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Jazdu na bicykli

v pešej zóne

nezakázali, 

iba ju obmedzili
STARÉ MESTO
Návrh zakázať v pešej zóne jazdu na
bicykli a kolieskových korčuliach ne-
získal na marcovom zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva mestskej časti
Staré Mesto dostatočnú podporu.
S návrhom prišiel poslanec Radoslav
Števčík (NF), pri hlasovaní však jeho
návrh podporilo iba 10 poslancov, 8 boli
proti a zdržalo sa 12 poslancov. Ako upo-
zornil navrhovateľ, v pešej zóne najmä v
letnej turistickej sezóne dochádza k
častým kolíziám cyklistov a korčuliarov
s chodcami. Preto je v záujme ochrany
chodcov, aby bola jazda na bicykli a
kolieskových korčuliach v pešej zóne
obmedzená.
Jazda na bicykli však napriek tomu bude
obmedzená. Podľa platného staromest-
ského nariadenia je možná v pešej zóne
jazda na bicykli, na kolieskových korču-
liach alebo obdobným spôsobom,
nesmie však prekročiť rýchlosť chôdze
(5 km/h). Na návrh dopravnej komisie
staromestskí poslanci vypustili z nariade-
nia o pešej zóne ustanovenie, podľa kto-
rého bolo možné pri jazde prekročiť
rýchlosť chôdze, ak sa tým neohrozia
alebo neobmedzia ostatní chodci. Kedže
výklad tohto ustanovenia bol sporný,
miestne zastupiteľstvo ho vypustilo a tak
je v pešej zóne možné jazdiť na bicykli
alebo na kolieskových korčuliach, ale iba
rýchlosťou chôdze, a to bez výnimky.
Dodržiavanie nariadenia o pešej zóne má
kontrolovať mestská polícia a poverení
pracovníci miestneho úradu Staré Mesto
a magistrátu mesta Bratislavy. Ak teda
niekto v pešej zóne pôjde na bicykli
rýchlejšie ako kráčajú chodci, mestskí
policajti a poverení úradníci sú povinní
ho zastaviť a môžu mu uložiť pokutu do
1000 korún.
Pokiaľ toto obmedzenie nezlepší situáciu
v pešej zóne a cyklisti a korčuliari naďa-
lej budú ohrozovať chodcov, nie je vylú-
čené, že staromestskí poslanci sa
návrhom na zákaz jazdy budú opäť
zaoberať. Podobným spôsobom totiž rie-
šia pohyb cyklistov v pešej zóne aj v
zahraničí, kde je pravidlom, že bicykle
tlačia. Rovnako sa napokon správajú
zahraniční cykloturisti aj v staromestskej
pešej zóne.
Hlavným problémom dopravnéího reži-
mu v pešej zóne však zostávajú autá,
ktoré napriek obmedzeniu, jazdia po
korze po celý deň. Pritom neobmedzený
vjazd je povolený iba od 6.00 do 9.00 h.

~     ~     ~
V tejto súvislosti týždenník Bratislavské
noviny otvára verejnú diskusiu o doprav-
nom režime v staromestskej pešej zóne.
Napíšte nám svoje názory a vyjadrite sa v
internetovej ankete na našej webstránke
www.BratislavskeNoviny.sk (red)

Projekt koľajovej

dopravy 

v Bratislave

sa pohol vpred
BRATISLAVA
Záujem vybudovať na území hlavného
mesta prepojenie železničného korido-
ru TENT-T 17 s priamym napojením
letiska a železničnou sieťou deklarova-
li 26. marca podpisom memoranda
zástupcovia zainteresovaných strán. 
Úlohou hlavného mesta je vybudovať
električkovú trať z centra mesta v úseku
od Šafárikovho námestia cez Starý most
až po Bosákovu ulicu v Petržalke. Mesto
sa bude podieľať spolu so Železnicami
Slovenskej republiky aj na výstavbe
duálneho systému koľajníc s rozchodom
1000 a 1435 mm, čo umožní jazdu vla-
kom aj súčasnou električkou na trase
Bosákova ulica - Janíkov dvor. Tento
systém by mal byť vybudovaný do roku
2010 a od roku 2015 má hlavné mesto
prispôsobiť prevádzku električky na širo-
korozchodný rozmer, teda 1435 mm, čím
dôjde k úplnej integrácii systémov mest-
skej a prímestskej dopravy.  
Železnice Slovenskej republiky pripravia
železničné prepojenie TENT-T korido-
rov, vrátane staníc, ktoré umožnia prestu-
povanie na MHD a tiež tunelové prepo-
jenie popod Dunaj. Ďalej pripravia pro-
jekt TEN-T, dopravno-urbanistickú štú-
diu a podklady na územný plán mesta,
pretože prepojenie sa má stať po odsú-
hlasení mestským zastupiteľstvom práve
súčasťou tohto základného dokumentu o
rozvoji hlavného mesta. 
Prepojenie železničných koridorov TEN-
T na území Bratislavy je súčasťou želez-
ničnej osi číslo 17 Paríž - Štrasburg - Štutt-
gart - Viedeň - Bratislava. V rámci nej ide
aj o priame spojenie letiska M. R. Štefáni-
ka na železničnú sieť, ako aj podzemné
spojenie železničných staníc Bratislava -
Predmestie a Bratislava - Petržalka. 
Podľa ministra dopravy pôšt a telekomu-
nikácií Ľubomíra Vážneho investície na
celý projekt budú financované 20 per-
centami zo štátneho rozpočtu a 80 per-
centami z kohéznych fondov (eurofon-
dov). Elektrifikácia trate na úseku Mar-
chegg - Devínska Nová Ves sa sloven-
skej strany týka úseku dlhého 2,4 km a
náklady by mali byť do 100 miliónov
korún. Prepojenie má zrýchliť dopravu a
umožniť jej lepšiu plynulosť medzi hlav-
nými mestami.
Prepojenie letísk medzi Viedňou a Brati-
slavou sa týka 2,8-kilometrového úseku,
čo by malo stáť približne 2,4 miliardy
korún, pretože pôjde o budovanie novej
časti trate. Najvyššie náklady budú na
stavbu podzemného prepojenia staníc
medzi Filiálkou a Petržalkou. Tu sú
odhadované náklady vo výške 15 - 16
miliárd. Minister Ľ. Vážny dodal, že ter-
mínom na ukončenie všetkých stavieb je
rok 2015, čo je podmienkou na možnosť
využitia fondov Európskej únie. (rob)

Otvorenie novej budovy SND sa blíži, novostavba už žije vlastným životom. FOTO - Miroslav Košírer

STARÉ MESTO
Nová budova SND bude slávnostne
otvorená 14. a 15. apríla. Tento termín
potvrdila generálna riaditeľka SND Sil-
via Hroncová. Právoplatné kolaudačné
rozhodnutie na novostavbu platí od 31.
januára tohto roka.
Technicko-prevádzkový riaditeľ SND
Márius Krištofovič informoval, že z hľa-
diska technológií sú priestory pre činohru,
operná a baletná scéna pripravené. Aj keď
je budova podľa neho na európskej úrov-
ni, niektoré zariadenia sú morálne zastara-
né, pretože boli navrhované pred 25
rokmi. Zostali pôvodné stropné zariade-
nia, no riadiace systémy sa už museli
modernizovať. 
Otvorená je aj otázka točne, ktorá nespĺňa
scénografické požiadavky a ani parametre.

Generálna riaditeľka Silvia Hroncová
oznámila, že termín vrátenia zapožičanej
točne z Prahy sa predĺžil až do mája, keď
má byť v novom divadle premiéra sloven-
skej opery Krútňava. 
Podľa S. Hroncovej je pri divadle pripra-
vených 340 parkovacích miest, ku ktorým
by chceli pridať ešte ďalších 100 až 150
miest, pretože súčasný počet je nevyhovu-
júci. Situácia by sa mala podľa nej stabili-
zovať po dobudovaní celkovej infraštruk-
túry v okolí divadla, ktorá súvisí s výstav-
bou centra Eurovea. Z hľadiska dopravy
požiadalo vedenie SND magistrát, aby
vyšiel návštevníkom divadla v ústrety
posilnením mestskej hromadnej dopravy
do tejto lokality.
Ceny lístkov sa nebudú závratne zvyšovať.
Sú rozdelené do štyroch kategórií tak, aby

zohľadňovali aj zhoršený uhol viditeľnos-
ti, ktorý sa čiastočne týka činohernej sály.
Divadlo však pripravuje aj širokú škálu
zliav a zvýhodnených lístkov tak, aby bola
budova sprístupnená všetkým záujemcom. 
Nová operná a baletná sála má 901 miest
na sedenie, činoherná sála 664 miest a štú-
dio je možné obsadiť 215 divákmi. Spolu
je teda v novom SND 1780 diváckych
miest. Najmenšia sála, ktorá sa nazýva
štúdio, sa bude okrem divadla využívať aj
na rôzne komerčné účely. Okrem toho sa
v priestoroch divadla  ráta s otvorením
bufetov a reštaurácií. Spoločenské priesto-
ry budú využité aj na výstavy - jedna z
nich bude prezentovať históriu novostav-
by SND, ďalšia divadelné kostýmy a prie-
stor bude využitý aj na širokú prezentáciu
ponuky programov. (rob)

