechádzate okolo či nebodaj vnú-
trom Starej tržnice, nedá sa neopýtať:
,,Čo sa tu vlastne stalo?“ Biznisu, hnacie-
mu motoru, zrejme prestalo dariť, jednot-
livé prevádzky postupne upadali a dnes v
Starej tržnici funguje zhruba päť ,,podni-
kov“. Môžete si tu kúpiť noviny, boom
zažíva vináreň na prízemí, dýchavičným
tempom sa plazí palacinkáreň, bagetéria
a na zopár predajcov ovocia a zeleniny.
Nemožno zabudnúť zopár kvetinárstiev,
ktorých predavačky trávia pracovný čas
v družnej debate pri akomsi stolíku. 
Situácia sa blíži k pôvodnému stavu.
Všade vidno špinu, zastarávajúce zaria-
denie, nevyužitý priestor, úpadok, len tá
vináreň na prízemí prekvitá.
Ak po prechádzke tržnicou zavriete
dvere, tak ako žiada nápis na každých jej
dverách, ocitnete sa vonku, kde by ste si
radi vydýchli a zabudli na to, čo ste
absolvovali. Najskôr vás však ovalia
mastné výpary z reštaurácie nachádzajú-
cej sa na rohu tržnice, neradno do nej
vstupovať inak ako v kozmonautickom
skafandri, ak nechcete napáchnuť.
Všade navôkol sú usalašení bezdomovci,
ktorí si tu nerušene vysedávajú a vhodne
dopĺňajú kolorit rozbitej a neudržiavanej
dlažby a ošarpaných lavičiek. Nuž aspoň
celá scenéria nekole oči a vystupuje ako
harmonický celok. A kaplnka svätého
Jakuba? Obalená hrdzavejúcou kon-
štrukciou, prakticky bez akýchkoľvek
informácii sa podobá nič nehovoriacej
ruine. Iné národy by podobnú pamiatku v
centre mesta dokázali vytiahnuť do
popredia, sprístupniť ju návštevníkom a
so založenými rukami sledovať, ako sa
im dukátiky kotúľajú do mestskej
pokladnice.
Čo by dnes mohlo ľud prilákať späť do
Starej tržnice? Možno verejné WC, ktoré
je napočudovanie ,,free of charge“. Štan-
dardy v metropolách Európy sú však tro-
chu vyššie a podobným prístupom si
Bratislava bude stále iba namýšľať, že je
veľkomestom. V skutočnosti ponúka
obraz veľkej dediny, ktorú navštevujú iba
nevybúrení džentlmeni zo západu, lebo
sa tu dá za lacný peniaz užívať si.

Martin Kiňo, Bratislava

V nákupnom

centre nechránia

nefajčiarov
LIST ČITATEĽA
Chcela by som sa s vami podeliť o čer-
stvé dojmy z novootvoreného nákup-
ného centra - Avion Shopping Parku,
pretože sa tam porušuje zákon o
ochrane nefajčiarov.
Bola som tam v sobotu 17. marca a všade
na chodbách sa fajčí - nielen v kaviar-
ňach, ktoré sú voľne prístupné a nie je
nad nimi žiadne odsávacie zariadenie, ale
aj pri pódiu, na ktorom sú zábavné pro-
gramy. Pracovníci, ktorí ho pripravujú, si
pokojne fajčia a všetky deti a okoloidúci
to musíme vdychovať!
Pobehať si obchody so zatajeným
dychom nie je veru pohodlné a po tomto
zážitku tam dlho nevstúpim. Radosť z
nového nákupného centra bola preč,
lebo o kultúre nakupovania tu nemajú
ani potuchy.
Tento istý problém s voľne dostupnými
(neuzavretými) kaviarňami je aj v nákup-
nom centre Shopping Palace Soravia na
Zlatých pieskoch (je tam aj Tesco, aby sa
to neplietlo) - bola som tam 15. marca a
veľmi nepríjemne ma prekvapilo, že v
priestoroch pred predajňami sú kaviarne,
v ktorých sa fajčí jedna radosť! Musela
som prejsť cez poriadny oblak cigareto-
vého dymu, a to sú predsa verejne prí-
stupné priestory a zákon zakazuje vo
verejne prístupných budovách fajčiť.
Ako je možné, že sa tak deje?
Mám pocit, že ľuďom na Slovensku je
to jedno, lebo aj po uverejnení môjho
príspevku o fajčení v divadle sa nikto
neozval. Ani divadlo. Takže predpokla-
dám, že aj teraz moja snaha vyjde
navnivoč, ale napriek tomu sa budem
snažiť ďalej.

Ing. Monika Tisovčíková, Ružinov

Na Šintavskej 

ulici je všetko 

po starom
LIST ČITATEĽA
Chcem poukázať na Vami už v minu-
losti kritizovanú „letnú záhradu“ na
parkovisku na Šintavskej ulici - Ado
Café pred modrým domom. Letná
záhrada zaberá priestor na parkova-
nie aj v zimných mesiacoch, keď je
zatvorená.
Stále sa mi nechce veriť, že žijem v štáte,
ktorý je členom Európskej únie. Kto kon-
troluje a povoľuje dodržovanie nariadení
a zákonov ohľadne parkovania v Brati-
slave? Ako je možné, že jednotlivec zví-
ťazil nad väčšinou obyvateľov modrého
domu na Šintavskej ulici?

Leopold Jonáš, Petržalka

Krasňanská kúria nie je pre šľachticov
V testovaní reštaurácií mimo expono-
vaného centra sme pokračovali návšte-
vou v nápaditej reštaurácii v Krasňa-
noch. Získali sme dojmy primerané
zážitkom - teda rozpačité.
Prvý dojem z Krasňanskej kúrie je vyni-
kajúci. Čosi také si človek predstavuje,
keď mu kamaráti navrhnú, poďme do
kúrie. Kameň a drevo, predovšetkým
tmavé, nízke stropy navodzujú útulnú
atmosféru, aj keď je predná miestnosť
akýmsi zvláštnym spôsobom dobre pre-
svetlená. Prednosťou lokálu je jeho členi-
tosť, priestory pre fajčiarov a nefajčiarov
sú oddelené, navyše je tu možné vytvoriť
separátny salónik. K dokonalosti chýba
bezbariérový vstup, hoci by nebol tech-
nickým problémom.
Všetko pôsobí dojmom solídnosti a poko-
ja, ten priam dýcha z množstva kvetov a
vkusných dekorácií, nábytok je masívny,
uprostred miestnosti cestička z tmavých
bridlicových škridiel. Kým si nepôjdete
na toaletu, mimochodom tiež peknú a
čistú, umyť ruky pred obedom a nepozrie-
te sa náhodou na strop. Podhľad smotano-
vej farby zmyje ten všeobjímajúci pocit
solídnosti a pevnosti.
Lokál si zakladá na nízkych cenách, dob-
rom jedle a príjemnom personáli. Poďme
po poriadku - ceny sú skutočne nízke,
značková káva za devätnásť korún sa
hneď tak nevidí a aj ostatné položky v
jedálnom a nápojovom lístku sú v súčas-
ných reláciách viac ako ľahko znesiteľné.
S dobrým jedlom je to tak na polovicu,
niektoré je dobré, iné má chyby, niektoré
porcie sú bohaté, u iných by ste to čakali,
najmä podľa popisu v jedálnom lístku.
Pravdou je asi to tvrdenie o personáli, čaš-
níčka komunikovala s príjemným úsme-

vom a vo svojej srdečnosti sa nás opýtala:
„Už ste si vybrali, chalani?“
Čašníčka i čašník boli naozaj rýchli, ešte
sme poriadne nedojedli predjedlá, už nosi-
li polievky. Zatiaľ sme pomaly zažívali
predjedlá a zvažovali, že sú naozaj za sluš-
né ceny. Z predjedál, ktoré ponúkajú na
jedálnom lístku, sme vyskúšali Nakladaný
plesnivec (69 Sk) a Zapekané slimáky s
parmezánom (89 Sk). Obe boli dobré, síce
len štandard, ale nedalo sa im nič vyčítať,
vzhľadom na sídlištnú lokalitu príjemné
prekvapenie. Za tretie predjedlo sme si
vybrali ľahkú položku z hlavných jedál
Vyprážané kalamáre (129 Sk) s bylinko-
vou omáčkou. Boli výborné, kuchyňa sa
naozaj môže popýšiť, a cena je tiež v
intenciách tohto podniku - ako napokon aj
ceny ďalších jedál.
Z ôsmich ponúkaných polievok sme
vyskúšali polovicu. Polievky asi nie sú sil-
nou stránkou kuchára. Na jedálnom lístku
avizovaná Slovenská cibuľačka so syro-
vým toastom (39 Sk) bola v skutočnosti s
krutónmi, čo by tak neprekážalo ako fakt,
že cibuľa nebola dostatočne mäkká.
Naopak Držková polievka (35 Sk) bola
uvarená dokonale, držtičky boli mäkučké,
uvarené tak veľmi, že aj spolu s vývarom
už nemali držkovú chuť. Kvalitou sa vyš-
šie vyšplhali Cesnaková s krutónmi (39
Sk) až so zriedkavo vyváženou skladbou
chutí či Fazuľová s rezancami a údeným
mäsom (35 Sk).
Oveľa vyššie sme hodnotili hlavné jedlá a
predovšetkým to, že kuchár si dal záležať
a k rozličným jedlám dával odlišnú kombi-
náciu zeleniny na prílohu. Bravčová pa-

nenka s Nivou (159 Sk) s Americkými
zemiakmi (39 Sk) bola veľmi dobrá. Aj na
oči výborne pôsobil Pstruh plnený na zboj-
nícky spôsob (219 Sk), ktorého vnútro
vypĺňala slaninka, cibuľa a šampiňóny.
Upečený bol tak dokonale, že sa tenké
rebrá v mäsku celkom strácali. Viac sme
čakali od špeciality Furmanský guláš v
chlebe (99 Sk) - guláš sám o sebe bol síce
dobrý a sýty, ale chlebík, v ktorom bol, sa
rozhrýzť nedal. Možno stvrdol v trúbe pri
pečení, to je jedno, výsledok je ten istý.
Dvojtvárne pôsobil Moravský vrabec po-
dávaný s dusenou kapustou a domácou ze-
miakovou knedľou (129 Sk). Kapusta bola
vynikajúca, ale päť tenulinkých žemlo-
vých knedlí je na obed málo. A aj mäsko -
inak dobre upečené štyri kocôčky -
nemohlo mať za surova avizovaných 200
gramov. Najkompaktnejšie a najchutnejšie
vrátane oblohy na nás zapôsobili Morčacie
prsia zapekané so špargľou, šunkou,
syrom a preliate šafranovou omáčkou (139
Sk) s Dusenou ryžou (29 Sk), čo bolo jedlo
hodné aj viachviezdičkovej reštaurácie.
Marhuľové (69 Sk) aj nugátové knedle
(79 Sk) boli chutným dezertom, pôsobili
domácky a ak aj boli z polotovarov,
potom úplne čerstvých. Konečne sme
dostali Višňovo-makovú štrúdľu (69 Sk)
takú pripravenú, ako má byť - preliatu,
teplú, ale len priemernej chuti. Čerešnič-
kou však bola Plnená zmrzlinová guľka
(89 Sk) preliata malinami.
Ak má kamsi Krasňanská kúria dorásť, je
kde, kuchyňa má na rast priestor.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Na sťažnosť treba aj vlastný čas a nervy
Zopár čitateľov mi zavolalo v uplynu-
lých týždňoch. Zaujímalo ich, či už ne-
budem do novín písať a prečo. Odpo-
veď je jednoduchá: skolila ma zlomy-
seľná chrípka, ktorá mi nedovolila sad-
núť si k písaniu.
Mimochodom, tá choroba ma dosť zme-
nila. Uvedomila som si, aký krehký tvor je
človek a ako málo stačí, aby bol vydaný
na milosť a nemilosť iných. Odteraz zaru-
čene budem trpezlivejšie počúvať sťaž-
nosti (často veľmi banálne) ľudí, ktorí
vlastne iba hľadajú východisko z osame-
losti. Napriek nemalým poplatkom za
telefón hovoria, pretože na konci drôtu ich
počúva živý človek a nie automat! Naša
búrlivo kvasiaca doba nie je priaznivo
naklonená slabším jedincom. Možno by
mnohým pomohla taká spasiteľná choro-
ba, aby si uvedomili, že aj oni sa môžu
ocitnúť medzi slabými!
No poďme k veci. Citujem z listu čitateľa:
„Ráno sa mi na tých našich fantastických
cestách podarilo chytiť defekt, ktorý je
neopraviteľný. Bola totiž poškodená

bočná hrana pneumatiky, ktorá sa z bez-
pečnostných dôvodov opravovať nedá a
nesmie. Keďže už naše cesty poznám, tak
sa dieram vždy snažím vyhýbať, ale z
dôvodov premávky to nie je vždy možné.
Pri tejto príležitosti mi napadlo, či je
vzniknutá škoda vymáhateľná. Všade
totiž čítam, že majitelia domov sú povinní
odpratávať sneh, lebo v prípade úrazu sú
zodpovední. Takto by to predsa malo byť
aj v prípade zodpovednosti mestskej časti,
či Slovenskej správy ciest, ktoré by mali
uhradiť škody vzniknuté vďaka neúnos-
nému stavu komunikácie.“
Čo na to povedať? Má pravdu, ale ako sa
k nej dopracovať v praxi! Postup by mal
byť nasledujúci: Zistiť si, komu dotyčná
cesta patrí! Zdokumentovať nehodu, t. j.
mať fotografie a svedkov príhody! Pripra-
viť sa na boj s veternými mlynmi typu
neprispôsobenia rýchlosti vozidla stavu
komunikácie a pod. V prípade nedobyt-

nosti pravdy v príslušnej organizácii
zostáva jedine cesta na súd - t. j. nervy,
poplatky a čas. Nedávno mi jedna pani
advokátka vyčítala, že odhováram ľudí od
súdnej cesty. Vraj veľa sporov sa s dob-
rým právnikom dá vyhrať. Asi má pravdu.
Ja sama za seba mám však niekoľko
výhrad. Po prvé, kde nájdem toho dobré-
ho právnika, ktorý sa veci ujme ako svojej
vlastnej? Po druhé, aj v prípade že vec
vyhrá, nebudú jeho náklady vyššie než
hodnota žalovanej veci? Viem, že súd mô-
že vyrieknuť, že poplatky hradí ten, ktorý
vec prehral - ale viem aj o prípadoch, keď
to nevyriekne. Tvrdím, že súdna cesta je
pre spotrebiteľa nevhodná - a už dávno by
malo existovať iné riešenie spotrebiteľ-
ských sporov. Preto vždy radím nespokoj-
ným sťažovateľom, aby zakalkulovali do
riešenia sťažnosti aj čas a nervy.
Niekedy sa naozaj oplatí mávnuť rukou a
nechať veci na božie mlyny. Pretože ani
na Slovenku nebudú neústretoví podnika-
telia donekonečna víťaziť!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spotreba paliva v kombinovanom cykle 6,2 – 9,4 l/100 km, emisie vo výfukových plynoch 164 – 224 g/km.

Feel the differenceSummit Motors Bratislava, spol. s r. o. 
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
tel.: 02/ 33 52 62 55
fax: 02/ 33 52 62 75
e-mail: ford.ba@summit.sk
www.ford.ba.summit.sk

V limitovanej sérii Trend X 
už za 1 039 000 Sk

2,0 TDCi, 130kw/140k, el. stabilizačný program – ESP,  7x airbag, hliníkové 
disky, vyhrievanie čel. skla, Bi-xenónové svetlomety, tempomat, vyhrievané 
predné sedadlá, automatická klimatizácia, metalíza.
 

FordS-MAX už od 550 Sk denne, alebo 16 737 Sk 
mesačne.*
*36 mesiacov, 50% akontácia, koeficient navýšenia 1,08,  R.P.M.N. 10,51%

Vo verzii N1 možnosť odpočtu DPH.