Nová budova SND debutuje už 14. apríla

Väčšia časť daňovníkov už výmer dostala 
Bratislavskí poštoví doručovatelia sú
znepokojení, lebo dosiaľ nezaregistro-
vali nápor obálok s výmermi na daň z
nehnuteľností, a obávajú sa reprízy
vlaňajšej situácie. O situácii sme sa
zhovárali s vedúcim oddelenia daní a
poplatkov bratislavského magistrátu
Petrom MICHALIČKOM.
- Už v januári magistrát uistil verejnosť,
že k podobnej situácii nedôjde, že tento
rok by doručovanie výmerov k dani z
nehnuteľnosti nemalo na poštách spôso-
bovať komplikácie ako vlani, keď sme
ich poslali nárazovo a na poštách sa pri
okienkach s doručenými zásielkami tvo-
rili rady. Zmenou taktiky, lepšou komu-
nikáciou s partnermi a aj včasnejším
nástupom do akcie sme zrejme odstránili
príčiny komplikácií v doručovaní výme-
rov na našej strane.

V čom príčiny komplikácií spočívali?
- Práve v nárazovom podaní na poštu -
tie zásielky sa nerozptýlili po celom Slo-
vensku, takmer všetci adresáti majú
adresu trvalého pobytu v Bratislave.
Keďže sme ich podávali na poštu naraz
a  koncom apríla, pričom na zaplatenie
zostávali štyri týždne, vyvolalo to veľký
tlak.
Pre aké riešenie ste sa rozhodli tento
rok?
- Rozhodli sme sa poslať výmery najprv
právnickým osobám, potom  fyzickým
osobám, daňovníkom, ktorí majú daň
rozdelenú na štyri splátky, a napokon
zostávajúcim daňovníkom. Chcem zdô-
razniť, že dodnes sme vyexpedovali taký

počet zásielok, ktorý zodpovedá približ-
ne polovici celého vlaňajšieho objemu
obálok. Sme presvedčení, že všetko sti-
hneme včas, aj keď v tomto roku narastie
množstvo zaslaných výmerov, pretože po
prvýkrát budú platiť dane aj občania,
ktorí boli zo zákona po prevode vlastníct-
va bytu oslobodení od platenia dane z
nehnuteľnosti.
Ako k zlepšeniu situácie prispela
pošta?
- Nerád by som hovoril za nášho partne-
ra. Môžem povedať len toľko, že  sme
mali niekoľko rokovaní, na ktorých sme
si dohodli isté opatrenia. Napríklad, že
budeme posielať obálky v jednotlivých
vlnách podľa abecedného poriadku, čím
sa tlak rozloží, a aj preto doručovatelia
neregistrujú, že kampaň už trvá.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Mesto z pohľadu 
seriózneho 
obchodníka
Márna sláva, môže to byť aj rodisko, aj
romantická spomienka na lásku či na
štúdiá, aj historická pamiatka na dôkaz
veľkosti spoločnej minulosti, a nako-
niec je to len firma. Mesto.
Mesto však nie je firma ako trafika, ale
obrovský podnik. Rozdiel je v tom, že ak
v trafike pridám k piatim regálom šiesty,
nemusí to dopadnúť zle, ale ak vo veľkej
firme budem priliepať tu niečo a zasa iné
inde, skaze sa nevyhnem. Aj trafike pro-
speje trochu koncepcie, veľká firma bez
nej smeruje do problémov.
Obe majú spoločné to, že musia viesť
účtovanie a robiť inventúry. Jednak pra-
videlné a jednak náhodné. A aj malé pod-
niky aj veľkofirmy musia mať predstavu o
svojej budúcnosti a rozvoji a tam tiež
zhodnotiť, čo spravili a čo budú robiť.
Netvrdím, že mesto si nerobí inventúry -
každoročné rokovania o rozpočte napo-
kon nie sú ničím iným. Len inventúru
dosiahnutého a na jej základe prognózu
čo, kedy a kde chceme, pridlho zanedbá-
vame. Kedysi existoval úrad hlavného
architekta, jeho zrušenie otvorilo dvere
neriadenému údajnému rozvoju. Bez
inventúry toho, čo tu doteraz bolo, aké
chyby sa spravili. Každý odborník nadá-
va na dopravné lieviky a každý investor
sa usiluje spraviť jeho hrdlo ešte širšie a
ústie ešte užšie. Nerobí sa inventúra a
prognóza, lebo na ňu nie je čas, potrebu-
jeme vyriešiť nosný dopravný systém.
Tak ho riešime k tejto chvíli sedemnásť
rokov - za ten čas mohlo byť na svete
niekoľko kvalifikovaných štúdií. Nie sú,
ale vo firme Bratislava sa zatiaľ prein-
vestovali miliardy. A riešime. Bez toho,
aby sme sa spýtali demografov, ekoló-
gov, urbanistov a dopravných inžinierov,
bez toho, aby sme povedali, čo architek-
túre Bratislavy zanechal starý režim,
lebo každý v ňom mal bratranca. Archi-
tekt Ján Sturmayr, s ktorého pomocou
sme v minulom čísle odhalili príčinu jed-
nej z architektonických tragédií Brati-
slavy, varuje: „...dnes sa váha zodpo-
vednosti presúva na bohatých, arogant-
ných, neovládateľných investorov, ktorí
majú, žiaľ, také slovo ako kedysi politic-
kí mocnári.“ Gustav Bartovic

Niektorí poslanci

zrejme hlasovali

omylom
STARÉ MESTO
Niektorí staromestskí poslanci na
marcovcom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva zrejme omylom podpo-
rili zrušenie povinnosti prevádzkova-
teľov exteriérových sedení na Laurin-
skej ulici zachovať od fasád domov
prechod pre chodcov.
Vyplýva to z výpisov hlasovaní, podľa
ktorých sa sedem poslancov najskôr
vyslovilo za sprísnenie pravidiel, aby
vzápätí podporili úplné zrušenie obme-
dzení na Laurinskej ulici. 
Pôvodný návrh (č. 1), aby prevádzkova-
telia exteriérových sedení na severnej
strane Hviezdoslavovho námestie a na
časti Laurinskej ulice boli povinní zacho-
vať od fasád domov trojmetrový prechod
pre chodcov, podporilo 12 poslancov,
proti bolo 12 a zdržalo sa 7 poslancov.
Vzápätí sa hlasovalo o opačnom návrhu
(č. 2), ktorým sa zrušila doterajšia povin-
nosť zachovať na úseku Laurinskej ulice
medzi Nedbalovou a Uršulínskou pre-
chod medzi exteriérovým sedením a fa-
sádami domov prechod široký 1,75 met-
ra a zostala iba povinnosť zabezpečiť
prejazdný pruh minimálnej šírky 3 met-
re. Ten je však určený  pre prejazd vozi-
diel a nerieši problém s drsnou dlažbou,
ktorý majú chodci na Hviezdoslavovom
námestí a na spomenutom úseku Laurin-
skej ulice. Za zrušenie obmedzenia hla-
sovalo 19 poslancov, proti boli 4 a zdrža-
lo sa 8 poslancov. (brn)

~     ~     ~
Porovnanie dvoch hlasovaní o dvoch
rozdielnych návrhoch:
Poslanec č. 1 č. 2
M. Babčanová NEPRÍT. ZA
J. Barta NEPRÍT. NEPRÍT.
E. Bartko NEPRÍT. NEPRÍT.
P. Bokes ZDRŽAL PROTI
M. Borguľa PROTI ZA
I. Bútora PROTI ZA
M. Cílek NEPRÍT. NEPRÍT.
M. Čambal ZA ZA
V. Denko PROTI ZDRŽAL
S. Dočolomanská ZDRŽAL ZA
O. Dostál PROTI ZA
M. Dzurilla ZA ZDRŽAL
D. Franců ZA ZA
N. Halásová ZDRŽAL NEPRÍT.
Š. Holčík ZA ZDRŽAL
H. Jančovičová ZA ZA
J. Ježek PROTI ZA
H. Ležovičová ZA ZA
B. Machajová PROTI ZA
J. Mackovič ZA ZA
P. Osuský ZA ZA
S. Parnická PROTI ZA
V. Pištek ZDRŽAL ZDRŽAL
M. Procházka PROTI PROTI
K. Procházka ZDRŽAL ZA
V. Satinská PROTI ZA
P. Schmidt PROTI ZDRŽAL
P. Smrek ZDRŽAL ZDRŽAL
A. Sváková ZA ZDRŽAL
S. Šovčík PROTI ZA
J. Španková ZA ZDRŽAL
M. Štefanec ZA ZA
M. Šteffeková PROTI PROTI
R. Števčík ZA PROTI
J. Štofko NEPRÍT. NEPRÍT.
P. Tatár ZDRŽAL ZA
M. Ťapák NEPRÍT. NEPRÍT.