FordS-MAX. Auto roka 2007.
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Samospráva

pripravuje

Letné trhy
BRATISLAVA
Mesto Bratislava v súvislosti s organi-
zovaním Letných trhov 2007 vyhlásilo
výberové konanie na prenájom stán-
kov na Františkánskom námestí na
obdobie od 18. apríla do 15. októbra
2007.
Do výberového konania budú zaradené
písomné prihlášky, ktoré budú okrem
iného obsahovať účel nájmu s presne špe-
cifikovanou ponukou sortimentu predaja.
Účelom nájmu môže byť tovar z dreva,
keramiky, skla, textilu, šúpolia, a to pre-
dovšetkým rôzne remeselnícke, ľudovo-
umelecké predmety, spomienkové suve-
níry späté s Bratislavou a pod. Minimálne
nájomné je stanovené na 500 korún/deň.
Prihlášky do výberového konania treba
doručiť na magistrát do 26. marca 2007 do
17.00 h.
Tlačivo prihlášky, ako aj ďalšie informá-
cie sú k dispozícii na webovej stránke
mesta Bratislavy www.bratislava.sk a na
pracovisku Služby občanom/Front Offi-
ce na prízemí budovy magistrátu na Pri-
maciálnom námestí 1. (brn)

Na Mudroňovu

môže pribudnúť

vyše 300 áut
STARÉ MESTO
Súčasná a budúca výstavba na
Mudroňovej ulici a v jej okolí môže
spôsobiť enormný nárast automobilov
a zahustenie premávky nielen na tejto,
ale aj na okolitých komunikáciách. 
Pribudnúť by tu malo 313 až 321 áut, ak
sa naplní plánovaná výstavba.  Tá sa týka
polyfunkčného domu na Radvanskej
ulici 1, kde má byť aj fitnes centrum a
reštaurácia, upozorňuje Ivana Oláhová z
Mudroňovej ulice.
Dom má mať 87 garáží a nárast áut o 20
sa ráta najmä v priľahlých uliciach.
Objekt na reprezentáciu a bývanie na tej
istej ulici predpokladá 12 garážových
miest a počet o 3 až 5 áut sa zvýši pri
návštevách. Dom vo Fialkovom údolí aj
s administratívnymi priestormi  poskytne
14 garáží a takisto nárast asi o 3 až 5 áut.
O dve garážové miesta menej ako vo
Fialkovom údolí má mať dom na Mudro-
ňovej s nárastom o približne 3 - 5 áut.
Pri výstavbe obytnej budovy vo Vodáren-
skej záhrade na Mudroňovej ulici je gará-
žových miest 29 a predpokladaný nárast
kvôli návštevám je 5 až 7 áut. Rezidenčné
centrum na Partizánskej ulici má mať
115 garáží a prírastok asi 10 áut. 
Spolu má na základe spomenutej výstav-
by pribudnúť na Mudroňovu ulicu a do
ulíc v jej blízkosti 313 až 321 áut. 
Obyvatelia Mudroňovej sa nedávno obrá-
tili s problémom na starostu Starého
Mesta Andreja Petreka. Podľa neho
dopravné problémy môžu spôsobovať
motoristi, ktorí ulicu využívajú na tranzit.
„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 Mudro-
ňovej ulici nevznikali,“ uviedol. (rob)

Resocializačné

centrum má

prejsť pod mesto
STARÉ MESTO
Resocializačné terapeutické stredisko
(Retest) na Ľadovej ulici by malo
prejsť do správy magistrátu, pretože
už dávno neslúži len potrebám Staré-
ho Mesta. 
Je to jeden z návrhov, ktoré predložil
súčasný starosta Starého Mesta Andrej
Petrek primátorovi Andrejovi Ďurkov-
skému počas jeho návštevy v Starom
Meste. Na veci je pikantné, že resociali-
začné stredisko pre abstinujúcich závi-
slých založil práve A. Ďurkovský v čase,
keď sám bol starostom tejto mestskej
časti. Retest dnes slúži aj mimobratislav-
ským klientom. K návrhu starostu A.
Petreka sa však musia ešte vyjadriť aj
poslanci Starého Mesta, čo sa očakáva na
aprílovom alebo májovom zasadaní
zastupiteľstva.
Retest na Ľadovej ulici je zariadenie, v
ktorom sa bývalí pacienti stredísk na
liečbu drogových závislostí postupne pri-
pravujú na prechod do riadneho života.
Ako nás informoval vedúci zariadenia
Michal Šulák, dvojročný pobyt je rozde-
lený na osem etáp, pričom v prvej, karan-
téne, platí pre klientov najprísnejší režim.
Podstatou resocializácie je zmierňovanie
obmedzení, skupinová terapia, ale aj
výchova k zodpovednosti, ktorá sa preja-
vuje aj tým, že klienti už počas pobytu v
Reteste splácajú svoje dlhy. Príznačné je,
že ide väčšinou o dlhy dopravnému pod-
niku a mobilným telefónnym spoločnos-
tiam. 
Niektorí klienti dokonca musia splácať
dlh rodičom - pobyt tu totiž nemajú
bývalí narkomani zadarmo, ale platia za
jeden deň 160 Sk. Ak nie sú na listine
sociálneho úradu, musia za nich zaplatiť
rodičia, centrum však trvá na zmluve
medzi nimi a ich klientom s tým, že
finančné správanie klienta kontroluje.
Jednou z podmienok, ktoré musí resocia-
lizovaný klient splniť, je okrem iného aj
to, že si vytvorí isté úspory, ďalej sa musí
postarať o zamestnanie a bývanie.
Napriek tomu, že klienti si na pobyt v
zariadení priplácajú, celkové náklady na
chod zariadenia sú oveľa vyššie. Keďže
však nejde len o klientov zo Starého
Mesta, súčasná samospráva uvažuje o
prevedení tohto zariadenia pod správu
mesta. Gustav Bartovic

Magistrát nakúpi

nový nábytok 

za milióny
BRATISLAVA
Nábytok za osem miliónov korún by
mal počas najbližších štyroch rokov
nakúpiť bratislavský magistrát. Náby-
tok je určený do priestorov Primaciál-
neho paláca. 
Podľa informácií zverejnených vo vestní-
ku verejného obstarávania má mesto
záujem o repliky historického nábytku
vyrobené na mieru podľa tradičných
metód a o typizovaný kancelársky a seda-
cí nábytok.
Nábytok do Primaciálneho paláca napo-
sledy kupovali pri rekonštrukcii v roku
2005, pred summitom Bush - Putin.
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej teraz vymenia nábytok, ktorý sa
používa od roku 1993. Potenciálni dodá-
vatelia nábytku sa môžu do výberového
konania prihlásiť do 10. apríla, ponuky
budú na magistráte otvárať o dva dni
neskôr. (brn, sita)

Bývalá banková budova sa pravdepodobne

zmení na luxusné polyfunkčné centrum
STARÉ MESTO
Bývalá banková budova na rohu Lau-
rinskej a Štúrovej ulice zrejme v
dohľadnej budúcnosti prejde rekon-
štrukciou, po ktorej z nej bude repre-
zentatívne polyfunkčné centrum s
názvom City Gate (Mestská brána). 
Podľa našich informácií budova patrí
spoločnosti Erica Assimakopoulosa,
ktorý je jedným zo spolumajiteľov hotela
Carlton a ovláda aj spoločnosť Slov Air.
Existuje ideový zámer jej prestavby a
rekonštrukcie, po ktorej sa má zmeniť na
polyfunkčné centrum spĺňajúce najmo-
dernejšie štandardy. Vzhľadom na jej
polohu na najrušnejšom vstupe do pešej
zóny projekt získal pracovný názov City
Gate (Mestská brána). 
Po rekonštrukcii by v budove malo byť
veľkoryso poňaté otvorené átrium cez tri
podlažia, na prízemí a prvom poschodí
projekt ráta s obchodmi, kaviarňami a
reštauráciami, na druhom až šiestom
poschodí by mali byť exkluzívne admini-
stratívne priestory. Na najvyššom
poschodí sa ráta s luxusnými apartmánmi
s výhľadom na panorámu Bratislavy a s
reštauráciou. 
Jedna z najreprezentatívnejších budov v

centre mesta bola postavená v rokoch
1943-47 podľa návrhu architektov Euge-
na Kramára a Štefana Lukačoviča a bola
sídlom banky. Hrubá stavba bola dokon-
čená v roku 1944 a ďalej sa pokračovalo
len vo výstavbe bankovej časti. Naposle-
dy v nej sídlila Všeobecná úverová
banka. Je prepojená s Divadlom P. O.

Hviezdoslava, v ktorej je viacero zaují-
mavých architektonických prvkov,
napríklad vitráže, ktoré vytvoril význam-
ný slovenský maliar Janko Alexy. O
divadlo má záujem mesto, ktoré o pod-
mienkach jeho prevzatia rokuje s minis-
terstvom kultúry. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Bifrost

STARÉ MESTO
Polyfunkčný objekt s názvom Diplomat
Park, ktorého výstavba sa mala začať
na Mudroňovej ulici pôvodne už v roku
2006, čaká na rozhodnutie krajského
stavebného úradu o potvrdení povole-
nia stavby.
Proti stavbe, ktorá má stáť v lokalite Vodá-
renská záhrada, protestovalo v polovici
roka 2006 občianske združenie lokality
Fialkové údolie, ako aj susedia. Písomné
námietky sa týkali nedodržanej podlaž-
nosti, ktorá je podľa združenia 3+1,
namiesto 2+1, ale aj nedodržania typu
zástavby, keď namiesto solitérneho objek-
tu rezidencie ide o bytový dom. Takisto
charakter stavby sa podľa obyvateľov do
tohto prostredia nehodí, stavba by zakryla
výhľady na dominanty v okolí. V priebe-
hu konania investor, ktorým je spoločnosť
Luxstav, mierne znížil výmer najvyššieho
podlažia, zmena však podľa protestujú-
cich občanov nemá vplyv na jeho obrys. 

V auguste 2006 vydalo Staré Mesto roz-
hodnutie o umiestnení stavby podľa pred-
loženého projektu a pripomienky občian-
skeho združenia a susedov nezohľadnilo.
V novembri sa proti stavbe odvolali obča-
nia na krajský stavebný úrad.
V stanovisku mestskej časti sa uvádza, že
stavebný úrad povolil túto stavbu, pretože
je v súlade s územným plánom zóny
Mudroňova (juhozápad). K výhrade, že
ide o podlažnosť 3+1, sa uvádza, že v pro-
jektovej dokumentácii návrhu je podlaž-
nosť 2+1 dodržaná a návrh je v súlade s
územným plánom zóny. 
Rovnako bol dodržaný plán zóny z hľa-
diska typologického druhu zástavby, pre-
tože ide o objekty pre správu, riadenie a
administratívu, ktoré majú slúžiť prevažne
pre verejnosprávne orgány a inštitúcie. Do
úvahy pritom prichádzajú stavby pre
zahraničné zastupiteľské úrady vrátane
administratívnych a reprezentačných prie-
storov a bytov pre predstaviteľov zahra-

ničného zastupiteľského úradu. V stano-
visku k narušeniu charakteristických
panoramatických pohľadov je uvedené, že
s projektovou dokumentáciou súhlasil
magistrát aj krajský pamiatkový úrad. 
Podľa vyjadrenia starostu Starého Mesta
Andreja Petreka pri prerokúvaní urbanis-
tickej štúdie zóny navrhol, aby pozemky
ostali ako nezastavaná zelená plocha.
„Môj návrh miestni poslanci schválili.
Následne nás však hlavné mesto upozor-
nilo, že je to v rozpore s územným plánom
hlavného mesta, kde sú tieto pozemky
uvedené ako stavebné. Preto uznesenie
miestneho zastupiteľstva bolo v tejto časti
neplatné. Celú záležitosť sme boli nútení
dať do súladu s vyššou územno-plánova-
cou dokumentáciou. Pri prerokovaní
územného plánu zóny bol následne schvá-
lený koeficient zastavania tohto pozemku
zhodný s inými lokalitami pre objekty pre
správu a riadenie,“ uviedol starosta A.
Petrek. (rob)

Susedia sa bránia výstavbe Diplomat Parku

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk



Električková trať

do Devínskej má

obísť sídlisko
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Plánovaná výstavba električkovej trate
do Devínskej Novej Vsi sa pravdepo-
dobne vyhne najviac zastavaným a
obývaným lokalitám tejto mestskej
časti. Vyplýva to z návrhu trasy zapra-
covanej v novom územnom pláne. 
Podľa informácií z magistrátu má nová
električková trasa pokračovať zo Sara-
tovskej ulice z Dúbravky premostením
nad železnicou po ceste II/505 a má ísť
stredom rozvojového územia po pláno-
vanú zbernú komunikáciu B2 (predĺže-
nie Eisnerovej ulice) a pozdĺž tejto cesty
popri železnici až po železničnú stanicu
Devínska Nová Ves. Podrobnejšia doku-
mentácia trasy zatiaľ nie je spracovaná.
V Devínskej Novej Vsi žije v súčasnosti
približne 17-tisíc obyvateľov a pravdepo-
dobne najviac je ich sústredených v
pomyselnom trojuholníku medzi ulicami
Eisnerova a Istrijská a železničnou traťou.
Z možností využívania mestskej hromad-
nej dopravy zostávajú pre Novovešťanov
zatiaľ stále len autobusové linky, z nich
iba v prípade č. 21 ide o zrýchlený spoj,
ktorý ale kapacitne nie vždy vyhovuje
potrebám. Ak by nová trasa električky
skutočne obchádzala celú zastavanú časť,
boli by zastávky v mnohých prípadoch tak
ďaleko, žeby to miestnym obyvateľom asi
veľmi nepomohlo. 
Nová trasa električky súvisí aj s plánova-
nou výstavbou medzi diaľnicou D2 a
cestou II/505. V súčasnosti sa podľa
informácií mesta spracúva urbanistická
štúdia Lamačskej brány, ktorá má overiť
investičné zámery v území, zhodnotiť
územie z hľadiska riešenia územno-tech-
nických, urbanistických, architektonic-
kých, dopravných a environmentálnych
problémov a stanoviť celkovú koncepciu
riešenia rozvoja na tomto území. 
Vlani v decembri sme informovali, že
urbanistická štúdia Lamačská brána spája
obchod, zábavu, bývanie a administratí-
vu. Podľa projektového riaditeľa spoloč-
nosti Penta Investments Vladimíra Škro-
vana „sa v prvej fáze ráta s výstavbou nie-
koľkých obchodných reťazcov, ktoré v
tejto časti Bratislavy nie sú zastúpené a s
výstavbou obchodno-zábavného centra
na ploche 140-tisíc štvorcových metrov,
ktorého súčasťou bude zábavný park, ako
aj multifunkčný športový komplex.“ V.
Škrovan dodal, že začatie prvej etapy
výstavby je naplánované na prvý štvrťrok
2008, jej ukončenie sa predpokladá kon-
com roku 2009.
V prípade uskutočnenia plánovanej
zástavby pribudnú do danej lokality tisíce
nových obyvateľov a kardinálnym pro-
blémom bude riešenie nielen hromadnej
dopravy, ale aj problematiky zaťaženia a
priepustnosti komunikácií na dotknutom
území, ale aj v jeho okolí. S verejnou
dopravou môžu pomôcť aj železnice
vybudovaním zastávok, prípadne zriade-
ním vlakových liniek. (rob)