STARÉ MESTO
Zdá sa, že staromestská povolebná
idylka sa skončila. Dôvodom sa stali
nominácie miestneho zastupiteľstva
do dozorných rád spoločností s majet-
kovou účasťou mestskej časti Staré
Mesto.
Škrípať to začalo vo volebnej koalícii
SDKÚ-DS, DÚ, SZ, OKS, ktorá po
decembrových komunálnych voľbách
obsadila väčšinu staromestského miest-
neho zastupiteľstva (26 mandátov z 37).
Napätie vzniklo medzi SDKÚ-DS (16
mandátov) a OKS (5 mandátov) pri
nominácii členov dozornej rady v obec-
nej spoločnosti R.B.I., ktorá spravuje v
Starom Meste niektoré nehnuteľnosti.

Poslanecký klub SDKÚ-DS (celkom 17
mandátov) totiž nesúhlasil s nomináciou
OKS, ktorá do dozornej rady presadzo-
vala poslanca a vicestarostu Petra Tatára
(OKS). Poslanci za SDKÚ-DS však spo-
chybnili odbornú spôsobilosť poslanca
Tatára, ktorý je pôvodným povolaním
lekár, a odmietli jeho nomináciu podpo-
riť. Poslanecký klub OKS (celkom 7
mandátov) preto na protest stiahol nomi-
nácie svojich poslancov do ďalších orgá-
nov spoločností s majetkovou účasťou
mestskej časti.
Všetky miesta v dozorných a správnych
radách tak obsadili poslanci z SDKÚ-
DS, DÚ a trochu prekvapujúco aj z
poslaneckého klubu Smer-SD, HZDS-

ĽS (5 mandátov). Zástupca Smeru sa
dokonca dostal do dozornej rady R.B.I.,
za čo bude dostávať odmenu 2500 korún
mesačne.
Ako sa vyjadrili viacerí zo zainteresova-
ných, tento spor by nemal ohroziť povo-
lebnú spoluprácu SDKÚ-DS, DÚ, SZ,
OKS a neznamená automaticky spolu-
prácu pravicovej SDKÚ-DS a ľavicové-
ho Smeru-SD. Skôr ide o dôsledok dáv-
nejšieho rozdelenia Demokratickej stra-
ny, keď časť jej členov založila OKS a
zostávajúci členovia DS sa neskôr spoji-
li s SDKÚ.  Určitá nedôvera medzi býva-
lými spolustraníkmi zrejme pretrváva a
po rokoch sa prejavila práve v bratislav-
skom Starom Meste. (brn)

Rozhádali sa pre účasť v dozornej rade

Mesto už predalo kiná Mladosť a Hviezda,

jeho podmienkou je zachovať ich funkcie
STARÉ MESTO
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
minulý týždeň odsúhlasilo predaj bu-
dov na Hviezdoslavovom námestí 17 a
na Námestí 1. mája 1, v ktorých sídlia
kiná Mladosť a Hviezda.
Poslanci tak urobili na návrh poslanca
Štefana Holčíka, podľa ktorého zastupi-
teľstvo už o tomto predaji rokovalo a nie
je dôvod ho odkladať. Historickú budovu
na Hviezdoslavovom námestí 17, v kto-
rej sídli aj kino Mladosť, získa spoloč-
nosť Tera Trade za 43,1 milióna korún.
Táto spoločnosť je vlastníkom susedné-
ho objektu a kúpou domu na Hviezdosla-
vovom námestí 17 a jej rekonštrukciou
by dokázala sceliť tieto objekty s mož-

nosťou využiť ich na rôzne funkcie, vrá-
tane kultúrnych. Nejde o neznámu spo-
ločnosť, ako sa nedávno vyjadril brati-
slavský primátor Andrej Ďurkovský, v
nedávnej minulosti mestu pomohla
úspešne urovnať zložitý majetkovopráv-
ny stav domu na Michalskej 22-26, čo
okrem iného viedlo vlani k opätovnému
otvoreniu časti mestskej priekopy s let-
nou čitárňou a expozície farmaceutické-
ho múzea U Červeného raka. 
Budovu na Námestí 1. mája, v ktorej sídli
kino Hviezda, má získať spoločnosť
Bioscop Hviezda Bratislava za cenu 60,1
milióna korún. V rozprave odznel návrh
zvýšiť túto cenu na 70 miliónov, pozme-
ňovací návrh však neprešiel. 

Oba predaje boli zaradené už do programu
februárového zasadnutia mestského zastu-
piteľstva, ale pod vplyvom protestov
občianskych aktivistov ich vtedy primátor
A. Ďurkovský stiahol z rokovania. Minulý
týždeň sa o nich rokovalo opäť, pričom
poslanci podmienili oba predaje tým, že
kupujúci musia zachovať súčasnú prevá-
dzku kín minimálne desať rokov od podpi-
su zmluvy. V prípade kina Mladosť, ktoré
stále funguje, predaj podmienili zachova-
ním jeho prevádzky až do reálneho začatia
stavebných a rekonštrukčných prác. Návrh
zakotviť v zmluvách pokutu za nezacho-
vanie funkcie kina vo výške polovice kúp-
nej ceny nehnuteľností neprešiel. (juh)

FOTO - Oto Limpus

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

PÔŽIČKY
Do 24 hodín
�hotovostné
�bezúčelové
�bez ručiteľov
�0910 915 190

� najnižší úrok pre všetkých
� bez potvrdení o príjme
� dôchodcom bez obmedzenia veku

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

STARÉ MESTO
Po vyše jednom roku zrušili poslanci
miestneho zastupiteľstva Starého
Mesta uznesenie svojich predchodcov,
ktorí súhlasili s výstavbou tzv. sektba-
ru na Hviezdoslavovom námestí. 
Toto uznesenie bolo prijaté 21. februára
2006 počas predchádzajúceho volebného
obdobia. Proti výstavbe sa potom zdvihla
vlna nevôle zo strany občanov, ktorí zor-
ganizovali petíciu. Jeden pokus v priebe-
hu minulého roku, ktorým by sa uznese-
nie na návrh jedného poslanca zrušilo,
stroskotal. 
Až v roku 2007, po marcovej diskusii
občanov na verejnom zhromaždení o

tomto probléme, sa nové miestne zastupi-
teľstvo rozhodlo, že uznesenie o výstavbe
sektbaru v plnom rozsahu zruší. 
Podľa informácií staromestskej hovorky-
ne Aleny Kopřivovej dohodu o spoluprá-
ci pri projekte sektbaru na Hviezdoslavo-
vom námestí podpísali v apríli 2005 sta-
rosta mestskej časti Staré Mesto Peter
Čiernik, riaditeľ VEPOS-u a investor
Ladislav Borároš. Pre mestskú časť z nej
nevyplýva žiadna sankcia.
V dohode sa uvádza, že ak nedôjde k
naplneniu zámerov, ktoré sú v nej uvede-
né, dohoda po roku zaniká. Mestská časť
a VEPOS sa v nej zaviazali, že budú
súhlasiť so stavbou (čo sa vo februári

2006 aj stalo), uzatvoria zmluvu o nájme
pozemku na Hviezdoslavovom námestí
(stalo sa v apríli 2005), predložia projekt
poslancom a budú spolupracovať. Sta-
vebník sa zaviazal predložiť kalkuláciu,
postaviť sektbar na vlastné náklady, pre-
vádzkovať WC po dobudovaní objektu a
podieľať sa na prestavbe hudobného
pavilónu. 
Na ďalších podrobnostiach sa obe strany
mali dohodnúť v doplňujúcich zmluvách,
ktorými však miestny úrad nedisponuje.
K výstavbe sektbaru nikdy nedošlo,
dokonca nikto nepožiadal ani o začatie
konania o územnom rozhodnutí, konšta-
tovala A. Kopřivová. (rob) 

Poslanci odmietli výstavbu tzv. sektbaru

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodné priestory 
v OD Centrum v Karlovej Vsi 

s výmerou 18 a 50 m2

Tel.: 0905 265 237
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Vlakovú linku

MHD č. 155

opäť prerušili
BRATISLAVA
Vlakovú linku 155, ktorá premávala
medzi železničnými stanicami Vý-
chodné a Predmestie, dočasne zrušili
od 2. apríla pre nedoriešené financo-
vanie. 
Podľa informácií hovorcu Železničnej
spoločnosti Slovensko Miloša Čikovské-
ho zástupcovia Bratislavskej integrova-
nej dopravy, ako koordinátori pripravo-
vaného dopravného systému, rokujú s
dvoma železničnými spoločnosťami a
dopravným podnikom o urýchlenom
obnovení prevádzky tejto linky. Termín
nie je zatiaľ známy. (rob) 