Pred tunelom Františka bude originálna

vozovka odolná proti tvoreniu koľají
LAMAČ
Výstavba jedinečnej cementobetónovej
vozovky pred vjazdom do tunela Fran-
tiška pod Sitinou sa začína v týchto
dňoch na úseku diaľnice D2 Lamačská
cesta - Staré Grunty. Nový betónový
koberec položia na dva úseky dlhé 650 a
široké 12 metrov. 
Cementobetónová vozovka bude na tomto
úseku prvou svojho druhu na Slovensku
(okrem tunela) a jej staviteľ - spoločnosť
Skanska DS by chcela byť s jej výstavbou
hotová do konca marca napriek tomu, že
úsek je pomerne komplikovaný - sú na
ňom zmeny priečneho profilu, oblúk,
postavené portály dopravného značenia a
podobne.  
Cementobetónové vozovky sú odolné pro-

ti tvoreniu koľají od preťažených kamió-
nov, ich špeciálny povrch veľmi rýchlo
odvádza povrchovú vodu a udržiava si
drsnosť, čo pozitívne ovplyvňuje brzdnú
dráhu. Keďže svetlo sa od povrchu vozov-
ky pri osvetlení vozidiel dobre odráža,
zvyšuje sa tým celková viditeľnosť. Takto
robené cesty sú oproti asfaltovým vozov-
kám o niekoľko decibelov tichšie, majú
približne trojnásobne vyššiu životnosť a
minimálne náklady na údržbu. Ich povrch
je z prírodných materiálov, ktoré sa dajú po
recyklácií opäť použiť.
Špeciálnu betónovú zmes, ktorej hrúbka
na vozovke bude 27 centimetrov, vyrába
staviteľ vo vlastnej betonárke. ktorú dočas-
ne postavil za Mostom Lafranconi. Betón
kladie automaticky riadený stroj, ktorý je

podľa projektového manažéra stavby D2
Lamačská cesta - Staré Grunty Dušana
Lehotského, schopný za jeden deň položiť
betón na úsek až 300 metrov na šírku polo-
vičného profilu diaľnice, ktorý je 10,75
metra. To je za ideálnych podmienok bez
zákrut. Spotreba betónu pri kladení bude
viac ako 4000 kubických metrov, čím by
sa pokryli približne dve futbalové ihriská. 
Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je
investorom nového úseku diaľnice D2
Lamačská cesta - Staré Grunty, chce nový
úsek spolu s tunelom Františka odovzdať
do užívania v druhej polovici júna.
Tunel tvoria dve samostatné tunelové rúry,
každá s dvoma jazdnými pruhmi. Tunel
začali raziť 27. októbra 2003 od juhový-
chodného portálu. (rob) 
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Najlepšia hypotéka 
s najlepším poradenstvom

Keď začnete riešiť vlastné bývanie, s dôverou sa obráťte na ktoréhokoľvek 
z našich poradcov. Dôvody sú jednoduché – vo svojej práci sa naozaj vyznajú, 
robia ju poctivo a dokážu vám pripraviť najvýhodnejšiu flexihypotéku.

Vybaviť flexihypotéku? Bez problémov!

Hypot. centrum – BA
Štefanovičova 14
mhusar@vub.sk
0904 756 278

Michal Husár

Hypot. centrum – BA
Štefanovičova 14
mkavjakova@vub.sk
0904 755 629

Martina Majerová

Pobočka VÚB – BA
Gorkého 9
rdicer@vub.sk
02/5955 7957

Róbert Dičér

Pobočka VÚB – BA
M. S. Trnavského 6/A  
jvojtassakova@vub.sk 
02/6428 6624

Jarmila Vojtaššáková

Hypot. centrum – BA
Štefanovičova 14  
gsiposova@vub.sk
0904 755 647

Gabriela Šipošová

Imrich Kovács Michaela Šemberová

Hypot. centrum – BA
Mlynské nivy 1
msemberova@vub.sk
0904 755 818

Jana Čivreová

Hypot. centrum – BA
Štefanovičova 14
jcivreova@vub.sk
0904 756 355

Hypot. centrum – BA
Mlynské nivy 1
ikovacs@vub.sk
0904 756 615

Lea Axamítová 

Pobočka VÚB – Pezinok
M. R. Štefánika 14
laxamitova@vub.sk 
033/6413 074

Predĺženie

Harmincovej

sa asi oddiali
LAMAČ
Predĺženie Harmincovej ulice na Ráz-
sochy sa asi ešte oddiali, pretože stále
nedošlo k dohode medzi mestom a
súkromným vlastníkom pozemkov, na
ktorých má cesta stáť.
O probléme sme informovali v novembri.
V tom čase sa rozhodovalo o probléme na
krajskom stavebnom úrade. Ten však roz-
hodol v neprospech právoplatných ma-
jiteľov pozemkov, ktorí sa odvolali na
štátny stavebný úrad na ministerstve výs-
tavby. Odvolanie tam doručili 7. februára
a rozhodnutie malo padnúť do 30 dní.
Vlastník pozemkov, Pavel Ondriš, nedo-
stal žiadne vyrozumenie, my sme zistili,
že rezort výstavby postúpil vec na minis-
terstvo zdravotníctva, ktoré by sa malo
tiež vyjadriť. Ako informoval hovorca
rezortu výstavby Miroslav Bátovský, ide
o zložitý prípad, ktorý si vyžaduje dlhšiu
lehotu na vybavenie. Pretože vo veci ide
aj o súkromné osoby, nemohli informo-
vať o priebežnom stave konania.
Pán Ondriš tvrdí, že na pozemkoch,
ktoré zdedil on so sestrou, zdravotníci
nepostavili nič. Nazdáva sa, že k také-
muto kroku došlo preto, lebo tie isté
firmy, ktoré rozostavali nemocničný
areál na Rázsochách, predĺžili aj Cestu
pod Zečákom až k objektu nemocnice.
Súrodenci Ondrišovi však pokladajú
stavbu za nelegálnu. „Tú cestu postavili
až v deväťdesiatom šiestom a pritom v
roku 1992 poslanci rozhodli, že pôdu
nám vrátia.“ Argumentuje, že dokonče-
ním križovatky by sa bez vyrovnania
starého záberu ich majetku nevytvoril
nový vstup do Lamača, ale len prístup k
jeho súkromnému pozemku. Vlastníci sú
ochotní predať mestu celý pozemok za
odhadnú cenu približne 3500 Sk za
štvorcový meter, kým vlastníci okoli-
tých, menších, plôch sa dožadujú trho-
vej. Tá je o päť tisícok vyššia. 
Pred časom bolo mesto ochotné odkúpiť
nielen časť pozemku pod cestou, ale aj pár
desiatok štvorcových metrov, ktoré zosta-
nú bokom, pretože uznalo, že pozemok sa
znehodnotí a nebude sa dať pestovateľsky
využívať. Chcelo však riešiť oba zábery
oddelene. V súčasnosti už údajne neplatí
ani táto alternatíva a P. Ondriš je presved-
čený, že za starší záber by peniaze nikdy
nevidel. V tejto súvislosti je pozoruhodné,
že v katastri nie sú záznamy o stavebných
zmenách a prevode vlastníctva pôdy na
štát či mesto. Gustav Bartovic

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
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Výťahy k lávkam

nad diaľnicou sú

stále problémom
PETRŽALKA
Od odovzdania nadchodov ponad
diaľnicu a Einsteinovu ulicu v Petržal-
ke sú problémom výťahy. Sú síce
moderné, ale viac nefungujú, ako vozia
ľudí, lebo opravy sú zdĺhavé.
Zdĺhavosť opravy pramení v ich moder-
nosti - v čase uzávierky tohto vydania
novín síce podľa informácií z odboru
dopravy bratislavského magistrátu mali
oba výťahy na strane sídliska fungovať,
bežne sa však pri každej poruche čaká na
náhradné dielce z Nemecka.
„Už pri projekte sme upozorňovali na to,
že s výťahmi bude problém, pretože budú
častým terčom vandalských útokov,“ pri-
pomína vedúci odboru cestného hospo-
dárstva magistrátu Marián Blaho. Na
otázku, či neexistujú odolnejšie výťahy,
odpovedá, že zrejme áno, ale tam je aj
patričný rozdiel v cene. Ukazuje sa, že
chyba naozaj korení už v projekte a výbe-
re materiálov.
M. Blaho - a nie jediný - upozorňuje na
to, že výťahy sú bezprostredne po oprave
a očistení pomaľované, tlačidlá rozbité.
Katastrofou môže byť aj denná údržba:
„Nechcite vedieť, čo všetko odtiaľ pri
rannom čistení vynášame...“. Výťahy nie
sú centrom pozornosti ani mestskej ani
štátnej polície, magistrátny odbor dopra-
vy však bude žiadať, aby sa mestská polí-
cia viac najmä v noci sústredila na tieto
dva objekty. Uvádza tiež, že v každom z
výťahov je tlačidlo, ktorým sa dá nahlásiť
porucha - ak teda aspoň jeden výťah fun-
guje, dá sa pomoc z druhého výťahu pri-
volať rýchlejšie. Na otázku čitateľky
Kataríny Tomovej, kam sa môže v prípa-
de poruchy obrátiť, je to len polovičná
odpoveď. Vyžaduje totiž, aby aspoň jeden
výťah fungoval. Ak nefunguje ani jeden,
treba sa obrátiť priamo na magistrát,
odbor cestného hospodárstva.
M. Blaho však chodcom prekonávajúcim
túto prekážku dáva nádej. Podľa jeho
slov istý čas boli skutočne problémy s
firmou, ktorá má na starosti údržbu
týchto výťahov. Zmenilo sa však jej
vedenie a zdá sa, že spolupráca sa zlepší.
To spolu s lepším strážením týchto zaria-
dení zo strany bratislavskej mestskej
polície by malo prispieť k zlepšeniu fun-
govania výťahov. Gustav Bartovic

Voda vzácnosťou

predbieha

povestnú soľ
BRATISLAVA
Koncom tohto týždňa si svet pripome-
nie dva sviatky, dva dni venované
pojmom, ktoré nadobúdajú čoraz
väčší význam - Svetový deň vody a
Svetový meteorologický deň.
Voda už nie je každodennou všednosťou,
ale sa stáva čoraz vzácnejšiou a na svete,
vrátane Slovenska, pribúdajú enklávy, kde
prestala byť pravidelnou samozrejmos-
ťou. Juh stredného Slovenska sa napríklad
stáva oblasťou s prevažujúcim nedostat-
kom zrážok i podzemnej vody. Napriek
tomu, že Dunaj pod Žitným ostrovom
vytvoril najväčšiu európsku zásobáreň pit-
nej vody, celkovo pociťujeme úbytok
vodných rezerv. Voda sa v budúcnosti mô-
že stať významným exportným artiklom a
svetová meteorologická organizácia
vyhlásila dekádu 2005-2015 za medziná-
rodnú dekádu Voda - prameň života.
Meteorológia sa tiež už dávnejšie
vyšmykla z rámca disciplíny, ktorá sa
snažila predpovedať počasie na pár dní, a
stala sa prognostickou disciplínou, o
ktorú sa opierajú nielen poľnohospodári
a turisti. Jej odporúčaniami sa riadia už aj
priemyselné odvetvia, energetici aj
obchodníci na burzách. Tohtoročný deň
meteorológov sa nesie v znamení motta
Porozumieť globálnym dôsledkom, k
čomu inšpiruje dvojročný dôsledný prie-
skum polárnych oblastí, ktorý by mal pri-
niesť nové odpovede na vývoj otepľova-
nia i klimatických pomerov. Bude skú-
mať nielen vývoj počasia v týchto oblas-
tiach, ale najmä jeho dosah na celkový
klimatický systém.
Povinnosťou národných hydrometeoro-
logických služieb je aj spolupráca v
rámci integrovaného systému včasného
varovania pred prírodnými katastrofami.
Pri príležitosti týchto sviatkov Slovenský
hydrometeorologický ústav sprístupní
23. a 24. marca širokej verejnosti svoje
pracoviská aj v Bratislave. (gub)

Neexistuje norma, ktorá by obmedzovala

záber verejných plôch pre staveniská
BRATISLAVA
Hoci sa za zabratie plochy pre stavenis-
ko v meste platí daň, stavitelia sa ešte
stále nenaučili uskromňovať a zrejme
aj nachádzajú cestičky, ako dane
neplatiť.
Stavebné firmy nemajú problémy s plate-
ním, pretože jednoducho zarátajú túto
daň do ceny stavby, čo sa pri cene nehnu-
teľností v Bratislave v kalkulácii stratí.
Napriek tomu sa niektorí stavebníci po
skončení najväčších prác tvária, že už
verejný priestor nezaberajú, a teda záber
sa skončil a daň zaň platiť nemusia. V
skutočnosti však kedykoľvek ohradia sta-
venisko provizórne páskou a naďalej
obmedzujú chodcov i dopravu. Ako nás
informoval František Mészáros, vedúci
stavebného oddelenia Bratislava - Nové
Mesto, veľkosť zabratého priestoru vyrá-
ta projektant, obec nestanovuje na to
žiadne limity. Podľa počtu štvorcových
metrov a zabratej plochy sa určuje daň,
ktorá sa v jednotlivých mestských čas-
tiach líši. Takisto hovorca rezortu výstav-
by Miroslav Bátovský informoval, že

neexistuje žiadna norma, ktorá by stano-
vovala primeranosť zabratej plochy počas
stavby.
Tak napríklad v Novom Meste je stanove-
ná daň za štvorcový meter a deň 8 korún,
pričom sa platí za skutočne využité dni,
čo umožňuje aj skrátiť dohodnuté obdo-
bie, ak staviteľ skončí práce skôr. Musí to
však oznámiť. Za oznámené predĺženie
zabratia sa sankcie neplatia a pri obnove
fasád, zatepľovaní a oprave balkónov je
sadzba polovičná. V Karlovej Vsi je to
osem korún na deň za štvorcový meter,
pričom na správe majetku mestskej časti
nás informovali, že už dávno nevybavo-
vali žiadosť o záber verejného priestran-
stva. Pri stavebnom ruchu na Dlhých die-
loch je to prinajmenšom čudné.
V Petržalke majú viacero sadzieb - do 3
mesiacov platí stavebník tri koruny, do
pol roka 4 koruny a nad šesť mesiacov
päť korún na štvorcový meter a deň.
„Snahou miestneho úradu je, aby základ-
ná sadzba miestnej dane za užívanie
verejného priestranstva nútila stavebníka
vykonať práce v čo najkratšom čase,“

uvádza hovorca miestneho úradu Ľubo-
mír Andrássy.
Ešte vyššie majú sadzby dane v Starom
Meste. Tu sa už platí do troch mesiacov
20 Sk na štvorcový meter a deň, do pol
roka 30 korún, nad šesť mesiacov už 50
Sk. Pritom ak ide o zaujatie verejného
priestranstva v pešej zóne, je sadzba dvoj-
násobná.
Ani jedna oslovená mestská časť nelimi-
tuje, aký veľký priestor môže stavebník
zabrať. Stavebné firmy, ktoré si ešte za
minulého režimu osvojili, že majú také
stavenisko, aké si vyžiadajú, ho aj majú.
Učia sa od nich aj firmy, ktoré prichádza-
jú z cudziny, aj keď už aj u nás sa vedia
stavitelia uskromniť. Napríklad záber vo
veľmi preťaženej mestskej časti na Pribi-
novej nemožno porovnávať s tým, koľko
zabrali stavitelia Rozadolu na rohu Ružo-
vej doliny a Trenčianskej ulice, hoci stav-
by sú porovnateľnej kategórie. Aj stavite-
lia základov River Parku sa uskromnili,
lebo sa jednoducho do priestoru medzi
Dunajom a komunikáciami museli nates-
nať. Gustav Bartovic

Pokiaľ sa chcete každý deň vracať z práce do pekného zrekonštruovaného domu s upraveným vchodom a ešte k tomu 
ušetriť nemalé fi nančné prostriedky za teplo, mali by ste sa ako vlastníci bytov spoločne dohodnúť na rozsahu 
modernizácie a apelovať na svojho správcu domu. I keď nemáte vo fonde prevádzky, údržby a opráv dostatočné 
množstvo fi nancií na potrebnú rekonštrukciu, nemusí vás to odradiť. Ideálnym riešením v takomto prípade je ú ver. 

Slovenská sporiteľňa ponúka investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytového domu až do limitu 250 
tisíc korún na jeden byt, čo väčšinou postačuje nielen na zateplenie fasády, ale aj na ďalšie potrebné opravy. „Mnohí 
majitelia bytov sa obávajú zvýšenia mesačných výdavkov do fondu opráv, ale tieto obavy nie sú na mieste. Úspory 
na nákladoch za bývanie väčšinou pokryjú aj zvýšené platby do fondu opráv, z ktorého sa spláca úver banke,“ 
hovorí Roman Javorček zo Slovenskej sporiteľne.

Príklad fi nancovania

Výška úveru je minimálne 200 tis. Sk a maximálne 25 mil. Sk, pričom je možné prefi nancovať až 100 % nákladov. 
Lehota splatnosti je od 4 až do 20 rokov, s výhodnou úrokovou sadzbou, a to pri minimálnej miere zabezpečenia, 
kedy vlastníci bytov neručia za úver svojimi bytmi. 

Slovenská sporiteľňa tiež ponúka bezplatné zriadenie bežného účtu SPORObusiness konto na správu fi nančných 
prostriedkov bytových domov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov bytových domov so 100 % zľavou za 
vedenie účtu a s výhodnejším úročením. Prostredníctvom komplexných služieb elektronického bankovníctva 
môže správca bytového domu kedykoľvek získať prehľad o aktuálnom stave na účte a bude mať nepretržitý prístup 
k fi nančným zdrojom na realizovanie platieb.

Pokiaľ vás takáto možnosť fi nancovania rekonštrukcie a modernizácie bytového domu zaujala, stačí sa obrátiť na 
ktorékoľvek obchodné miesto Slovenskej sporiteľne, kde okrem podrobností a fi nančného poradenstva získate aj  
zoznam dodávateľov  stavebných prác. 
Viac informácií aj na  www.slsp.sk a na nepretržitej linke Sporotel 0850 111 888 alebo 0915 111 888.

Výška úveru Splatnosť Mesačná splátka úveru
na bytový dom

Priemerné zvýšené náklady 
na 1 byt mesačne

1 200 000 Sk 15 rokov 6 667 Sk + mesačný úrok/* 205,30 Sk

2 500 000 Sk 15 rokov 13 887 Sk + mesačný úrok/* 427,70 Sk

Výpočet bol spracovaný na bytový dom so 48 bytmi.  
/*Mesačný úrok sa počíta zo zostatku úveru, ktorý sa mesačným splácaním znižuje.

Aj vy sa každý deň vraciate domov do „šedého“ paneláku a pri vchode si želáte, aby ste čo najskôr vošli do svojho útulného a zrekonštruovaného bytu?  Väčšina 
starších  bytových domov na Slovensku je v zlom stave. Ich majitelia doteraz zameriavali pozornosť najmä na vylepšenie samotných bytov. V súčasnosti už vzhľad 
ani tepelno-izolačné vlastnosti mnohých bytových domov nespĺňajú požiadavky ich obyvateľov, ktorí čoraz častejšie kladú dôraz na kvalitu bývania.

Neexistuje žiadna norma, ktorá by podľa rozsahu stavby stanovovala, akú plochu môže stavebník zabrať. O všetkom roz-
hoduje projektant a peniaze.  A po dlhý čas chodci stavebné zariadenie obchádzajú. FOTO - Oto Limpus

Módny salón
Jana Pavlovičová

Šuleková ulica 4, Bratislava 1
Telefón: 02/ 207 00 380

www.jp.euweb.cz
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Dlažba v pešej zóne trpí aj kvôli autám
STARÉ MESTO
Dlažba v pešej zóne historického jadra
je poškodená a najmä na Panskej ulici
by už potrebovala opravu. Keďže dla-
žobné kocky nie sú uspôsobené na
záťaž motorových vozidiel, je nevy-
hnutná ich pravidelná oprava.
Napríklad na Panskej ulici, ktorá je jed-
nou z najfrekventovanejších ulíc pešej
zóny, je veľmi zlý stav dlažby pred
domom číslo 14, ,7 až 11 a aj pred doma-

mi 8 a 13. Dlažobné kocky sa uvoľňujú
nielen pod vplyvom bezohľadne rýchlej
jazdy vodičov, ale aj pri vytáčaní sa áut
vchádzajúcich a vychádzajúcich z dvo-
rov. Na mnohých miestach je už priestor
medzi jednotlivými dlaždicami taký
veľký, že je otázkou času, kedy im k
uvoľneniu a poškodeniu pomôže výdatný
dážď a následní nedisciplinovaní vodiči.
Ak by mestská polícia nasadila na ranné
hodiny, keď je frekvencia áut kvôli záso-

bovaniu najvyššia, mestských policajtov,
ktorí by vodičov naučili jazdiť šetrne,
možno by sa znížili aj náklady na opravu.
Peniaze na ich údržbu sú v staromest-
skom rozpočte navrhnuté vo výške 600-
tisíc, podobne ako minulý rok. Podľa
hovorkyne Starého Mesta Aleny Kopři-
vovej mestská časť udržiava vydláždené
úseky v pešej zóne, ktoré jej mesto zveri-
lo do správy, priebežne. V tomto roku
nemá naplánovanú väčšiu rekonštrukciu
či opravu dlažby. 
„Staré Mesto sústavne pripomína, že
dlažba posadená do štrku nie je vhodná
na prejazdy áut spojené najmä s investič-
nou činnosťou v centre mesta. Keby po
nej chodili ľudia, prípadne jazdili drožky
- taká bola pôvodná predstava - určite by
nebolo treba toľko dodatočných opráv,“
dodala A. Kopřivová. 
Magistrát dal nedávno opraviť novú dlaž-
bu na Hlavnom námestí. Ako nás infor-
movala Mária Račková, išlo o opravu v
rámci reklamácie, pretože dlažba bola
poškodená pravdepodobne kvôli použitiu
nevhodnej hmoty do spojov medzi dlaž-
dicami. Hmota následne spôsobila aj
poškodenie dlaždíc na povrchu. Mesto v
blízkej budúcnosti neplánuje ďalšie opra-
vy podobného charakteru. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Na Šafárikovom námestí by mohlo okrem

parku byť aj múzeum fotografie a galéria
STARÉ MESTO
Na Šafárikovom námestí by mohla
byť galéria a múzeum so zameraním
najmä na fotografiu Camera Obsku-
ra. Jej vybudovanie navrhuje rovno-
menná nezisková organizácia, ktorá
zorganizovala aj architektonickú
súťaž.
Ústredným motívom expozície má byť
tvorba fotografa Ladislava Bielika,
najmä jeho svetoznáma fotografia Muž s
odhalenou hruďou pred okupačným tan-
kom, ktorá vznikla počas tragických uda-
lostí v roku 1968 pred Univerzitou
Komenského na Šafárikovom námestí.
Projekt múzea a galérie Camera Obskura
ráta s vybudovaním podzemného výstav-
ného priestoru v blízkosti miesta, kde
stále medzičasom zbúrané bistro Kaza-
čok a kde dnes stoja provizórne búdky a
stánky rýchleho občerstvenia. Zámer

plne rešpektuje, že v budúcnosti by tu
mesto chcelo vybudovať park, ťažisko
priestorov by malo byť v podzemí, nad-
zemná časť nie je veľká. Predstavitelia
neziskovej organizácie už oslovili aj
vedenie magistrátu, ktoré chce v budúc-
nosti vytvoriť na Šafárikovom námestí
park. Predbežné predstavy magistrátu sú,
že po dobudovaní električkovej trate z
Janíkovho dvora do centra mesta by
mohla byť zrušená zastávka autobusov
na Šafárikovom námestí a priestor by sa
mohol zazeleniť, čím by vznikla súvislá
parková plocha.
Šlo by o dvojpodlažný výstavný priestor,
na prvom podlaží by základným pilierom
expozície mal byť fotografický dokument
Ladislava Bielika, dopĺňať by ju mali
zábery svetoznámeho vojnového fotogra-
fa Roberta Capu (vlastným menom Endre
Ernő Friedman), kozmonauta Eugena

Andrewa Cernana, dvorného fotografa
skupiny Beatles Deza Hoffmanna a štát-
nika Milana Rastislava Štefánika. Na dru-
hom podzemnom podlaží by bol priestor
na pravidelné výstavy fotografií domá-
cich i svetových fotografov.
Nezisková organizácia Camera Obskura
v uplynulých dňoch zorganizovala archi-
tektonickú súťaž, na ktorej sa zúčastnilo
46 študentov Katedry architektonickej
tvorby Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave (druhý až piaty ročník) a
jedna študentka architektúry z Poznane.
Študenti v jedno až trojčlenných tímoch
v rámci dvojtýždňového študentského
workshopu na začiatku letného semestra
vypracovali dovedna 18 návrhov Múzea
a Galérie Camera Obskura. Od 14. do 30.
marca je v Umeleckej besede výstava
prác, ktoré vznikli v rámci tohto work-
shopu. (juh)

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.

BRATISLAVA
Magistrát začal v týchto dňoch s obno-
vou mestskej zelene v niektorých loka-
litách hlavného mesta. Prvým miestom
je Trnavská cesta, kde sa upravuje
stredový zelený pás.
Ten patril tradične k najkrajším plochám
tzv. prícestnej zelene. Do konca marca tu
vyrúbu 23 stromov, ktoré sú napadnuté
chorobami, alebo ohrozujú bezpečnosť
cestnej premávky, zdravia a majetku, a to
na základe posudkov fytopatológov. Pre-
sadených bude aj niekoľko menej uraste-
ných stromov, ktoré sa nehodia do kon-
cepcie projektu spracovaného na revitali-
záciu tohto územia.
Práce budú pokračovať postupne, podľa
uvoľnených finančných prostriedkov.
Celkové náklady na revitalizáciu zelené-
ho pásu na Trnavskej ceste sú 24 milió-
nov korún. vysadené tu budú listnaté a
ihličnaté kríky, kvetiny a tráva.
Postup prác je podľa hovorkyne magi-
strátu Evy Chudinovej viazaný na agro-
technické termíny. Výrub stromov, ako aj
presadenie, je potrebné urobiť do konca
marca. Termín založenia trávnika je máj,

prípadne september a kvety a kríky je
potrebné vysadiť v októbri.
Ťažšie zemné práce bude robiť spoloč-
nosť A.S.A, ktorá vyhrala súťaž už dáv-
nejšie a pre mesto zabezpečuje čiastočne
aj zimnú údržbu. Spolu s ňou bude robiť
drobné sadbové činnosti ateliér Ekoflóra,

ktorý sa zaoberá krajinnou tvorbou a
záhradnou architektúrou a je autorom
projektu revitalizácie zelene na Trnavskej
ceste. Celú obnovu zastrešuje oddelenie
cestného hospodárstva bratislavského
magistrátu. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Obnovia prícestnú zeleň na Trnavskej
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Návrat štúdie

Staré záhrady

so zmenami 
LAMAČ
Štúdia polyfunkčnej výstavby v
lamačskej časti Staré záhrady z júla
2005 sa vracia v týchto dňoch so zme-
nami a doplnkami, ktoré žiadal zapra-
covať nielen magistrát, ale aj poslanci
miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Lamač. 
Pôvodný plán výstavby medzi bývalým
OD Lamač, Hodonínskou ulicou a
Lamačským potokom hovoril o výstavbe
štyroch dominánt, ktoré mali mať 16, 19,
22 a 30 podlaží. Tento plán však mesto a
aj mestská časť Lamač odmietli. 
Výstavba sa nezačala ani v roku 2006,
pretože magistrát žiadal zapracovať pri-
pomienky aj do prepracovanej verzie,
ktorú investor predložil v apríli 2006. V
nej figurovali už len dve dominanty - 13-
podlažná budova s prilepenou 10-podlaž-
nou budovou. Tretia budova má mať 8
podlaží. 
Vedúca územného plánovania a dopravy
miestneho úradu Lamač Mária Brenne-
rová potvrdila, že zásadné zmeny sa
týkali najmä výšky budov, ale aj dodrža-
nia tzv. uličnej čiary zo strany Hodonín-
skej ulice, riešenia statickej dopravy,
kanalizácie, plôch zelene a podobne. V
októbri 2006 magistrát napokon so
zapracovaním pripomienok súhlasil a
vydal k nim kladné stanovisko. 
Zástupca investora Peter Zvarík doplnil,
že okrem zníženia budov došlo aj k celko-
vému zmenšeniu objemu zástavby o dve
tretiny. Z pôvodne plánovanej plochy 90
000 metrov štvorcových, bude mať zasta-
vaná plocha 30 000 metrov štvorcových.
Znížil sa aj počet obyvateľov bývajúcich
na jednom hektári z pôvodných 260 na
104 ľudí. P. Zvarík dodal, že mestská časť
si dala požiadavky na primerané vybudo-
vanie parkovacích plôch aj vzhľadom na
neďaleký futbalový štadión.
Miestni poslanci v Lamači sa mali obno-
venou štúdiou výstavby zaoberať na
zasadnutí práve v čase distribúcie nové-
ho čísla Bratislavských novín do domác-
ností. Je pravdepodobné, že miestni
poslanci výstavbu v upravenej podobe
schvália. Mestská časť Lamač obozná-
mila Lamačanov s prepracovanou štú-
diou výstavby a zapracovanými pripo-
mienkami na verejnom zhromaždení 15.
marca. (rob)

Knižnice 

odpustia pokuty 

zábudlivcom
BRATISLAVA
Najväčším problémom všetkých kniž-
níc na svete, vrátane bratislavských,
sú neporiadnici, ktorí nevracajú knihy
včas a z upomienok si nič nerobia.
Len Staromestská knižnica má takýchto
zábudlivcov v tejto chvíli v evidencii
vyše 5100. Podľa výpožičného poriadku
by mali za mesačné oneskorenie zaplatiť
pokutu 20 korún, za dva mesiace 50, za
trojmesačné 70 a za 120 dní už rovnú
stovku. Knižnica je však veľkorysá a vo
všetkých svojich pobočkách bude pokuty
odpúšťať, ak neporiadnici donesú poži-
čané knihy počas Týždňa slovenských
knižníc, teda od 26. do 30 marca. Neskôr
však pokuty zasa platia a pripravovaný
nový výpožičný poriadok vraj bude na
zábudlivcov prísnejší.
Takisto Miestna knižnica v Petržalke
odpustí pokuty neporiadnikom, ak vrátia
knihy od 26. marca do 1. apríla. (gub)

RUŽINOV
Stavebný boom v Ružinove pokračuje
nevídaným tempom - v novembri tohto
roka by sa mala na Jégého ulici začať
výstavba výškovej budovy s 22 nad-
zemnými podlažiami. 
Na mieste, kde sa má stavať nový vežiak,
v súčasnosti stojí športová hala. Výšková
časť má mať tvar hranolu, súčasťou
objektu je dvojpodlažná obchodná pod-
nož. V štvorpodlažnej podzemnej garáži
sa ráta so 180 parkovacími státiami.
Vjazd do a výjazd z podzemnej garáže je
navrhnutý z južnej strany objektu, kde
bude napojenie na novo navrhovanú
obslužnú komunikáciu, ktorá bude
štvrtým ramenom križovatky ulíc Jégého
a Stodolova.
V presklenej podnoži má byť reštaurácia,
kaviareň, obchody, ako aj fitnes centrum
a squash centrum, pričom priestory pre
šport majú byť aj na treťom nadzemnom
podlaží. Na štvrtom až ôsmom podlaží sú
navrhnuté administratívne priestory,
deviate podlažie je technické. Na desia-
tom až 21. nadzemnom podlaží má byť
spolu 55 bytov rôznej veľkosti, z ktorých
časť bude slúžiť na prechodné ubytova-
nie. Na uskočenom 22. podlaží má byť
plynová kotolňa a technická miestnosť.
Investičný zámer ráta aj so zeleňou, a to v
dvoch variantoch. Zatiaľ čo prvý variant
ráta so sadovými úpravami, stromami a
krami v okolí objektu, v druhom variante
by mohla zeleň byť aj na streche spome-
nutej dvojpodlažnej podnože. Spevnené
plochy pre peších majú mať dlažbovú
úpravu a budú vybudované bezbariérovo
s farebným povrchovým odlíšením podľa

potrieb slabozrakých a nevidiacich.
Výstavba si vyžiada investičné náklady
vo výške asi 520 miliónov korún a jej
ukončenie sa predpokladá v októbri roku
2008.
V okolí už stojí niekoľko výškových
budov - Glória na Záhradníckej ulici,
Rozadol v Ružovej doline, na tej istej
ulici sa stavia ďalší vežiak s názvom Uni-

verso. V tesnej navrhovaného polyfunk-
čného domu na Jégého ulici sa stavia
Residence Tower, ktorá so svojimi 107
metrami a 32 nadzemnými podlažiami
bude treťou najvyššou budovou v meste.
Starý Ružinov sa tak stáva lokalitou s naj-
väčšou koncentráciou výškových budov
v Bratislave. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Ateliér-S