Spoj číslo 68 má

zmenenú trasu
BRATISLAVA
Dopravný podnik skrátil od apríla trasu
autobusovej linky číslo 68 z Petržalky
po Trnavské mýto. Úprava má zlepšiť
dodržiavanie cestovného poriadku, zvý-
šiť pravidelnosť a obmedziť zhlukova-
nie autobusov na jednom mieste. 
K skráteniu trasy prispeli podľa doprav-
ného podniku aj časté dopravné kolízie a
nehody najmä na križovatke Legionárska
- Račianske mýto.
Autobusy č. 68 v smere jazdy z Petržal-
ky idú po doterajšej trase na Trnavské
mýto a odtiaľ pokračujú do Petržalky cez
Karadžičovu ulicu, kde zastavia na
zastávke Krížna. 
Linka 68 už nebude obsluhovať zastávky
Račianske mýto na Legionárskej a Šan-
covej, zástakvku Trnavské mýto na Šan-
covej v smere na Miletičovu a Záhrad-
nícka na Miletičovej v smere na Košickú.
V smere na Trnavské mýto premáva
linka číslo 68 bez zmeny trasy a zastá-
vok. (rob)

Starostka Oľga Keltošová: Lamač akoby

zaspal a tak potreboval skutočnú zmenu
V sérii našich rozhovorov so starostami
jednotlivých bratislavských mestských
častí pokračujeme aj v tomto vydaní,
tentoraz sme sa pozhovárali so starost-
kou Lamača Oľgou KELTOŠOVOU
(SDKÚ-DS, Smer-SD, SNS).

~     ~     ~
Lamač je príkladom mestskej časti, kde
občania - voliči,  chceli zmenu nielen
starostu, ale aj miestneho zastupiteľ-
stva. Čo bolo podľa vás príčinou toho,
že k nej došlo?
- Po parlamentných voľbách v júni 2006
tu podľa výsledkov jasne a vysoko vyhra-
li tri politické strany - SDKÚ-DS, Smer-
SD a SNS a na štvrtom mieste bolo KDH.
Mňa to v júni 2006 dosť prekvapilo, pre-
tože Lamač vždy bol a je dosť konzerva-
tívny. Jednou z príčin, prečo nastala táto
situácia, bol asi pocit voličov v Lamači, že
táto mestská časť akoby bola zaspatá. Nič
výraznejšie sa tu v poslednom období
nepohlo dopredu napríklad z hľadiska
investícií, rozvoja cestovného ruchu, kul-
túry atď. 
Napriek tomu sa v Lamači stavia, rodia
sa noví Lamačania. Aká je vaša pred-
stava rozvoja mestskej časti, kde ste
starostkou? 
- Lamač mal minulý rok najvyšší prírastok
novorodencov spomedzi všetkých brati-
slavských mestských častí, čo nás, samo-
zrejme, veľmi teší. Podmienky života u
nás priťahujú najmä mladé rodiny. V tejto
súvislosti bola schválená v miestnom
zastupiteľstve štúdia Staré záhrady. Štúdia
bola v minulom volebnom období poza-
stavená, pretože vzhľadom na atraktívnu
polohu tam boli naprojektované dva 30-
poschodové mrakodrapy, s čím sme vtedy
my ako bývalí poslanci a občania nesúhla-
sili. Ďalším veľkým projektom je územie
od diaľnice D2 až po Devínsku Novú Ves.
Ide o tzv. Lamačskú bránu. Asi deväť
desatín územia patrí do katastra Lamača,
podľa informácií investora je územie od
súkromných vlastníkov na 95 percent vy-
kúpené a zostali tam ešte niektoré pozem-
ky pod správou našej mestskej časti. Sú-
bežne s tým, že to bude aj obytná a admi-
nistratívna časť, má ísť o najväčšie nákup-
né a zábavné centrum v strednej Európe. 
To by boli tie väčšie investičné projekty.
V Lamači však existujú aj zámery,
ktoré rátajú s menšou plochou zastava-
nia. O ktoré ide a aký je ich vývoj? 
- Ide o Segnáre, ale aj lokalitu Zečák,
teda najmä ulice Rácova a Harmincova.
Ide o sporné časti aj vzhľadom na to, že
zatiaľ nedošlo k dohode s investorom ani
poslancami a s odborníkmi o charaktere
výstavby. Preto som 22. marca dala in-
formáciu do miestneho zastupiteľstva v
tom zmysle, že Pod Zečákom sa neodpo-
rúča výstavba troj- až štvorpodlažných
bytoviek, pretože ide o časť zastavanú
rodinnými domami. Treba povedať, že
existujú petície z tejto oblasti, ktoré sú
proti výstavbe, ale sú aj kontra petície, v
ktorých sú už budúci záujemcovia o
bývanie v spomínanej lokalite. Zaujíma-
vé je, že medzi budúcimi nájomníkmi a
majiteľmi bytov, ktoré by tam mali
vyrásť, je možno aj viac ako polovica
súčasných obyvateľov Lamača, ktorí
odtiaľto nechcú odísť. Ďalšou problémo-
vou časťou je lokalita Segnáre, kde obča-
nia nesúhlasia, aby bola táto stará časť
Lamača zahusťovaná kompaktnými veľ-
kými bytovými domami. 
Koncom marca ste schválili rozpočet
mestskej časti, ale aj akčný plán rozvo-
ja Lamača. Aké sú priority rozpočtu a
čo je obsahom akčného plánu?
- Akčný plán máme zostavený podľa

mesiacov a je zladený s rozpočtom. Plá-
nujeme napríklad rekonštrukciu atletickej
dráhy v športovom areáli školy na Malo-
karpatskom námestí, zdroje sú rezervova-
né z rozpočtu a slávnostne by sme ju
chceli otvoriť pravdepodobne k prvému
júnu, v rámci osláv Medzinárodného dňa
detí. Spomínané Malokarpatské námestie
by sa malo v budúcnosti takisto zmeniť.
Ide o revitalizáciu námestia a Vrančovi-
čovej ulice, kde variantným riešením je
vypracovanie projektu formou súťaže, na
ktorej sa zúčastnia študenti piateho roční-
ka fakulty architektúry. Štúdia by mala
byť prezentovaná do konca júna 2007.
Úlohou nielen našej mestskej časti je sta-
rostlivosť o pieskoviská podľa nových
kritérií Európskej únie. Musíme postupne
zasypávať a zatrávňovať pôvodné piesko-
viská a ihriská, pokiaľ nebudú spĺňať
podmienky - oplotenie, na noc prikrýva-
nie, stráženie a podobne. Máme záujem
revitalizovať pieskoviská len v mater-
ských školách.
Aký je stav služieb a obchodov v Lama-
či, čo tunajším obyvateľom v tomto
smere chýba a aké sú možnosti prilá-
kať drobných podnikateľov do mest-
skej časti? 
- Vieme, že služby v Lamači postupne
odchádzajú, pretože nie sú konkurencie-
schopné pre veľké reťazce - Tesco a Lidl.
Obnovili sme databázu živnostníkov v
Lamači a chceme v apríli osloviť tých
malých a stredných podnikateľov, ktorí sú
v mestskej časti, za akých podmienok by
boli schopní svoje prevádzky obnoviť.
Stimulom by mohli byť aj tzv. štartovné
prenájmy, videla som to v USA, keď sa
podnikateľ presvedčí, či je oňho záujem,
alebo nie. Chýbajú tu služby súvisiace s
drogériou, čistením atď. 
Ako ste spokojná s dopravou vrátane
mestskej hromadnej dopravy v Lama-
či? Máte problémy s parkovaním? 
- V minulom období sme riešili zahuste-
nie niektorých liniek MHD do starého
Lamača, kvôli starším obyvateľom.
Pôvodne linka č. 63 nešla k obchodnému
domu, ale stála na okraji diaľnice. Pokiaľ
ide o parkovanie v mestskej časti, časť
parkovacích miest je predaná. Parkovacie

miesta, ktoré Lamač ponúkal na dva roky
za 10 000 korún, tak sú pri vchodoch bez-
nádejne vypredané, takže je možnosť zní-
žiť cenu za parkovacie miesto až do
dostupnosti 300 metrov od vchodu a
myslím si, že zľava na prenájme by uspo-
kojila počet žiadateľov, ktorých je tu stále
dosť. 
Aká je situácia so školskými zariade-
niami? Stačia tie, ktoré máte, alebo
rátate s otvorením ďalších? Máte kino.
Chcete ho zachovať?
- V Lamači máme jednu základnú a
jednu materskú školu. Vzhľadom na prí-
rastok detí to nestačí a v minulom voleb-
nom období sa otvorili ďalšie dve triedy
materskej školy. Zriadili sme materské
centrum Obláčik, ktoré má vlastný roz-
počet pre deti do troch rokov a mamičky.
Náklady na kino kompenzujeme s príj-
mami za prenájom poschodí nad kinom,
o samotné kino nie je veľký záujem. No
pripravujeme rekonštrukciu kina tak,
aby bolo polyfunkčné, aby sme tam
mohli robiť koncerty, bábkové divadlo,
festivaly a prispôsobiť ho na širšie
využitie. 
Samospráva Lamača sa nedávno zvidi-
teľnila zvolením človeka spájaného s
podsvetím do jednej z komisií miestne-
ho zastupiteľstva. Ako vnímate spolu-
prácu s občanmi, ktorí na jednej strane
majú záujem pomáhať obci, na druhej
strane môžu samosprávu aj kompromi-
tovať?
- To, na čo sa pýtate, je plne v rukách
poslancov zastupiteľstva. Máme úzus, že
ak poslanec, ktorý bol zvolený ako pred-
seda niektorej z komisií, si navrhne nepo-
slancov z časti odbornej verejnosti, tak sa
to plne rešpektuje. Nikdy sme nekádrova-
li a rešpektovali sme návrhy predsedov
komisií. Potom, keď médiá priniesli tieto
informácie, ani jeden z poslancov nedal
návrh na odvolanie, pretože stále platí aj u
nás prezumpcia neviny. Vôbec si nemy-
slím, žeby sa tým znížil záujem verejnosti
spolupracovať s Lamačom.

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - Slavo Polanský

(Celý rozhovor si môžete prečítať 
na www.BratislavskeNoviny.sk)

V ružinovskej

samospráve

pokračujú spory
RUŽINOV
Starosta Ružinova Slavomír Drozd
(Smer-SD) nechce prideliť uvoľneným
poslancom miestneho zastupiteľstva
Valentínovi Mikušovi (SDKÚ-DS) a
Dušanovi Pekárovi (KDH) kancelárie. 
Kancelárie im pridelili už druhýkrát ruži-
novskí miestni poslanci. Starosta však
tvrdí, že kancelárie sú pripravené pre
jeho zástupcu, ktorého síce stále nemá,
ale môže byť zvolený. „Zo svojich pozí-
cií neustúpim a nedám sa pritlačiť k
múru akoukoľvek formou nátlaku,“ uvá-
dza S. Drozd. 
Poslanci pridelili kancelárie D. Pekárovi
a V. Mikušovi po tom, ako trojpätinovou
väčšinou prehlasovali uznesenie z febru-
ára, ktoré ružinovský starosta odmietol
podpísať a pozastavil jeho účinnosť. Aj
napriek tomu V. Mikuš s D. Pekárom v
kanceláriách začali úradovať, no Drozd
im na nich začiatkom marca nechal
vymeniť zámky. 
Starosta Ružinova tvrdí, že priestory sú
pre dlhodobo uvoľnených poslancov
nadštandardné a pridelí im vhodnejšie.
V predchádzajúcom volebnom období
sedeli v pridelených kanceláriách
zástupcovia starostu. O tieto funkcie sa
v januári na návrh miestneho zastupi-
teľstva uchádzali práve V. Mikuš a D.
Pekár, ale neúspešne, pretože starosta
odmietol návrhy poslancov akcepto-
vať. (brn, sita)

V korupčnej

afére je aj

bývalý poslanec
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Po poslancovi miestneho zastupiteľ-
stva v Devínskej Novej Vsi Jozefovi
Molnárovi obvinila polícia rovnako z
korupcie aj jeho bývalého kolegu a
spolustraníka Petra Zukala. 
Bývalý miestny poslanec a neúspešný
kandidát v posledných komunálnych
voľbách Peter Zukal je na rozdiel od
Jozefa Molnára stíhaný na slobode.
Obaja mali podľa polície prijať úplatok
vo výške viac ako dva milióny korún za
to, že sprostredkujú predaj pozemkov
zahraničnému záujemcovi. Išlo o niekoľ-
ko hektárov ornej pôdy, ktorá sa mala
neskôr zmeniť na stavebný pozemok. 
Úrad boja proti korupcii najskôr obvinil
neúspešného kandidáta na starostu Joze-
fa Molnára, ktorého poslanci miestneho
zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi nie-
koľko dní potom zbavili všetkých funkcií
v samospráve a strana Smer-SD ho vylú-
čila zo svojich radov. Polícia onedlho
obvinila aj podnikateľa P. Zukala, ktorý
síce nie je poslancom, ale ním bol v
minulom volebnom období. 
Do miestneho parlamentu sa snažil
dostať aj v decembrových komunálnych
voľbách za koalíciu Smer-SD, SNS, ĽS-
HZDS, DSS. Zostal však tesne pred brá-
nami zastupiteľstva, keď získal o tri
hlasy menej ako postupujúci kandidát
pred ním.  
Podľa polície prípad ešte nie je vyriešený
a vyšetrovateľ na ňom pracuje. (rob)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?
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Poškodené

cestovné lístky

sa nereklamujú
LIST ČITATEĽA
Tí z vás, ktorý cestujú mestskou hro-
madnou dopravou, poznajú zhon naj-
lepšie. Vidieť z diaľky pristavený auto-
bus linky 95 na Šafárikovom námestí
nás donúti k tomu, aby sme sa poponá-
hľali a mali možnosť využiť zopár
minút navyše. Keďže necestujem po
prvýkrát, tak ihneď po nástupe do vo-
zidla si označujem lístok.
Nemilým zistením bolo, že som lístky po
kúpe nerozdelil a omylom som označil dva
spojené a preložené lístky. Na jednom bol
vytlačený čas a na oboch boli dierky z
označovača. Stále je to lepšia možnosť,
ako keby sa mi pred očami náhodou zablo-
kovali označovače a bol by som nútený sa
zaradiť medzi čiernych pasažierov. 
Preto ma zaujímalo, či by som s mojím
prípadom uspel pri reklamácii druhého
lístka. Uznávam, že daná udalosť je
mojou chybou, ale keď sa na lístok pozrie-
me ako na platidlo, tak nájdeme určité
spoločné črty. Strácajú na hodnote inflá-
ciou, ale nestráca sa ich predajná hodnota
po čase. To, či sa dajú reklamovať ako
poškodené bankovky, som sa zašiel spýtať
na Olejkársku ulicu.
Vchádzam do prvých dverí a vysvetľujem
svoju situáciu. Ako to poznáme, pochopia
ma a pošlú ma k inému okienku, do odde-
lenia predaja lístkov, kde by mi mali pora-
diť viac. Situácia sa skoro opakuje s jed-
ným menším rozdielom. Dozvedel som sa,
že s reklamáciou neuspejem. Bojujem
však ďalej. Spýtam sa, či by nebolo možné
pri nástupe do vozidla lístok ukázať a v
skratke šoférovi vysvetliť situáciu. V prí-
pade stretnutia s revízormi by vodič figu-
roval ako svedok, že som čestný a lístok
som po druhýkrát označil spravodlivo. Na
to už súčasné oddelenie nemalo kompeten-
ciu mi odpovedať, resp. skôr na mňa pôso-
bili, že sa potrebujú porozprávať o vážnej-
šom probléme, ako je mojich 9 korún.
Našťastie mi poradili zájsť na oddelenie
pokút. Tu opäť vysvetľujem svoju situáciu
a dostávam sa ku konečnej odpovedi: Nie
je možné obťažovať vodiča počas jazdy.
Tak ma ešte zaujímalo, či by mi vymenili
napríklad pretrhnutý lístok. Odpoveď
nekompromisná: poškodil by som ochran-
né prvky a takáto reklamácia nie je možná.
Aspoň som bol poučený, aby som v
budúcnosti lístky oddelil už pri kúpe.
Ponaučenie pre všetkých?  Niektorých z
vás som zbavil domnienok a premenil ich
v realitu, a teda lístok nie je možné brať
ako určitú formu platidla. Dopravný pod-
nik dal najavo svoju ústretovosť k zákazní-
kovi, ale zabúda, že je platený aj z mojich
peňazí. Nebuďme teda pasívni a nečítajme
len, ale staňme sa aktívnymi a zaujímajme
sa o veci verejné.