Na Jégého ulici chcú postaviť výškový

dom s 22 podlažiami, budú v ňom aj byty

VAJNORY
Výstavba vedecko-technologického
parku CEPIT (Central European Park
Innovative Technologies) v mestskej
časti Vajnory by sa mohla začať už v
tomto roku výstavbou cestnej infra-
štruktúry a inžinierskych sietí.
Uviedol to v pondelok po podpísaní
Memoranda o spolupráci medzi Sloven-
skou akadémiou vied a firmou CEPIT
MANAGEMENT konateľ firmy Axel

Albrecht. S výstavbou budov by sa malo
začať budúci rok, prvé tri objekty by
mohli uviesť do užívania koncom roka
2008. Ak všetko pôjde podľa plánu a bez
problémov, celý park by mohol byť
dokončený do desiatich rokov. Podľa
Albrechta ponúkne budúci park „miesto
pre 30-tisíc ľudí, ktorí tu budú pracovať,
učiť, študovať a žiť“. Projekt počíta s
vytvorením 7000 pracovných miest.
Vznik vedecko-technologického parku

podporujú aj samosprávy mesta Bratislava
a mestskej časti Vajnory. „Stavebné povo-
lenie na park ešte nie je, pretože tomu
predchádza zmena funkčného využitia
územia, ktorá sa teraz udiala. Ďalej tomu
predchádza určenie regulatívov na danom
území a územné rozhodnutie. Až následne
bude vydané stavebné povolenie na jed-
notlivé časti parku. Je však reálne, aby sa
začalo s výstavbou už tento rok,“ povedal
starosta Vajnor Ján Mrva. (sita)

Výstavba CEPIT sa má začať už tento rok

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

www.peugeot.sk

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

PEUGEOT 307 CONFORT PACK uÏ za 495.000 Sk

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

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

>  Palubn˘ poãítaã

>  Elektrické ovládanie predn˘ch 

    okien a boãn˘ch zrkadiel

    

>  Klimatizácia

>  Metalick˘ lak

>  ABS, 2 airbagy

>  Centrálne uzamykanie

    s diaºkov˘m ovládaním

ZARUâEN¯ KOMFORT. LIMITOVANÁ CENA.
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Ministerstvo

predá dom

na Záhradníckej
BRATISLAVA
Ministerstvo kultúry sa chce zbaviť
prebytočného majetku. Vláde navrhu-
je súhlasiť s predajom štvorposchodo-
vej budovy na Záhradníckej ulici v
bratislavskom širšom centre firme
Parma Exim.
Táto firma sa zaoberá obchodným pora-
denstvom, reklamou, propagáciou, inzer-
ciou, správou a prenájmom nehnuteľnos-
tí. Ako informovalo ministerstvo, odkedy
je budova v správe rezortu, nie je využí-
vaná a pustne. Firme ju navrhuje minis-
terstvo predať za 25,151 milióna korún.
Parma Exim dala najvýhodnejšiu ponuku
zo šiestich záujemcov. Na účet minister-
stva už zložila 14,9 milióna korún ako
finančnú zábezpeku. Túto sumu pôvodne
určilo ministerstvo ako primeranú cenu
budovy.
Ministerstvo kultúry plánuje predaj alebo
prevod aj ďalších nehnuteľností. O sú-
hlas musí žiadať vládu, pretože stále platí
uznesenie o zákaze prevodu a predaja
majetku štátu. Uznesenie prijala bývalá
vláda Mikuláša Dzurindu 1. marca ako
politické rozhodnutie pred parlamentný-
mi voľbami. Ficova vláda sa ho rozhodla
ponechať v platnosti. 
Budova na Záhradníckej 29 je podľa
rezortu kultúry zdevastovaná a potrebuje
okamžitú rekonštrukciu. „V prípade, ak
nebude budova v krátkom čase odpreda-
ná, Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky vzniknú ďalšie investičné
náklady súvisiace so zabezpečením
budovy tak, aby neohrozovala bezpeč-
nosť a zdravie okoloidúcich občanov,
prípadne zdravie obyvateľov v priľa-
hlých bytových nehnuteľnostiach. Minis-
terstvo kultúry musí neustále vynakladať
finančné prostriedky na zabezpečenie
nehnuteľnosti proti vniknutiu cudzích
osôb,“ píše ministerstvo v návrhu pre
vládu. (brn, sita)

Vrakunskí 

školáci vzorne

šetria energiou
VRAKUŇA
Len rok potrebovali pedagógovia a
žiaci zo Základnej školy na Rajčian-
skej ulici vo Vrakuni na prvý význam-
ný výsledok v kampani za šetrenie
energiami Display.
V rámci európskej kampane Display sa
na energetických štítkoch označuje spo-
treba energií a vody písmenami abecedy
ako na energetických spotrebičoch od A
po G. Zároveň sa na ňom uvádzajú odpo-
rúčané opatrenia na ďalšie znižovanie
spotreby.
Škola na Rajčianskej, kde do výchovy
žiakov zaradili aj rôzne ekologické pro-
gramy, postúpila v hodnotení spotreby
vody z kategórie E o stupienok vyššie.
Za túto aktivitu jej Energetické centrum
Bratislava prisľúbilo vykonať bezplatný
energetický audit, ktorý vyhodnotí tepel-
né úniky a nastaví systém šetriacich opat-
rení. Okrem toho bude škola slúžiť ako
vzorová štúdia konkrétneho dosahu kam-
pane.
„Nejde nám o samoúčelné znižovanie
spotreby energií a vody,“ hovorí koordi-
nátorka európskej kampane pre Sloven-
sko Henrieta Peškovičová, „ale aj o jeden
z jej konečných dôsledkov, o šetrenie
verejných prostriedkov.“ Uvádza, že vo
Vrakuni predstavujú náklady škôl na
energie až 70 percent celkových nákla-
dov. Ušetrením na platbách za energie si
škola vytvorí finančné zdroje na iné
potreby. 
Kampaň Display bola pôvodne určená
pre verejné budovy, Vrakuňa sa však do
nej zapojila cez komunálnu správcovskú
spoločnosť Spokojné bývanie, a tak zapo-
jila do kampane aj bytové domy. Vrakuňa
s takmer 150 hodnotiacimi štítkami
DISPLAY na sledovaných budovách je
siedma najúspešnejšia obec v Európe. 
„Pôsobenie kampane registrujeme už
teraz. Klienti Spoločného bývania preja-
vujú väčší záujem o to, ako znižovať
spotrebu energií a ako financovať opatre-
nia na dosiahnutie tohto cieľa. V rámci
národnej kampane pre školu hľadáme
partnerov na financovanie úsporných
opatrení i v zahraničí. Už teraz vieme, že
vďaka menším opatreniam sa podarilo v
niektorých domoch naozaj spotreby
energií znížiť,“ uvádza H. Peškovičová.
Dodáva tiež, že ako koordinátorka kam-
pane má ambície v roku 2007 naštarto-
vať kampaň aspoň v desiatich ďalších
slovenských mestách. (gub) 

Oslávte s nami 55 narodeniny !!!

ANGLIÈTINA,      nemèina, španielèina, talianèina, ruština, 
portugalèina, francúzština, maïarèina, slovenèina 
pre cudzincov a ïalšie KURZY na Slovensku a v ZAHRANIÈÍ

DETI 4 – 13 rokov, špeciálny prístup, zábavná forma, kvalita
TEEN kurzy, maturanti, skúsenosti, odbornos , native speakers
DOSPELÍ, najmodernejšie programy, variabilita, motivácia 

CERTIFIKÁTY s celoslovenskou a medzinárodnou platnos ou

Využite VÝHODY, konzultácia a vstupné testy zdarma, poradenstvo, skúsení lektori, 
klimatizované uèebne, z¾avy na karty EURO‹26, GO‹26, ISIC, ITIC, Sphere card

Príïte sa zdarma pozrie  na

UKÁŽKOVÉ HODINY ANGLIÈTINY                20.3. – 29.3. 2007

Zápis do jarných kurzov od 19.3. 2007 
Akadémia vzdelávania, Gorkého 10, 815 17 Bratislava, 02/ 544 100 25, 
0902 930 242, 0905 624 556, info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk
www.akademiavzdelavania.sk

   www.aveducation.sk

ANGLIÈTINA

Chcete reklamu v týchto novinách? 

Vypočítajte si jej cenu

a objednajte si ju
cez internet!

www.BratislavskeNoviny.sk

Pri Vrakunskej ceste bude polyfunkčný

objekt Dolce Vita, bude v ňom 123 bytov
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Dolce Vita - Sladký život - je názov
polyfunkčného komplexu pozostávajú-
ceho z dvojice budov, ktorého výstavba
sa pripravuje na Vrakunskej ulici v
Podunajských Biskupiciach. 
Pozemok, na ktorom má stáť polyfunkč-
ný objekt, je zo severu ohraničený už exi-
stujúcou sídliskovou zástavbou a zdravot-
ným strediskom, východnú hranicu tvorí
Hradská a južnú Vrakunská ulica.
Polyfunkčný komplex Dolce Vita bude
pozostávať z dvoch blokov s pôdorysom
v tvare L, vzájomne prepojených v pod-
zemí, v ich parteri sa ráta s obchodmi a
službami.
Blok A má mať šesť nadzemných podla-
ží, má v ňom byť 75 bytov pre 195 oby-
vateľov. Byty majú byť rôznej veľkosti,
od jednoizbových až po štvorizbové. Pod
objektom má byť umiestnená dvojpod-
lažná parkovacia garáž pre 117 vozidiel
(ďalších 34 parkovacích státí má byť
vytvorených pri budove), v jednom pod-
zemnom podlaží majú byť aj pivničné
kobky.
Objekt B má mať 13 nadzemných podla-
ží a má v ňom byť 48 bytov pre 95 oby-
vateľov, pričom aj v tomto prípade pôjde

o byty rôznej veľkosti - od jednoizbových
po trojizbové. Pod objektom by mali byť
dve podzemné podlažia, v ktorých by
okrem iného mali byť pivničné kobky.
Dopravné napojenie na nový polyfunk-
čný komplex je navrhnuté z Vrakunskej

ulice s otvoreným prepojením na Lotyš-
skú ulicu.
Začatie výstavby sa predpokladá v júli
tohto roka, jej ukončenie v závere roku
2008. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Alexy&Alexy

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Komplexná rekonštrukcia zničeného
nákupného strediska Hron v Podunaj-
ských Biskupiciach nabrala na obrát-
kach. Objekt, ktorý mestská časť pre-
dala za približne 50 miliónov, by mal
opäť slúžiť verejnosti v novembri. 
Z obchodného centra na Dudvážskej
ulici zostala v uplynulých dňoch len oce-
ľová nosná konštrukcia, ktorá sa onedlho
premení na novú a modernejšiu trojpod-
lažnú budovu, väčšiu oproti pôvodnej o
181 metrov štvorcových. Spoločnosť
Tatrareal, ktorá je novým vlastníkom

objektu, tu vybuduje aj podzemné podla-
žie, kde by mali byť priestory na oddych,
zábavu a relax. 
Na prízemí sprístupní spoločnosť Tesco
svoj ďalší hypermarket, ktorý má byť
dominantnou prevádzkou celého ob-
chodného centra. Na poschodí vzniknú
menšie obchody a služby.
Celková plocha obchodných priestorov,
ktorých bude spolu 38, má byť viac ako
9000 štvorcových metrov. V moderne
projektovanom centre nebudú chýbať ani
pohyblivé chodníky pre nákupné vozíky,
eskalátory a výťahy. 

Pri obnovenej budove nákupného centra
vznikne aj 231 nových parkovacích
miest a hromadnú prepravu potenciál-
nych zákazníkov zabezpečí trolejbusová
linka, ktorej zastávka je pri objekte. 
Podľa vyjadrenia prednostu miestneho
úradu v Podunajských Biskupiciach
Andreja Bubeníka, rekonštrukcia sa
začala už koncom minulého roku a na
mieste nepeknej a zastaranej budovy
vznikne nové a kultivované nákupné
stredisko služieb určené obyvateľom
tejto mestskej časti, ale aj jej návštevní-
kom. (rob)

Centrum Hron obnovia do novembra

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány ZIM

NÉ
 ZĽ

AV
Y 5

-2
0%

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

KURZ CVIČENIA
5 TIBEŤANOV

cvičenie na chrbticu, dýchacie cvičenia

Streda 28. 3. 2007 o 1715 hod
KD Prievoz, Kaštielska 30, Bratislava 2

0905 448 642, www.marade.szm.sk
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Čiernym 

stavbám

vraj odzvonia
STARÉ MESTO
V tejto chvíli na Miestnom úrade
mestskej časti Staré Mesto neevidujú
žiadnu čiernu stavbu, v každom prípa-
de sa však ráta s vyčlenením peňazí na
riešenie tohto problému.
Ako informovala hovorkyňa miestnej
samosprávy Alena Kopřivová, v návrhu
kapitálového rozpočtu „...na tento rok je
na likvidáciu čiernych stavieb plánova-
ných 10 miliónov korún. O rovnakých
sumách sa uvažuje výhľadovo aj pre
nasledujúce dva roky“. O sume na tento
rok bude miestne zastupiteľstvo rokovať
27. marca.
Podľa A. Kopřivovej Staré Mesto neevi-
duje na svojom území nelegálne stavby.
Za také sa považujú stavby vybudované
v rozpore s verejným záujmom. V takom
prípade Staré Mesto najprv vyzve sta-
vebníka, aby stavbu sám odstránil, ak to
neurobí, môže to na svoje náklady urobiť
Staré Mesto. Na to sú v rozpočte vyčle-
nené peniaze. Samozrejme, samospráva
ich následne bude vymáhať od stavební-
ka, takže odstránenie čiernej stavby na
vlastné trovy vyjde lacnejšie.
Ak vlastným zistením alebo upozorne-
ním od občana získa podozrenie, že ide o
čiernu stavbu, úrad to preverí. Ak sa
potvrdí, že ide o nepovolenú stavbu,
ktorá však nie je v rozpore s verejným
záujmom, teda je v súlade s územno-plá-
novacou dokumentáciou, stavebný úrad
stavebníka vyzve, aby stavbu legalizo-
val.
Tieto súvislosti ilustruje príkladom z
Pražskej ulice 35, kde susedia upozornili
na čiernu nadstavbu na terase. Stavebník
tu nelegálne uzavrel časť predtým len
prekrytej terasy. Stavba nie je v rozpore s
územným plánom, ale staviteľ nemal
povolenie. Prípad legalizácie tejto stavby
ešte nie je uzavretý. Ak sa stavebník
nepreukáže, že stavba nie je v rozpore s
verejným záujmom, úrad začne konať o
odstránení stavby.
Podľa vyjadrenia staromestského staros-
tu Andreja Petreka proti čiernym stav-
bám sa bude dať účinnejšie bojovať, až
keď bude celé územie regulované, teda
keď budú na celú mestskú časť vypraco-
vané územné plány zóny. Ak by tieto
dokumenty boli hotové už dávnejšie,
nemohol by napríklad na rohu Fazuľovej
ulice vyrásť sporný objekt, ktorý tam
postavila firma SASANKA. V súčasnos-
ti je Staré Mesto regulované približne na
80 percent. Gustav Bartovic

Keď sa nebojíš, že ťa nachytáme, tak príď   1. apríla 2007 o 13. hodine 
do showroomu Motor-Car Bratislava - stredisko HONDA na Tuhovskej 11 - Zlaté piesky. 