Marek Hrušovský, Bratislava

Vista Tower

zveľadí svoje

okolie 
AD: PATRÍ STAVBA VISTA TOWER
DO PETRŽALKY? (BN 9/2007)
Spoločnosť Vavrica architekti nedávno
predstavila projekt polyfunkčnej
budovy na Macharovej ulici v Petržal-
skej časti Dvory IV. VISTA vytvára
urbanistický akcent a orientačný bod,
ktorý v Petržalke absentuje. 
Súčasťou projektu je aj zveľadenie okolia
na štandard moderného európskeho síd-
liska 21. storočia - revitalizácia Macha-
rovho námestia a vytvorenie predpokla-
dov na vznik adekvátneho prepojenia
časti Dvory so Sadom Janka Kráľa a Petr-
žalským korzom.
Vista Tower sa nachádza vo vnútornom
pláne Petržalky a neovplyvňuje negatív-
nym spôsobom výhľady zo Starého
Mesta. Jej poloha v priesečníku osí Pa-
nónská a Bosákova ju predurčuje na lo-
kálnu dominantu a orientačný bod. Hmo-
tové riešenie a tvar výškovej časti bol
navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar
budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá
sa na tomto mieste otáča k centru a sym-
bolizuje tak vstupnú bránu do mesta z
juhu. Z pohľadu z Bosákovej ulice bude
ukončením ulice Farského, ktorá sa končí
v spleti viaduktu a železničnej trate. 
Funkčná náplň budovy Vista Tower je v
súlade s požiadavkami platného územné-
ho plánu. Bude tu apartmánový hotel a
bytový dom vyššieho štandardu. Súčas-
ťou objektu budú aj pridružené služby:
reštaurácia, kaviareň, fitnes. Vista Tower
so sebou prinesie aj revitalizáciu bezpro-
stredného okolia novostavby. Počíta s
obnovou zelených plôch na Šrobárovom
námestí a odstránením spustošenej nevyu-
žívanej nízkej budovy. Námestie bude
rozdelené na dve zóny. Južná časť má byť
pokojnou zónou s parkovou úpravou, v
ktorej pribudnú lavičky, nová výsadba a
detské ihriská. Severná časť námestia,
ktorá je pokračovaním Farského ulice,
dostane výraz pešej zóny. Ďalším stup-
ňom, pri ktorom je nutná spolupráca s
petržalskou samosprávou, je vybudovanie
bezbariérovej lávky ponad železničnú trať
v predĺžení Farského ulice, aby obyvatelia
nemuseli riskovať prechodom cez koľaje,
keď sa chcú dostať na druhú stranu.
Lávka, z ktorej bude prístupná aj zastávku
MHD na viadukte, sa bude rozvetvovať
na trasu pozdĺž Digital parku smerom k
Sadu Janka Kráľa a na Zadunajskú ulicu,
čím sa celá lokalita prepojí s Petržalským
korzom. 
Rozvoj mesta je prirodzená súčasť jeho
života. Naším cieľom je projekt, ktorý
posúva kvalitu mestského prostredia
smerom hore vo všetkých jeho aspektoch.
Uvedomujeme si, že najmä spokojnosť
budúcich užívateľov dáva predpoklady
na úspech projektu. Vavrica Architekti

Brajan je prekvapením na okraji mesta
Predstava, že v Bratislave sa dá dobre
najesť iba v centre mesta, už dávno
neplatí - kvalitné reštaurácie pribúda-
jú aj na perifériách, najmä na výpa-
dovkách. Iba nedávno sme hodnotili
skvelý lokál na ulici Svornosti, teda na
výpadovke na Šamorín, ďalším dôka-
zom je podnik na opačnom konci
mesta - Reštaurácia & penzión BRA-
JAN na Hodonínskej ceste na konci
Lamača.
Moderná, presklená stavba je stavebne
prepojená so showroomom, v ktorom je
vystavená ukážka produkcie jednej z naj-
väčších nemeckých automobiliek. Re-
štauráciu od showroomu oddeľuje len
sklo, a tak počas jedenia a pitia môžu
návštevníci obdivovať aj novučičké autá.
Interiér, v ktorom prevláda biela, červená
a čierna farba, je ultramoderný, prestiera-
niu na stoloch niet na prvý pohľad čo
vyčítať. Masívne bledobéžové stoličky
sú pohodlné, na stoloch  je dostatok
miesta, v kaviarenskej časti situovanej v
blízkosti barového pultu je iný typ nábyt-
ku. Reštaurácia má kapacitu asi 50 miest,
v teplejšej časti roka je k dispozícii navy-
še aj letná terasa, na ktorej sa podľa zábe-
rov na internetovej stránke reštaurácie dá
sedieť pod slnečníkmi.
Jedálny lístok je z hľadiska bohatosti
výberu tak akurát, ponúkaných pokrmov
nie je ani priveľa, ani primálo, obsahuje
domácu klasiku i zahraničné jedlá. Cítiť
z neho ľahkú inšpiráciu talianskou
kuchyňou, v ponuke však figurujú
napríklad aj hovädzie steaky z pravej
argentínskej sviečkovice. Nechýbajú
jedlá z rýb, vegetariánske jedlá, múčne

jedlá, šaláty sú rozlíšené do dvoch kate-
górií  - ako prílohy a ako samostatné
jedlá. 
Už predjedlá nás príjemne prekvapili,
Zapečené slimáky (99 Sk) boli jednodu-
cho výborné, za našimi očakávaniami
nezaostala ani Mozzarela na paradajkách
(99 Sk) a Krevetový špíz (135 Sk). Aj
tieto pokrmy boli čerstvé, chuťovo vyni-
kajúce a s nápaditou prílohou. Z pomer-
ne skromnej ponuky polievok sme
ochutnali všetky tri - Slepačí vývar s
rezancami (39 Sk), Cesnačku v bosniaku
(48 Sk) a polievku podľa dennej ponuky
- v čase našej návštevy to bola Frank-
furtská s párkom (39 Sk). Nedalo sa im
vyčítať v podstate nič, boli práve také,
aké majú byť. 
Potom už prišli na rad hlavné jedlá: z rýb
sme sa rozhodli vyskúšať Sumca vo
vínovo-cesnakovej omáčke so sušenými
paradajkami (215 Sk) - hodnotiteľ bol s
ním spokojný. Naše predstavy o dobrom
mäsitom jedle naplnili aj Medailónky
zapekané enciánom (190 Sk), ku ktorým
sme si dali polovičnú porciu Opekaných
zemiakov (30 Sk); ak sa bravčová panen-
ka pripraví správne, nemôže sklamať.
Ako sa však dalo tušiť, vrcholom kuli-
nárskej rozkoše boli steaky - Kačací
steak na medovo-pikantnej omáčke (320
Sk), ale najmä „vlajková loď“ tunajšej
kuchyne, teda hovädzí Steak Brajan s
pečeným zemiakom (520 Sk). Oba boli
šťavnaté, správne prepečené a chuťovo
lahodné, presne napĺňali naše predstavy

o výborne pripravenom steaku.
Z múčnych jedál sme otestovali dve, pri
gramáži uvedenej pri Palacinkách Brajan
plnených marcipánom a poliatych vaječ-
ným likérom (135 Sk) - 450 gramov -
sme chvíľu váhali, či porcia nebude pri-
veľká, ale dala sa zvládnuť a palacinky
boli lahodné. Rovnako zaujímavá bola aj
Bábovka Černoško (65 Sk), ktorej hlav-
nými ingredienciami sú mango omáčka,
zmrzlina, čokoláda a šľahačka. Oba
dezerty boli čerstvé a chuťovo vynika-
júce.
Obsluha bola rýchla a bezchybná, nezaz-
namenali sme žiadnu výraznejšiu chybu.
Čašníčka si našu pomerne rozsiahlu
objednávku nezapísala, napriek tomu  sa
nepomýlila a všetko si presne zapamä-
tala. 
Náš výsledný dojem z návštevy tejto ele-
gantnej reštaurácie bol veľmi príjemný a
môžeme ju bez výčitiek svedomia odpo-
rúčať aj náročnejším. V príhovore na
internetovej stránke reštaurácie sa píše aj
toto: „Veríme, že sa Vám bude u nás
páčiť a stanete sa našimi spokojnými
hosťami, ktorí sa radi vracajú.“ Zdá sa,
že tieto slová boli myslené úprimne,
majiteľ reštaurácie si postavil latku vyso-
ko, ostáva len veriť, že podnik si svoju
úroveň udrží aj naďalej a nestane sa s
ním to, čo sa stalo s mnohými inými bra-
tislavskými reštauráciami - že po istom
čase ich úroveň začala upadať.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Niekde sa musíme spoľahnúť len na seba
Aj najväčší mrzút mi musí dať za
pravdu, že Kvetná nedeľa bola predpi-
sovo krásna. Pôvodne som sa chcela ísť
kochať rozkvitnutou záhradou pri
chalupe, namiesto toho som však skon-
čila v komplexe „katedrál“ konzumu. 
Je priam neuveriteľné, aké davy ľudí sa
namiesto prírody valia do takýchto cen-
tier. Predstava časti politikov o zákaze
predaja v nedeľu, hoci s ním v zásade
nesúhlasím - sa mi zdala absolútne ne-
uskutočniteľným snom. Počítam, že ešte
veľmi veľa vody pretečie Dunajom, kým
si Slovač uvedomí, že príroda je oveľa
väčšou darkyňou radosti než plné nákup-
né tašky často úplných zbytočností.
Aby sa pohár horkosti naplnil, dostala
moja spoločnosť hlad. Čas nás naháňal, a
tak namiesto reštaurácie sme zašli iba do
McDonalda. Čo tam bolo rodín s malými
deťmi, ma naozaj prekvapilo. Nahradiť
sviatočný obed hamburgermi sa mi zdá
dosť absurdné, aj keď detské „menu“ má
ako bonus malého plyšového psíčka.
Nemyslím si, že zakladateľ tohto typu
občerstvenia mal na mysli takýto dôsle-
dok. No aby som sa dostala k veci. 

Po fast foode sme skončili vo veľkopre-
dajni s logom: všetko pre dom, dielňu a
záhradu. My sme zašli do oddelenie
záhrada. Výber obrovský. Či už bytových
alebo záhradných kvetov a kríkov.
Záujemcov mraky. Odborného personálu,
ktorý by mohol poradiť pri výbere tovaru
ako šafranu. Keďže som neplánovala nič
kúpiť, vyhrabala som svoje odborné zna-
losti z botanickej záhrady v Prahe a zača-
la som si všímať kvalitu ponúkaného
tovaru.
Na prvý pohľad zaujme pestrosť obalov,
prípadne pri kvetináčových rastlinách
farba kvetov. Ten druhý pohľad už nie je
taký optimistický. Vyhúknuté „hladové“
výhonky pri sadeniciach drobného ovocia
a ruží, zvädnuté a zasychajúce listy u
iskerníkov, polámané vrcholky clemati-
sov (za cca 200 Sk) - skrátka nič moc. Je
pravda, že chýba dohliadajúci personál a
zákazníci sa v tom citlivom tovare pre-
hrabávajú ostošesť. Nevedela som v sebe
zaprieť kontrolóra a začala som si všímať

ceny. Po pravde povedané - časť primera-
ná, časť prešvihnutá. Vzhľadom na
obrovský obrat som si uvedomila, že v
tomto záhradkárskom sortimente sa točia
milióny. Pri pokladniciach platili jedno-
tlivci nie iba stovky, ale tisícky korún.
Neviem o tom, že by sa kontrolné orgány
zaoberali touto oblasťou predaja. Neviem
si predstaviť úspešnú reklamáciu, ak si do
svojej domácej zbierky exotických rastlín
zavlečiem nejakú háveď z nedostatočne
ošetrených rastlín z „veľkovýkrmu“. Je
mi záhadou, ako by som uspela, keď by
mi namiesto ružovej ruže zakvitla žltá. A
tak som si uvedomila, že je to ďalšia
oblasť, kde sa spotrebiteľ musí spoliehať
iba na seba.
Preto teraz, na začiatku masového šialen-
stva s názvom záhrada radím: dobre si
pozrite, čo kupujete! Predovšetkým pri
trvalkách sa budete hnevať dlho. Keď
namiesto astier vyrastie žihľava (z drahé-
ho semena), ako mojej susede, to vás
naštve iba na chvíľu - pri egrešoch je to
už horšie. A nakoniec: prajem všetkým
pokojnú Veľkú noc.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

O výmenu svojho zimného 
šatníka za jarný ste sa u• postarali, 

teraz je na rade 
Váš Ford.

Servisné dni
13. - 14. apríla a 20. - 21. apríla.

FordService
Objednajte sa na jarnú 12-bodovú servisnú prehliadku, po as ktorej Vaše
vozidlo Ford skontrolujú odborníci len za 199 Sk.

Kontrola:
motorový olej
brzdová kvapalina
chladiaca zmes
olej do posil ova a riadenia
akumulátor
pneumatiky

podvozok
výfukový systém
funk nos  b zd
funk nos  tlmi ov
nastavenie svetiel
doplnenie ostrekova a

Vyu•ite do konca apríla i z avy na príslušenstvo Ford alebo servisné práce ako
montá• stáleho svietenia i výmena pneumatík. Viac informácií na www.ford.sk.

Feel the differenceSummit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
tel.: 02/ 33 52 62 55, 02/ 33 52 62 00
e-mail: ford.ba@summit.sk 
www.ford.ba.summit.sk
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Budovu bývalej

polikliniky chce

ministerstvo
STARÉ MESTO
Ministerstvo spravodlivosti má vážny
záujem o budovu bývalej nemocnice s
poliklinikou na Bezručovej ulici číslo 3
a 5, ktorá by sa po rekonštrukcii
mohla stať sídlom ministerstva a
Okresného súdu Bratislava 1.
Budovu bývalej nemocnice rezort zdra-
votníctva vyhlásil za prebytočný maje-
tok, ministerstvo spravodlivosti by ju
teda malo zo zákona získať bezplatným
prevodom. „Minister chce túto proble-
matiku riešiť na vláde,“ povedal nám
hovorca rezortu Michal Jurči. Ako dodal,
získaním budovy na Bezručovej by sa
mohol vyriešiť problém s nedostačujúci-
mi priestormi až pre päť inštitúcií. Okres-
ný súd Bratislava I by získal dostatočné
priestory na svoje fungovanie, doteraz
sídli v Justičnom paláci spolu s krajským
súdom, a ak by sa odsťahoval, vyriešila
by sa aj dlhodobo nevyhovujúca priesto-
rová situácia tohto súdu.
Po odsťahovaní ministerstva spravodli-
vosti zo Župného námestia by súčasná
budova mohla slúžiť už iba pre potreby
Najvyššieho súdu SR, ktorý taktiež
dlhodobo potrebuje viac priestorov.
„Minister pripustil, že po prípadnom
získaní budovy na Bezručovej ulici by
bolo možné rokovať o prevode budovy
na Námestí SNP, kde sídli Ústav pamäti
národa, do jeho správy,“ povedal M.
Jurči. Ústav by tak podľa jeho slov
získal vlastnú budovu, na ktorú má zo
zákona nárok.
V takom prípade by už nebola aktuálna
ani finančne náročná výstavba novej
budovy pre ministerstvo spravodlivosti a
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a
justičnej stráže na Páričkovej ulici. Exi-
stuje projekt, ktorý ráta s výstavbou
novej budovy v priestore bývalých tzv.
Šagátových kasární v blízkosti Autobu-
sovej stanice Mlynské nivy. (juh)

Vraždu taxikára

objasnili

za dva dni
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Iba dva dni stačili bratislavským poli-
cajtom na to, aby objasnili obzvlášť
závažný zločin vraždy, ktorý sa odo-
hral minulý utorok krátko pred polno-
cou v Podunajských Biskupiciach. 
Zavraždený vodič taxislužby bol s  bod-
ným zranením v hrudníku nájdený v bez-
prostrednej blízkosti auta na Trojičnom
námestí. Podľa predbežných výsledkov
pitvy smrť 49-ročného muža nastala v
dôsledku poškodenia dôležitých orgánov
spôsobených bodným zranením a  ná-
sledným vykrvácaním.
V rámci vyšetrovania sa zistilo, že pácha-
teľ z auta  odcudzil mobilný telefón, asi
4000 korún v hotovosti a doklady. Pri
obhliadke miesta činu policajti okrem
iného zaistili i vražedný nástroj. 
Vyšetrovatelia a  kriminalisti od začiatku
na objasnení vraždy intenzívne pracovali
a už niekoľko hodín po čine sa v Podunaj-
ských Biskupiciach polícii podarilo
zadržať podozrivú osobu. Zadržaný 25-
ročný Jozef P. z  Bratislavy už čelí obvi-
neniu z obzvlášť závažného zločinu vraž-
dy, za ktorý mu hrozí až doživotný trest.
Obvineného umiestnili do policajnej cely
s návrhom na vzatie do väzby. Podľa
informácií z bratislavského krajského
policajného riaditeľstva bol už Jozef P.
vzatý do vyšetrovacej väzby. (ver)

Na vyústení ulíc

Kozia - Zochova

za začína stavať
STARÉ MESTO
Na vyústení Kozej a Zochovej ulice sa
začala výstavba polyfunkčného objek-
tu s troma podzemnými a siedmimi
nadzemnými podlažiami. Zaujímavos-
ťou tejto stavby je, že jej príprava
trvala niekoľko rokov.
Pripomeňme, že ešte v roku 2001 na
tomto mieste chcela spoločnosť RMA
Plus postaviť polyfunkčný objekt, ktoré-
ho súčasťou malo byť aj viacpodlažné
premostenie Staromestskej ulice. Pre-
mostenie malo slúžiť aj ako verejný nad-
chod pre peších a malo nahradiť existujú-
ci podchod pod Staromestskou ulicou.
V auguste 2001 vtedajší Okresný úrad
Bratislava I vydal rozhodnutie o umiest-
není stavby. Proti stavbe sa zdvihla vlna
odporu. Vtedajší Krajský úrad v Bratisla-
ve rozhodnutie okresného úradu zrušil a
vrátil ho na nové prerokovanie. Preto
spoločnosť RMA Plus upustila od
pôvodného zámeru a v roku 2002 vypra-
covala nový.
Niekoľko rokov sa na stavbe nedialo
nič, až v uplynulých mesiacoch sa na
pozemku vykonali výkopové práce a
uskutočnil sa aj archeologický výskum.
V týchto dňoch sa už začali budovať
siete. Podľa našich informácií došlo k
zmene stavebníka - investorom je rakús-
ka firma Falkensteiner Hotel Bositz.
Napriek opakovaným snahám sa nám
nepodarilo nadviazať s predstaviteľmi
firmy kontakt. 
Ako sa nám však podarilo zistiť, na rohu
Kozej a Zochovej ulice bude polyfunk-
čný objekt s troma podzemnými a sied-
mimi nadzemnými podlažiami. V podze-
mí má byť 125 parkovacích miest, v nad-
zemnej časti obchody, služby a admini-
stratívne priestory. Zvyšné plochy zaberú
byty a apartmány. (juh)