Všetko bláznivé bude dovolené! Neveríš? 

MOTOR-CAR Bratislava, spol. s r. o. 
Tuhovská 11, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky, tel.: 02/4929 4530-31, mobil: 0918 500 130-31, 36, e-mail: predaj@hondamotorcar.sk, www.hondamotorcar.sk 

Program pre deti:
13.00 – 17.00 hod.  • Klauniáda - cirkusová zábava  

 •  Beauty salón - bláznivé ú esy 

 •  Sú aže a tvorivé dielne
•  Diskotéka s Disko Jarkou
•  Ma ovanie na auto 
 

14.00 – 14.45 hod. •  Divadlo
15.00 – 17.00 hod. •  Kúzelník
Program pre dospelých:  
10.00 – 17.00 hod.   
•  Predvádzacie jazdy Honda 

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

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

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

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

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

Rekonštrukcia budovy bývalej Pravdy sa

preťahuje, chodník ostáva neopravený
STARÉ MESTO
Už pred polrokom malo byť definitív-
ne hotové Pressburg Trade Center
(PTC), administratívne a spoločenské
centrum v bývalej budove Pravdy na
Štúrovej ulici.
Kým sa prestavba dotýkala len vnútor-
ných prác, trápilo  to málo občanov, keď
sa však vlani rozrástli práce do rozme-
rov, ktoré nevyhnutne obmedzovali
pohyb chodcov, verejnosť sa správala
zmierlivo s tým, že ide len o pár mesia-
cov. Tým viac, že investor nevylučoval
ukončenie rekonštrukcie už v auguste.
Až do dnešných dní si však stavebné a
iné dodávateľské firmy v ktorýkoľvek
denný čas uzurpujú chodník v najfrek-
ventovanejšej časti mesta a nútia chod-
cov obchádzať stavenisko po frekvento-
vanej vozovke. A ak náhodou plastová
páska neohradzuje chodník, idú si chod-
ci vylámať nohy na krivom a zničenom
chodníku.
Z mnohých pripomienok vyberáme list
čitateľa Igora K., ktorý sa ako rodený
Bratislavčan rozčuľuje nad situáciou
okolo PTC: „Prečo je chodník okolo
bývalej Pravdy zničený v takom rozsahu,
že aj zdravý človek má problém tadiaľ
prejsť bez nebezpečia úrazu? A to už
nehovorím o ľuďoch s obmedzenou
schopnosťou pohybu alebo nedajbože o

vozíčkaroch...“ Aj on uvádza, že chápal
obmedzenia, pokiaľ okolo budovy bolo
lešenie, ale to je už odstránené asi dva
mesiace. Označuje správanie staviteľa
ako tvrdú bezohľadnosť voči občanom
Bratislavy a vyjadruje názor, že aj postih
za ňu by mal byť tvrdý.
Približne pred mesiacom sme získali in-
formáciu, že do budovy PTC sa už nasťa-
hovali prví nájomníci. Oslovili sme inves-
tora Soraviu Invest, kde sme sa však
dozvedeli, že informácie tlači poskytnú až

v marci. Ani po opakovaných urgenciách,
prečo sa rekonštrukcia tak dlho preťahuje,
kedy budovu odovzdajú, kto a kedy opra-
ví chodník, na ktorom sú tridsaťcentime-
trové výmole, a napokon ani to, prečo sa v
konečnom farebnom riešení budova tak
veľmi odlišuje od originálu z dielne profe-
sora Martina Kusého, sme však informá-
ciu nedostali. Spolu s čitateľmi máme vraj
čakať na oficiálne informácie po ukonče-
ní akcie. Gustav Bartovic
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Domácnosti

navštívia

štatistici
BRATISLAVA
Náhodne vybrané domácnosti v Brati-
slave navštívia v apríli externí pracov-
níci Štatistického úradu SR, ktorí
budú vykonávať štatistické zisťovanie
o príjmoch a životných podmienkach
domácností.
Informovala nás o tom riaditeľka Kraj-
skej správy Štatistického úradu Sloven-
skej republiky Magdaléna Šipková. Zis-
ťovanie sa bude vykonávať v 6-tisíc
náhodne vybraných domácnostiach Slo-
venskej republiky, teda aj na území mest-
ských častí mesta Bratislavy.
Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť spo-
ločný rámec na systematickú tvorbu šta-
tistík krajín Európskej únie o príjmoch a
životných podmienkach domácností.
Táto štatistika bude zdrojom údajov o
príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a
sociálneho vylúčenia v krajinách Európ-
skej únie.
Zisťovanie sa uskutoční vo vybraných
domácnostiach v čase od 2. do 30. apríla
prostredníctvom externých spolupracov-
níkov (opytovateľov) Štatistického úradu
SR - Krajskej správy v Bratislave. Opy-
tovatelia sú povinní sa obyvateľom pre-
ukázať poverením na uvedené zisťova-
nie. Všetky informácie a názory, ktoré  v
rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a použité
výlučne na štatistické účely.
Krajská správa Štatistického úradu SR v
Bratislave v tejto súvislosti upozorňuje
obyvateľov mesta Bratislavy, aby nepo-
skytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa
nepreukážu príslušným Poverením opy-
tovateľa a dokladom o totožnosti. Bližšie
informácie možno získať na telefónnom
čísle 02/692 50 469, -400. (red) 
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STARÉ MESTO
NA ULICI 29. AUGUSTA pred budo-
vou Sociálnej poisťovne dvaja neznámi
páchatelia fyzicky napadli 20-ročného
Bratislavčana a obrali ho o jeho osobné
veci. Mladík prišiel o osobné doklady,
mobilný telefón a 300 korún. Jeho liečba
zo zranení spojená s práceneschopnos-
ťou by mala trvať tri dni. 
NA KRÍŽNEJ ULICI štyria neznámi
páchatelia prepadli 49-ročného muža z
Košíc. Odcudzili mu osobné doklady a
finančnú hotovosť. Zranenie neutrpel. 
NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ na
diskotéke „heiloval“ 20-ročný Martin Z.
z Bratislavy. To po ňom opakovala sku-
pina zatiaľ neznámych osôb. Vyšetrova-
teľ ho obvinil z prečinu podpory a propa-
gácie skupín smerujúcich k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd, je
stíhaný na slobode.
NA ROHU ULÍC PANSKÁ - VEN-
TÚRSKA pred diskotékou došlo k
bitke. Neznámi páchatelia zbili 23-roč-
ného študenta z Kuvajtu, ktorý utrpel
zranenia s predpokladaným časom lieče-
nia 14 dní. Dve osoby podozrivé z tohto
konania skončili na polícii. Svoju úlohu
tu zrejme zohral i alkohol. Polícia zača-
la vyšetrovanie pre výtržnosť a ublíženie
na zdraví. 

RUŽINOV
NA TRENČIANSKEJ ULICI sa 22-
ročný Martin R. z Novej Bane vlámal do
osobného motorového vozidla zn. Opel.
Majiteľ vozidla ho spozoroval a začal ho
prenasledovať. Odcudzené autorádio sa
mu podarilo z ruky páchateľa vytrhnúť.
Martina zadržali policajti a predviedli na
policajné oddelenie v Ružinove. Vyšetro-
vateľ ho obvinil z prečinu krádeže a spra-
coval podnet na jeho vzatie do vyšetro-
vacej väzby.
NA ZÁHRADNÍCKEJ ULICI odcu-
dzil priamo pred očami majiteľa nezná-
my páchateľ motorové vozidlo VW Pas-
sat v hodnote asi 850-tisíc korún. Majiteľ
zalarmoval políciu, ktorá začala okamži-
te po vozidle a zlodejovi pátrať. V prie-
behu 30 minút policajti našli hľadané
vozidlo zaparkované na Poľskej ulici v
Starom Meste. Vozidlo prehliadli a vráti-
li jeho majiteľovi. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ZÁVODNEJ ULICI v záhradnej
chatke policajti našli u 21-ročného Mar-
tina P. z Bratislavy 136 skladačiek s
obsahom hnedého prášku. Výsledky
kriminalistickej expertízy potvrdili, že
ide o heroín s prímesou kofeínu a para-
cetamolu s hmotnosťou 6062 mg s prie-
mernou koncentráciou 25,7 %, čo zod-
povedá 136 obvyklým jednorázovým
dávkam drogy. Martin skončil v policaj-
nej cele, vyšetrovateľ ho obvinil zo zlo-
činu výroby omamných a psychotrop-
ných látok, ich držania a obchodovania
s nimi. Zároveň dal podnet na jeho vza-
tie do väzby. (ver)

Apolka horela

v noci jasnými

plameňmi
Z mojej pamäti nikdy nezmizne ani noc po
prvom bombardovaní Bratislavy, noc zo 16.
na 17. júna 1944. V bytoch nebol elektrický
prúd, netiekla voda, nebol plyn. Ľudia sa
obávali, že v noci by mohli priletieť pre
zmenu Briti a bombardovať znovu. Húfne
preto odchádzali za mesto.
Môj otec v tom čase pracoval v Káblovej továr-
ni, ktorá susedila s rafinériou Apollo, hlavným
cieľom náletu. Počas bombardovania bežal
okolo Hubertových domv na Páričkovu ulicu,
kde mala jeho stará mama záhradníctvo. Prišiel
tam celý zafúľaný a zakrvavený od odrenín.
Tlak vzduchu pri explóziách bômb ho pováľal
po zemi. Našťastie sa vážne nezranil. Brat a ses-
tra pracovali v centre mesta, tí boli len vystra-
šení a zúfalí od neistoty, čo je s ostatnými z rodi-
ny. Večer sme preto všetci spoločne odišli s de-
kami a kufríkmi na Miletičovu ulici medzi zá-
hrady. Deky sme si položili na svah vyschnuté-
ho dunajského ramena (dnes Ružová dolina) a
pozerali sme sa na strašidelný ohňostroj.
Apolka v noci horela jasnými plameňmi, ktoré
okolo a nad nimi zakrývali kúdole čierneho
dymu. Neviem zabudnúť na to, ako barely s
benzínom a naftou vyletúvali ako rakety v pla-
meňoch vysoko do vzduchu, kde potom vybu-
chovali ako obrovské rakety v strach naháňajú-
com ohňostroji. Na zemi v areáli Apolky vybu-
chovali plné cisterny a veľké nádrže, ktoré
bombardovanie hneď nezničilo. 
Pretože v Bratislave nevyhlásili letecký pop-
lach, zahynulo veľa ľudí, ktorí by sa za iných
okolností ukryli do krytov. Lenže podľa toho,
čo som neskôr počul, ani tie ľudí nespasili. V
jednom z nich na území rafinérie Apollo za-
mestnanci boli, dobehli tam po prvých výbu-
choch, ale aj tak zahynuli. Natiekla tam horiaca
zmes benzínu, nafty a oleja. Ľudia dlho nemali
inú tému rozhovorov, len bombardovanie.
Na obrazy hrôzy nemohli zabudnúť. Napríklad
ani na to, ako hasiči a záchrancovia povyťaho-
vali z rumovísk obete a kládli ich na neďaleké
koľajnice železničnej vlečky, kde ležali ako
bizarné pražce. Okrem Apolky dostal priamy
zásah aj plynojem blízkej plynárne. Podľa jed-
nej z mnohých fám plynojem pôvodne bombar-
dovanie vydržal, ale keď si to jeden z americ-
kých pilotov všimol, vrátil sa a zničil ho. Pochy-
bujem, že by sám opustil formáciu a zostúpil
tak nízko, aby trafil taký malý cieľ na prvýkrát.
Počul som potom viaceré podobné historky o
návratoch na iné ciele. Podľa mňa sú to len
výplody fantázie. Je však možné, že sa mýlim.
V našej rodine padlo hneď v noci po bombardo-
vaní rozhodnutie, že v Bratislave bude nebez-
pečné žiť, a preto mamu so mnou poslali k zná-
mym do Báhoňa. Neboli sem jediní, čo sme sa
ráno vydali na železničnú stanicu. Veľa matiek
s deťmi sa sťahovalo z mesta. Vtedy som sa
naučil nové slovo - evakuácia. Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce)

Na vile Hanačka miznú secesné maľby
Vinohrady, situované na západ od
areálu Hradu a od ulice Palisády, sa
stali v dvadsiatych rokoch 20. storočia
rozsiahlym staveniskom. Vznikol tu
rad parciel a celkom nové ulice.
Projektovaná zástavba rodinnými doma-
mi mala predovšetkým vyriešiť bytový
problém mnohých štátnych úradníkov,
ktorí urobili kariéru v novej republike.
Jednotlivé domy stavali pre svoje rodiny
dobre finančne situovaní jednotlivci,
banky pre svojich zamestnancov, staveb-
ní podnikatelia pre stavebné družstvá.
Domy členov stavebných družstiev
(hovorilo sa im „čakatelia“) sa stavali
podľa jednotného projektu, len detaily
alebo situovanie domu boli odlišné. 
Keďže väčšina stavebníkov bola českej
národnosti, pokúšali sa novovzniknutú
ulicu nazvať menom „Národní ulice“.
Ujalo sa však pomenovanie po blízkom
hrade, „Hradská“, neskôr „Hradná“.
Pomerne dlhá ulica stúpala k terajšej
Mudroňovej vo viacerých serpentínach.
Neskôr jednotlivé úseky ulice navzájom

oddelili a každý dostal vlastné pomeno-
vanie. Dolná časť ulice sa volala Mama-
teyova, po roku 1959 ju premenovali na
Koreničovu. 
Jedným z členov Stavebného družstva
štátnych zamestnancov a učiteľov bol
maliar a grafik Jaroslav Votruba (1889 až
1971), známy najmä pre svoje nespočet-
né obrazy z Vysokých Tatier. Svoj dom
(terajšia adresa Koreničova 6), ktorý je
postavený podľa toho istého projektu ako
susedné, odlíšil maľbami na fasáde. Na
čelnú fasádu namaľoval ešte v intenciách
secesného maliarstva postavu krojovanej
ženy s nápisom, ktorý bol súčasne
menom vily, „Hanačka“. Ľudovými
ornamentmi zdôraznil orámovanie
vstupných dverí domu a rímsy nad okna-
mi. Najvýraznejšie však pomaľoval pás
pod strechou ornamentmi, ktoré čerpal z
ľudovej výšivky a z ľudovej keramiky.
Ľudoví džbánkari často používali motívy

zvierat. Z tých Votruba prevzal uháňajú-
ceho zajaca a jeleňa, ktorých namaľoval
zlatožltou farbou na severnú fasádu
domu vedľa veľkého okna ateliéru. 
Nedávno Votrubov dom zmenil majiteľa.
Už tam nežijú jeho potomkovia, ktorí s
pietou dom udržiavali. Nový majiteľ sa
rozhodol pre prístavbu na strane záhrady.
Čerstvo postavený múr prístavby surovo
reže Votrubom namaľovaný podstrešný
pás. Z jeleňa ostala odkrytá už len polo-
vička. Možno pri „oprave“ fasády zmiz-
ne celý. K prestavbám a prístavbám v
tejto časti mesta sa vyjadruje aj príslušný
pamiatkový orgán. Je možné, že by
pamiatkari nevedeli o unikátnych maľ-
bách z roku 1924, ktoré bolo treba chrá-
niť? 
Na blízkej Tvarožkovej ulici stojí dom,
ktorý pre svojho brata, bankového riadi-
teľa, navrhol architekt Juro Tvarožek. Aj
ten dom je ozdobený maľbou Jaroslava
Votrubu. Aj tú by bolo treba zachrániť
kým nie je neskoro. Štefan Holčík
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VIEDEŇ
,,Fotografia nie je nevyhnutne lož, ale
nie je ani pravda. Je skôr prchavou
subjektívnou impresiou. Na fotografii
sa mi páči presne ten okamih, ktorý
nemožno predvídať, pre ktorý treba
byť stále v strehu, pripravený prijať a
osláviť to nečakané.“
Takto premýšľa o fotografickej tvorbe
Martine Franck, jedna z výrazných osob-
ností umeleckej fotografie. Pôvodom Bel-

gičanka (narodila sa v roku 1938 v
Antwerpách) detstvo prežila v USA i v
Anglicku a dejiny umenia študovala v
Madride a v Paríži. Keď v roku 1966 foto-
grafovala módnu prehliadku pre New
York Times, prvý raz sa stretla so slávnym
fotografom Henri Cartier-Bressonom. Po
štyroch rokoch sa stali manželmi.
Viedenská fotogaléria Westlicht na
Westbahnstrasse 40 uvádza v týchto
dňoch prierez tvorby tejto umelkyne,

osemdesiat čiernobielych i farebných
fotografií z posledných troch desaťročí.
Krajinné zábery z Európy, Číny a Jor-
dánska striedajú zábery vystihujúce at-
mosféru spomenutého parížskeho divad-
la a portréty hercov, spisovateľov, mód-
nych tvorcov. Martine Franck sa zaujíma
nielen o svet módy a divadelného diania,
ale najmä o tiché, nenápadné zákutia,
ktoré zvečňuje neobyčajne elegantne a s
citom. Gabriela Valehrachová

Fotografia nie je pravda, ale ani lož
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FUTBAL
Artmedia dve víťazstvá a jeden neroz-
hodný výsledok, Slovan jedno víťaz-
stvo, jedna remíza, jedna prehra, Inter
dve víťazstvá, jedna remíza. Úvodné tri
jarné kolá ukázali, že bratislavské muž-
stvá sa na odvetnú časť pripravili
dobre, z deviatich stretnutí, ktoré spolu
odohrali, prehrali jediné (Slovan v Žili-
ne) a aj na to potrebovali domáci dva
pokutové kopy!
Hráči Artmedie vypočuli želanie kormi-
delníka Štefana Horného, ktorý pred jar-
nou časťou vyslovil: „Potrebujeme dobrý
začiatok, aby sme sa správne naladili.“
Petržalčania to dokázali a najmä víťazstvo
v Liptove má svoju cenu. Vďaka nemu si
dokázali vrátiť na štadión aj fanúšika a
šláger so Žilinou sledoval takmer plný šta-
dión. Samotný duel už tak Artmedii nevy-
šiel, nerozhodný výsledok znamenal, že
hostia spod Dubňa pôjdu aj ďalej s trojbo-
dovým náskokok. „Som trošku sklama-
ný,“ priznal Štefan Horný a pokračoval:
„Veril som, že zvíťazime, a tým dostane-
me Žilinu pod väčší tlak. Škoda, že sme za
stavu 1:0 nevyužili viaceré šance, mohlo

byť rozhodnuté a určite by sme to už
dotiahli do víťazného konca.“ Priazniv-
com čierno-bielych sa zrejme bude ešte
dlho snívať o situácii v druhom polčase,
keď išiel Oravec sám na Kuciaka, no
šancu trestuhodne zahodil. 
„V predchádzajúcom zápase strelil Ora-
vec možno rozhodujúci gól, teraz mu to
nevyšlo, ale taký je futbal,“ nezatracoval
svojho útočníka Štefan Horný. Viac sa
hneval na maďarského rozhodcu Kassaia,
ktorý podľa jeho názoru prísne vylúčil
Buryána: „Faul to nebol na vylúčenie a
neviem, ako ho mohol uraziť pri prvej
žltej karte, ked Buryán nevie ani slovo po
maďarsky...“ Na druhej strane však aj tele-
vízny záznam ukázal, že Buryán išiel do
súboja dosť nevyberavo a môže si aj za
svoju prvú žltú kartu, pretože prostestom
voči čiarovému rozhodcovi by porozume-
li vari aj Tahiťania...
Darí sa slovanistom. Došlo na slová tréne-
ra Jozefa Jankecha, ktorý po zimnej prí-
prave tvrdil, že mužstvo je na vyššej úrov-
ni ako počas jesene a má na to, aby potrá-
pilo aj najväčších favoritov. Ako prví sa o
tom presvedčili Žilinčania, belasí potom

vyhrali nad Banskou Bystricou, s bodom
sa vrátili z Košíc a Jozef Jankech mohol s
prístupom hráčov vysloviť spokojnosť:
„Chlapci odvádzajú, čo od nich čakáme.“
Teraz by to chcelo ešte viac zatraktívniť
hru, možno aj za cenu nejakej prehry, pre-
tože slovanistický fanúšik na tribúnach
stále chýba. Keď však bude vedieť, že ho
na Tehelnom poli bude čakať nielen boj,
ale aj zábava, určite príde!
Inter je tam, kde chcel byť. „Musíme
zachytiť úvod, keby nám to nevyšlo,
mohli by sme na to doplatiť,“ tvrdil pred
prvým jarným kolom tréner Ladislav Jur-
kemik a jeho zverenci sa tomu prispôsobi-
li. Doma vyhrali nad Dubnicou i Trenčí-
nom a bezpečne kráčajú za záchranou v
Corgoň lige. V troch stretnutiach inkaso-
vali jediný gól a aj ten až v závere duelu s
Trenčínom, keď už bolo rozhodnuté.
„Napriek tomu ma však ten gól mrzí. Bol
zbytočný, nemuseli sme ho inkasovať,“
tvrdil Ladislav Jurkemik a naopak, po-
chvaľoval si nasadenie svojich zverencov:
„Boli rýchlejší, dôraznejší. V Šali sme
nezahrali tak ako predtým s Dubnicou, ale
teraz to bol znovu dobrý výkon.“ (mm)
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Futbalistov čaká prestávka, jarný štart

vyšiel všetkým bratislavským mužstvám

Slovanisti

zabúchali na

finálové dvere
HOKEJ
Tomu sa povie zaberačka v pravú
chvíľu. Po prehre s Popradom v tre-
ťom štvrťfinálovom zápase sa zdalo,
že aj tohtoročné play-off bude skôr o
trápení ako o parádnom zážitku. 
Nasledujúcich päť stretnutí však ukáza-
lo, že tohtoročný Slovan je naozaj o nie-
čom inom ako vlaňajší. Zverenci Zdena
Cígera vyhrali nasledujúcich päť duelov,
hravo preskočili Poprad a po dvoch
výhrach vo Zvolene majú našliapnuté na
finále (tretí a štvrtý semifinálový zápas
sa skončili po uzávierke).
„Len nelietajme v oblakoch,“ usmieval
sa po prvom víťazstve vo Zvolene
Zdeno Cíger. Slovanisti v ňom dokonale
rozprášili rodiaci sa zvolenský komplex
a zaskočili sebavedomých Stredoslová-
kov. „Chlapcom nemám čo vyčítať.
Ukázali výborný výbon, hrali disciplino-
vane, teraz pôjde o to, aby sme sa udrža-
li na zemi a nedali sa ukolísať týmto
výsledkom,“ želal si po prvom stretnutí
bratislavský tréner. Druhé vystúpenie
však potvrdilo, že slovanisti sú na zápa-
sy sezóny skvele pripravení. Znovu boli
lepší, rýchlejší a pripísali si aj druhé
víťazstvo. 
„Dnes sme však urobili viac chýb, čas-
tejšie sme sa nechali vylučovať, ale osla-
benia nám vychádzali. Navyše fantastic-
ky zachytal Hovi,“ pochválil svojho
brankár Zdeno Cíger. Samotný Fín bol,
samozrejme, šťastný: „Play-off je obdo-
bie, na ktoré sa vždy najviac teším. Sú to
zápasy, v ktorých ide o všetko. Som rád,
že chlapci sú spokojní, ale o ničom sa
ešte nerozhodlo.“ Jeho slová potvrdil aj
slovanistický tréner: „Nám vyšli prvé
dve stretnutia, ale stále je to len dva nula.
Zvolen urobí určite všetko pre to, aby
sériu zvrátil. Musíme hrať stále svoju
hru a byť trpezliví.“ 
S túžbou vrátiť Slovanu, čo sa mu poda-
rilo vo Zvolene, cestoval do Bratislavy
zvolenský tréner Ladislav Svozil:
„Pokúsime sa vyhrať aspoň jedno stret-
nutie, aj ked najradšej by sme uspeli v
oboch. Určite sa nevzdávame, teraz je
rad na nás, aby sme zabrali!“ Ak by sa
nerozhodlo v treťom a vo štvrtom dueli,
piaty zápas sa hrá v piatok vo Zvolene,
prípadný šiesty v nedeľu v Bratislave a
ak sa nerozhodne ani v ňom, siedme
stretnutie uvidia budúci utorok vo Zvo-
lene... (mm)

Slovanistkám

iba tesne

ušlo play-off
BASKETBAL
Veľká škoda. Takto si môžu hovoriť
basketbalistky Slovana, ktorým ušiel
postup do play-off. O poslednej mies-
tenke medzi osem najlepších tímov sa
rozhodovalo až v poslednom kole, no
práve tam belasé zaváhali. 
Napriek tomu, že ich najväčší konkurent
UMB Banská Bystrica prehral prekvapu-
júco v Leviciach, slovanistky svoj
posledný zápas takisto nezvládli a z
Myjavy sa vrátili s prehrou 79:84. Slova-
nistiky skončili v tabuľke o 7.-10. miesto
tretie o bod za Bystričankami a sezóna sa
pre nich skončila. Oveľa lepšie sú na tom
interisti v najvyššej súťaži basketbalis-
tov. Tí až do posledného kola bojovali o
prvú priečku po základnej časti a pred
play-off sú spolu s Košičanmi považova-
ní za najväčších favoritov na titul! (mm)

Ženy to dokázali,

na rade sú muži!
HOKEJ
Ženy sa pochlapili! Platí to o hokejist-
kách Slovana, ktoré v tejto sezóne pre-
valcovali všetko, čo im stálo v ceste.
Dievčatá tak ponúkli recept mužským
kolegom, ktorí bojujú v semifinále
play-off a na ceste za prípadným titu-
lom ich ešte čaká veľa práce.
Slovanistky sa v práve sa končiacom roč-
níku predstavili v dvoch súťažiach.
Vyhrali európsku ženskú ligu EWHL a
bezpečne zvíťazili aj v českej lige. To
všetko bez jedinej prehry, čo potešilo tré-
nera Miroslava Karafiáta, ktorý sa po-
chválil: „Táto sezóna bola pre nás ešte
úspešnejšia ako minulá. Odohrali sme 54
stretnutí a ani raz sme nenašli premoži-
teľky. Tento týždeň sa Bratislavčanky už
v drese Slovenska predstavujú na maj-
strovstvách sveta 2. divízie v exotickom
Pchjongjangu, odkiaľ chcú postúpiť do
1. divízie. (mm)

Mária Dzureková

splnila sľub
SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE
Chcela skončiť do pätnásteho miesta,
skončila pätnásta. Tak vyzeralo žela-
nie najlepšej slovenskej akvabely
Márie Dzurekovej pred majstrovstva-
mi sveta v Melbourne.
Pretekárku Slávie STU Bratislava mrze-
la akurát jedna malá chybička, ktorá ju
možno pripravila o ešte lepší výsledok.
Na majstrovstvách sveta je aj ďalšia Bra-
tislavčanka, plavkyňa Denisa Smoleno-
vá. Tú však čakajú vystúpenia až budúci
týždeň. (mm)

Organizujete v Bratislave
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

POTÁPANIE
Počas uplynulého víkendu usporiada-
lo občianske združenie Klub potápa-
nia a vodných športov PRO-DIVE v
spolupráci s Fakultou telesnej výchovy
a športu UK  potápačský maratón na
24 hodín nepretržitého plávania pod
vodou štafetovým spôsobom.
Každé družstvo tvorilo 10 potápačov,
odetých do riadneho rekreačného výstro-
ja. Po štarte v sobotu o 19.00 h začali v
bazéne na Lafranconi prví potápači ukra-
jovať počiatočné metre pod vodnou hla-
dinou. Maratónu sa zúčastnilo celkovo 9
tímov. Okrem zástupcov šiestich najväč-
ších bratislavských potápačských škôl
prišli aj potápači z Trenčína, maďarskej
Budapešti a vojaci zo Serede. 
Hneď od začiatku sa od ostatných odpú-
tala dvojica tímov z Budapešti a repre-
zentanti Ženijného práporu Ozbrojených
síl SR. Prekvapujúco dobre im konkuro-
vala aj domáca FTVŠ UK, ktorej potá-
pači sa po 12 hodinách usadili pevne na
tretej priečke. Pravidlá povoľovali strie-
danie „hokejovým“ spôsobom, to jest
potápači-plavci sa mohli ľubovoľne
striedať a plávať akékoľvek dlhé úseky.
Pochopiteľne, že sa aj taktizovalo. Voj-
sko začalo s úsekmi v dĺžke len 200
metrov s častým striedaním. Rekreační
potápači zvolili naopak 500-800 metro-
vé úseky. 

Podľa účastníkov boli najťažšími hodiny
tesne pred svitaním. Nedostatok spánku,
nezvyčajná únava spojená so zabezpeče-
ním technickej podpory, akými bolo plne-
nie potápačských fliaš či nosenie ťažkého
výstroja, urobili svoje. V poslednej štvrti-
ne pretekov rozhodli skúsenosti a najmä
účasť bývalých vrcholových športovcov
v maďarskom tíme. Putovný pohár a cenu
pre víťaza si nakoniec domov odniesli
potápači z Budapešti.

Prvé družstvo v poradí odplávalo spolu
76 385 metrov. Na stupňoch víťazov boli
ďalej družstvá Ozbrojených síl SR so 68
800 a domácej FTVŠ UK so 65 280
metrami. Ku cti ostatných účastníkov ma-
ratónu slúži skutočnosť, že všetky druž-
stvá vydržali plávať 24 hodín a aj posled-
ný v poradí výrazne prekonal vzdialenosť
dlhšiu, akou je obyčajný „suchozemský“
maratón. Robert Korim

FOTO - Zoltán Hodúr 

Maratón s plutvami a akvalungom 

nakoniec vyhrali potápači z Budapešti
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Stret dvoch svetov na jednom pieskovisku
DIVADLO
Všetko sa to začína na pieskovisku. Tu
si prvýkrát uvedomujeme, že naše
„protipohlavie“ chodí cikať na opačnú
stranu kríkov, a kým chlapci pri „tom“
stoja, dievčatá si musia čupnúť.
Poľský autor Michal Walczak o tom napí-
sal hru Pieskovisko, ktorú v A4 Nultom
priestore na Námestí SNP 12 uviedlo
Združenie pre nezávislé divadlo Stromy.
V réžii Jána Štrbáka sa na javisku pred-
stavia Lucia Lapišáková a Martin Hron-
ský. Viem si túto hru predstaviť úplne bez
slov. Akékoľvek verbálne vyjadrenie deja
je v predstavení niečo navrch, akási če-
rešnička na torte, ktorá je však taká malá,
že sa celá ponára do napenej šľahačky, až
ju vôbec nevidieť. Šľahačka sú gestá,

mimika, obyčajné zvuky a neverbálny
spôsob, akým muž komunikuje so ženou.
On miluje „chlapčenské“ hry. Vôkol neho
sa v zahrabanom piesku váľajú nezniči-
teľní batmani, rýchle autá a drevení paná-
ci, obete silných a neporaziteľných
mužov. Ona prichádza s bábikou, svojou
najobľúbenejšou, vrkočatou a okatou krá-
savicou. Stretávajú sa na pieskovisku,
ktoré podľa jeho názoru patrí len jemu.
Vymedzí jej „polovicu“, reálne asi pätinu
priestoru. Ona sa bráni, ale je to zbytočné.
V záchvate hry batman rozpára vlasatej
krásavici brucho, ešte viac roztiahne
ramená a keď ich predsa trochu spustí,
ona už nemá záujem z celkom prozaické-
ho dôvodu - sťahuje sa do inej štvrte, teda
aj na iné pieskovisko.

Režisér Ján Štrbák hovorí, že vzťahy sa
veľmi nemenia: „Spor o bábiku alebo o
zlomeného panáčika sa ničím nelíši od
konfliktov, keď sa dospelí rozvádzajú a
naťahujú sa o deti.“ Autor necháva v hre,
kde niet víťaza, zdanlivo vyhrať ženu.
Ona odchádza, on zostáva. Patrí mu síce
celé pieskovisko, je mu však nanič.
Ak ste žena a k takémuto záveru hry vás
nevtieravo dovedie aj príjemná hudba
René Aubryho, mohli by ste z divadla
odísť s víťazoslávnym pocitom. Opak je
však pravdou. Len pieskovisko vie,
koľko sĺz a krvi z poranených chodidiel
do seba nasajú zrniečka piesku, kým muž
a žena, chlapec a dievča zistia, že jej bábi-
ka celkom dobre zapadá do jeho parádne-
ho auta. Dáša Šebanová 

Hnatovič, 

Karásek a bábky

v NOS
VÝSTAVA
V Národnom osvetovom centre na
Námestí SNP 12 je inštalovaná výstava
s názvom Okolo sveta za 50 rokov. O
poschodie vyššie sú vystavené diela
dvoch výrazných osobností slovenské-
ho výtvarného umenia strednej gene-
rácie maliara Ľuboša Hnatoviča a
výtvarníka, architekta, režiséra Milo-
ša Karáska.
Výstava Okolo sveta za 50 rokov je ďal-
ším ohňostrojom, ktorým si Bratislavské
bábkové divadlo pripomína 50. výročie
svojho vzniku. Prezentuje jeho činnosť
od roku 1957 až po súčasnosť. Fotogra-
fie, bábky, masky, výtvarné návrhy, pla-
gáty a ďalšie divadelné prvky reprezen-
tujú inscenácie, za ktorými je práca celé-
ho realizačného kolektívu.
Ľuboš Hnatovič sa na súčasnej výstave
prezentuje troma obrazovými cyklami -
Figúry, Zátišia a Blázni. Celou vystavo-
vanou kolekciou maliar poukazuje na
svoju náklonnosť ku klasickej maľbe so
všetkými jej kvalitatívnymi danosťami.
Miloš Karásek sa predstavuje sochárskou
tvorbou. Okrem toho jeho tvorivé aktivi-
ty siahajú aj do architektúry, maľby,
divadelnej dramatiky i réžie. V rozsiahlej
kolekcii bronzových plastík dominuje
postmodernistické hľadanie kdesi v his-
torických nánosoch prastarých kultúr či
kultov. (dš)

Tomáš Krčméry

vystavuje 

dvakrát
VÝSTAVA
Dvoma výstavami vstupuje v týchto
dňoch pred diváka akademický maliar
Tomáš Krčméry. V Galérii výtvarného
umenia Heffner na Mierovej ulici 38 je
situovaná rozsahom menšia výstava s
názvom Vzlety a pády a v Hurbano-
vých kasárňach na Kollárovom
námestí 10 môžete vidieť obrazy s
biblickými motívmi.
Výstava Vzlety a pády sa orientuje na
krajinomaľby, žánre z prostredia koní a
jazdectva, fantastické, zvieracie a prírod-
né motívy. Rozsahom väčšia výstava v
Hurbanových kasárňach nesie so sebou
posolstvo Knihy kníh a je zameraná na
biblické motívy. 
Veľké olejomaľby, plátna rozmerov
150x120 metrov obsahujú umelecky pre-
tavené myšlienky Svätého písma v obra-
zoch. Môžete ich vidieť od pondelka do
piatku v čase od 10.00 h. - 15.00 h.
Výstava v Galérii Heffner potrvá do 30.
marca, Hurbanove kasárne sú sprístupne-
né až do 9. apríla. (dš)

Začína sa

14. ročník 

Febiofestu
FILM
Už po štrnástykrát sa bude v jedenás-
tich kinosálach ôsmich slovenských
miest konať od 26. marca do 25. aprí-
la medzinárodná prehliadka filmu,
televízie a videa Febiofest 2007. Prvým
mestom, v ktorom sa uskutoční sláv-
nostné otvorenie festivalu, je Bratisla-
va. V kinách Charlie centrum, FK
Nostalgia, kino Mladosť, FK 35 mm
na VŠMU si filmy prehliadky môžete
pozrieť od 26. marca do 1. apríla. 
Štrnásty ročník festivalu slávnostne otvorí
predpremiéra nového českého filmu reži-
sérky Věry Chytilovej Hezké chvilky bez
záruky so skvelým hereckým obsadením
(Jana Janěková, Jana Krausová, Boleslav
Polívka, David Kraus, Igor Bareš, Barbo-
ra Hrzánová). Dominantou programovej
dramaturgie Febiofestu budú aj tento rok
novinky českej audiovizuálnej tvorby.
Niektoré z nich budú mať diváci možnosť
vidieť v slovenskej distribučnej predpre-
miére. Mnohé z filmov sa však budú uvá-
dzať exkluzívne len na tomto podujatí.
Štrnásty ročník Febiofestu ponúkne pät-
násť sekcií. Naplánovaných je vyše 250
predstavení, na ktorých budú mať diváci
možnosť vidieť viac než 150 hraných,
dokumentárnych a krátkych filmov.
Medzinárodná prehliadka filmu, televízie
a videa Febiofest 2007 bude najväčšou a
zároveň najaktuálnejšou prezentáciou
českej kinematografie na Slovensku. (dš)

Najkrajšie

miesto je svet
VÝSTAVA
V priestoroch Francúzskeho veľvysla-
nectva na Sedlárskej ulici 1 je otvore-
ná výstava s názvom Svet je najkrajšie
miesto a predstavuje fotografie a ole-
jomaľby akademického maliara
Ľubomíra Rapoša.
Motto výstavy je prevzaté z básne Law-
rencea Ferlinghettiho Kde sa narodiť.
Autor vystavených diel žije a pôsobí v
Modre a jeho obrazy už obdivovali
návštevníci výstav v Prahe, Tokiu, Paríži,
Bruseli, ale aj na celom území Sloven-
ska. Tvorba Ľubomíra Rapoša sa vyzna-
čuje symbolikou narodenia človeka, jeho
radosti, strádania i skonu. Svoj zdroj
umenia čerpal najmä z Oravy a z Liptova
kde prežil svoju mladosť. Vystavené
diela môžete vidieť do 31. marca. (as)

Matka (Zita Furková) a bratia Bajmannovci (Ady Hajdu, Ondrej Kovaľ, Peter Šimun) FOTO - Pavol Breier

Organizujete v Bratislave
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom
kam@banoviny.sk

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

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

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

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

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

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

splátkami.

Chevrolet. Veľké plus.

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

Bližšie informácie u autorizovaného predajcu. 

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

Zmrzlinový pohár stojí niekedy aj 120 korún.

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

Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk

www.chevroletsk.com

Javisko dnes chŕli krv a tečú mu sliny
DIVADLO
Nedávno literát a divadelník Laco
Kerata spomínal, aké to bolo, keď z
divadelného javiska prvýkrát zaznelo
sprosté a pejoratívne slovo „na plnú
hubu“. 
Divák bol šokovaný, ale potom sa mu
vraj v akejsi nesmiernej úľave odvalil
balvan z duše, spadlo z neho napätie a on
vedel, že konečne prišiel deň D, ktorý
pomenuje veci presne.
Dnes sa na javisku hreší ostošesť. Lieta-
jú zvršky, aby herci odhaľovali svoje
chabé či lepšie tvarované telá niekedy až
k úplnej nahote. Režiséri ich presviedča-
jú, že náznak súlože pred očami divákov
má svoje opodstatnenie a umeleckú hod-
notu. Ak sedíte v prvom, ľahko sa vám
môže stať, že herečka chrúmajúca jablko

v zapadnutom dome zastrčeného sloven-
ského vidieka, vás oblúkom opľuje, tam
až siaha jej „chrúmajúci“ rozmach. Javis-
ko dnes chrlí krv, tečú mu sliny a servít-
ka nie je poruke. A to všetko preto, aby
tlmočilo divákovi absurdnosť doby, v
ktorej všetci žijeme.
Nikto nepochybuje o tom, že podmienky
sa zmenili a sú veľmi kruté. V najnovšej
hre Bajmann brothers, ktorá je druhou
hrou autora Pavla Weissa uvedenou na
scéne divadla Astorka, sa dramatik
zaoberá podnikateľským prostredím na
vidieku a vzťahmi v rodine troch bratov a
jednej matky. (Peter Šimun, Ady Hajdu,
Miroslav Noga, Ondrej Kovaľ, Zita Fur-
ková, Petra Vajdová). Celé predstavenie
je poliate litrami ohnivej slivovice a zapá-
lené. V ohni zhoria všetky vlastnosti, kto-

rými sa človek honosí a ktoré ho odlišujú
od zvieraťa.
Režisér Roman Polák pripravil opäť
zdrvujúci úder divákovi, ktorý očakáva od
divadla určitú noblesu. Odíde opľutý.
Možno, keď sa po ceste domov pozrie na
slinu stekajúcu po jeho oceľovosivom
obleku, kúpenom práve na divadelné
predstavenie, ešte viac sa mu zhnusí svet a
medziľudské „podnikateľské“ vzťahy.
Alebo si v burcujúcom volaní inscenáto-
rov uvedomí naliehavú potrebu lásky, po-
rozumenia a nehy, dôvery a čistých vzťa-
hov. To by bol ten lepší prípad. Aj keď je
známe tvrdenie režiséra Poláka, že najlep-
ší autor je mŕtvy autor, predsa len - jediný
a najlepší divák je živý divák. A ten roz-
hodne, či sa mu chce do divadla chodiť v
zamastenej kombinéze. Dáša Šebanová
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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, predstavenie T. Kornošová,
festival Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavs-
ké 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 - Súčasný tanec pod pyramídou,
Komorné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna ulica 1
� 19.00 - Z. Križková: Poslovia, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 20.00 - Tajný denník Adriana Molea,
(Divadlo DRAK, Česká republika), festival
Okolo sveta za 50 rokov, Bratislavské báb-
kové 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, predstavenie E. Toma-
novej, festival Okolo sveta za 50 rokov, Bra-
tislavské 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, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Psíček a
Mačička, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 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
� 17.00 - Slovan - Zvolen, hokejová
Extraliga, prípadný 6. zápas semifinále
play-off, Samsung Aréna
� 18.00 - Hommage a Lucia Popp, koncert
venovaný pamiatke veľkej slovenskej umel-
kyne, koncertná sieň Slovenskej filharmó-
nie, Reduta
� 19.00 - Jam sessions, jazzové vystúpenie
skupiny The Trio - Ondrej Krajňák-
piano,Tomáš Baroš kontrabas,Marián Šev-
čík-bicie, Hlava XXII. Bazová 9 

PONDELOK 26. marca
� 9.00 a 11.00 - M. Dacho: For sale (na
predaj), predstavenie Divadla Ludus pre
mládež od 14 rokov, Malá sála PKO
� 17.30 - Na slovíčko s knihou, beseda s
Andrejom Štiavnickým o jeho trilógii o osu-
doch známej čachtickej pani Alžbety Bátho-
ryovej, Dom kultúry Dúbravka
� 19.00 - J. Milčák: Barokové oblaky,
netradičný muzikál z Vajnorskej ulice,
Divadlo a.ha, Školská 14

UTOROK 27. marca
� 10.00 - N. E. Baehr, L. Peerce: Incident,
predstavenie Divadla Ludus pre mládež od
14 rokov, , Malá sála PKO

�14.00 - Čarodejníkov učeň, Bibiana, Pan-
ská 41
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - 3 Sestry, benefičné divadelné pred-
stavenie Pracovno-socializačného centra
Lepší svet, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Aninietak divadlo, divadelno-
performačný večer, Štúdio 12, Jakubovo
Námestie 12

STREDA 28. marca
� 10.00 - Detský fašiangový karneval,
zábava a disco pre mamičky s deťmi, M
klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Čarodejníkov učeň, predstavenie
pre deti, Bibiana, Panská ulica 41
� 18.00 - J. S. Bach: Matúšove pašie
BWV 244, koncert, Veľký evanjelický kos-
tol, Panenská ulica
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé manželské
zločiny, divadelné predstavenie, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
divadelné predstavenie, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Benefičný koncert, účinkuje
Symfonický orchester Slovenského rozhla-
su, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Zuzana Aries Suchánková
Band, koncert, Pivnička pri Redute, Palac-
kého  ulica

ŠTVRTOK 29. marca
� 10.00 - Čarodejníkov učeň, predstavenie
pre deti, Bibiana, Panská ulica 41
� 10.00 - I. Horowitz: Čiara alebo každý
chce byť prvý, predstavenie Divadla Ludus
pre mládež od 14 rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, divadelné
predstavenie, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

� 19.00 - Siedmy abonentný koncert,
účinkuje Symfonický orchester Slovenské-
ho rozhlasu, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1

PIATOK 30. marca
� 10.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariab-
ka: (Ne)mám rád, predstavenie Divadla
Ludus pre deti od 10 rokov, Malá sála
PKO
� 10.00 a 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, tragifraška,
Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na

odpočinok, divadelné predstavenie, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Don Quijote, divadelné predsta-
venie, účinkujú J. Lábus, O. Kaiser, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, fla-
menco muzikál, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1 
� 19.30 - Rena Milgrom(ČR) a Hearn
Gadbois (USA), orientálne tance a rytmy
krajín Hodvábnej cesty, SD Prievoz,
Kaštieľska 30

SOBOTA 31. marca
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, tragifraška, 1. pre-
miéra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Don Quijote, divadelné predsta-
venie, účinkujú J. Lábus, O. Kaiser, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
�19.30 - Zuzana Aries Suchánková band,
koncert, Pizéria Sole Mio, Ferienčíkova 13

NEDEĽA 1. arpíla
� 10.30 - Nedeľné matiné: Zuzana Bouřo-
vá, viola, Jozef Podhoranský, violončelo,
Ivan Gajan, klavír, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Princez-
ná na hrášku, reštaurácia Gullfoss, Čuleno-
va 5
� 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzi-
kál, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Jam sessions, jazzové vystúpenie
skupiny The Trio, Hlava XXII., Bazová 9 
� 19.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlajkou,
premiéra, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

VÝSTAVY
� Open Space! Otvor priestor!, gotická
kaplnka pri Františkánskom kostole na Fran-
tiškánskom námestí, vernisáž 26. marca o
18.00, výstava Občianskeho združenia Juro-
diví, potrvá do 26. apríla 
� Zbigniew Libera: Pozitívy, výstava pro-
vokatívnych fotografií poľského autora,
Galéria Fujifilm, Jaroslav Malík, Matička
Ostrava město miest, Galéria Profil, Stredo-
európsky dom fotografie, Prepoštská ul.,
výstava potrvá do 22. apríla
� Komunikácia 2007, dotýkajte sa vysta-
vených predmetov, hrajte sa a komunikujte,
SNM, Vajanského nábrežie 2, výstava pre-
dĺžená do konca marca
� Ľubomír Rapoš: Svet je najkrajšie
miesto…, výstava fotografií a olejomalieb,
Francúzske veľvyslanectvo, Sedlárska ulica,
výstava potrvá do 31. marca
� Kornel Földvári a jeho 75-ročný Kul-
túrny život, SNM, Kaviareň Múzejka,
Múzejná 2, výstava potrvá do 10. apríla

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

vyjdú opäť o týždeň
29. 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)