Rímsky parčík

začal slúžiť

verejnosti
RUSOVCE
Najnovšia okrasa mestskej časti
Rusovce, Rímsky parčík, začal slúžiť
občanom presne na predčasný prvý
jarný víkend. Hodnota diela je vyše
pol milióna korún.
Len deväť lavičiek z vápenca a masívne-
ho dreva a pitná fontánka stáli 215-tisíc
korún a dobrovoľníci, ako informoval
Vladimír Mokráň zo združenia Natura
Rusovce, už pracujú na ďalšom grante,
ktorým chcú dať svojmu dielu posledný
šperk. Bude to masívny kameň, umiest-
nený v druhom kruhu súmerne k pitnej
fontánke. Na tomto podstavci bude
kovová ružica, ktorej špice budú mieriť
k významným miestam a pamätihodnos-
tiam tejto historicky bohatej obce.
Na slávnostnom uvedení parčíka do
života odovzdali dobrovoľníci starostovi
Rusoviec Dušanovi Antošovi, ako
zástupcovi občanov, symbolický kľúč od
parčíka, potom si spoločne s občanmi
zrekapitulovali celé dielo.
Okrem vybavovania grantov a projektov
trvalo vybudovanie parku pol roka, od
vlaňajšej jesene. Za ten čas zrevitalizova-
li park, zhotovili v ňom cestičky, dva
štrkom vysypané kruhy, jeden na fontán-
ku, druhý pre smerovú ružicu. Priamo v
parčíku vysadili tri stromy a okolo stov-
ky kríkov, dva stromy a ďalšie kríky našli
miesto v okolí, aby bolo pekné aj záze-
mie parčíka. (gub)

Nezmyselne a nedbalo osadené stĺpiky

na chodníkoch bývajú často neúčinné
STARÉ MESTO
Osádzanie stĺpikov na chodníky staro-
mestských ulíc, ktoré majú zabrániť
neoprávnenému parkovaniu áut, nie
je vždy dôkladné. Pokiaľ nie je chod-
ník ohraničený stĺpikmi zo všetkých
strán, pre niektorých vodičov nie je
problém sa na neho dostať a zaparko-
vať hneď vedľa stĺpikov, za ktoré by
fakticky nemal vojsť. 
Svedčia o tom prípady z viacerých ulíc v
Starom Meste, napríklad na Legionár-
skej ulici (na fotografii), Kollárovom
námestí, či na Mýtnej ulici pred budo-
vou Slovenského rozhlasu. Dlhodobo je

situácia s nelegálnym parkovaním
neúnosná na Námestí slobody, kde autá
parkujú v niekoľkých radoch pozdĺž
cesty, pričom stoja priamo na námestí.
To, že ohrozujú chodcov a zničili tráv-
nik, ich zjavne nezaujíma. 
Spôsob osádzania stĺpikov na ochranu
chodcov, zdá sa, zatiaľ nemá jasnú straté-
giu, pretože hustota ich osadenia je
rôzna. Líšia sa konštrukčným riešením,
použitým materiálom a výškou. Jednotná
nie je dokonca ani farba stĺpikov, niekto-
ré sú čierne, iné sivé, ďalšie červeno-
biele. Je preto azda najvyšší čas, aby
samosprávy mesta a mestských častí

zjednotili systém osádzania mechanic-
kých zábran na chodníky.
Stĺpiky na chodníkoch sú prospešným
preventívnym opatrením, pretože parko-
vanie na chodníkoch v centre mesta a
jeho širšom okolí sa stalo akoby národ-
ným športom vodičov, ktorí zabudli, že aj
oni sú niekedy chodcami. 
Svoj podiel na tom, že si vodiči zvykli
parkovať na chodníkoch, má aj mestská
polícia, ktorá nedokáže byť dostatočne
razantná, ale najmä nedokáže svojím prí-
stupom a sankciami vodičov vychovať k
disciplíne a ohľaduplnosti. (rob) 

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Neustály nárast individuálnej automo-
bilovej dopravy a znižovanie podielu
mestskej hromadnej dopravy vedie
bratislavský magistrát k tomu, ako
zvrátiť tento negatívny trend.
Na minulotýždňovom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva sa objavila analýza,
ktorá sa zaoberá možnosťami rozšírenia
siete električkových a trolejbusových tratí
na území mesta. Vychádza z predpokla-
du, že jedným zo základných prvkov,
ktoré zabezpečujú udržateľný rozvoj
miest, je kvalitná mestská hromadná
doprava, riešená modernými dopravnými
systémami. Tie by mali minimalizovať
negatívne vplyvy na životné prostredie,
ako sú škodlivé emisie obsiahnuté vo
výfukových plynoch a hluk. Takéto pod-
mienky spĺňajú trakčné vozidlá - električ-
ky a trolejbusy. V správe sa konštatuje, že
je nutná obnova vozového parku, nákup
moderných nízkopodlažných vozidiel s
nižšími prevádzkovými nákladmi, v prí-
pade trolejbusov aj vozidiel s duálnym

pohonom, resp. s pomocným dieselovým
agregátom. Zároveň je potrebný aj rozvoj
siete električkových a trolejbusových
tratí. 
Popri plánovanej trati v Petržalke, spája-
júcej lokalitu Janíkov dvor s centrom
mesta, ktorá je pre mesto prioritou, sa v
správe spomínajú aj ďalšie možnosti roz-
šírenia električkových tratí. Je to naprí-
klad električková trať Zlaté piesky -
Tuhovské - Vajnory - Rača Komisárky,
ktorá má dopravne obslúžiť územie, kde
sa predpokladá vybudovanie vedecko-
technologického parku CEPIT a veľká
obytná výstavba. Ďalej je to navrhovaná
trať Dúbravka - Dúbravčice - Devínska
Nová Ves - aj v území medzi Dúbravkou
a Devínskou Novou Vsou sa pripravuje
rozsiahla výstavba.
Výhľadovo sa uvažuje aj o vybudovaní
trate Tomášikova - Prievoz, ktorej výstav-
bou by vzniklo prepojenie Prievozu s
Ružinovskou, s Trnavskou cestou, resp. s
Rožňavskou ulicou a so Železničnou sta-
nicou Bratislava - Nové Mesto. Ďalej sa

uvažuje aj o prepojení Ružinov - Vrakuňa,
ktoré ráta s predĺžením trate na Ružinov-
skej radiále, a o vybudovaní električkovej
trate do Mlynskej doliny, čo by umožnilo
redukciu autobusovej dopravy na týchto
územiach.
Medzi trolejbusovými traťami, ktoré by sa
mali zriadiť v čo najkratšom čase, sa v
správe spomína trať Hlavná stanica -
Pražská - Hroboňova s alternatívou pokra-
čovať cez Drotársku na Mudroňovu a trať
Vojenská nemocnica - Lamačská - Patrón-
ka. Výhľadovo by mohla byť vybudovaná
trať Rožňavská (Trnávka) - Galvaniho -
Avion - Letisko M. R. Štefánika, ale aj
trať Trnavská cesta - Súhvezdná, ďalej
trať Mlynské nivy - Dostojevského - Lan-
dererova - Most Apollo - Ovsište a trolej-
busová trať Karadžičova - Dostojevského
- Pribinova - Eurovea (nový terminál
oproti ministerstvu vnútra).
V analýze sa spomínajú aj ďalšie trate, na
ktorých by bolo možné využiť trolejbusy
s pomocným dieselovým pohonom (duo-
busov). (juh)

Možnosti rozšírenia siete električkových

a trolejbusových tratí v meste existujú

PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY
Trhovisko - Žilinská ulica

Od 6. mája 2007 sa na Trhovisku - Žilinská začínajú 
PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY a burza starožitností, ktoré sa budú
konať každú nedeľu od 8.00 do 13.00 h. K dispozícii je 

94 prestrešených trhových stolov. cena za jeden stôl pre 
predávajúcich je 200 Sk. Pre kupujúcich je vstup zadarmo.

Týmto srdečne pozývame všetkých záujemcov.



Mesto predalo

Írom ďalšie

pozemky
RUŽINOV
Poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva schválili predaj pozem-
kov jednej z dcérskych spoločností
írskej developerskej firmy Ballymore
Properties, ktorá v Zóne Pribinova
stavia medzinárodné obchodné cen-
trum Eurovea.
Ide dovedna o 6360 štvorcových metrov
zastavaných plôch, o odkúpenie ktorých
spoločnosť Ballymore požiadala s cie-
ľom ďalších etáp výstavby nového mest-
ského centra v Zóne Pribinova.
Tie budú funkčne a architektonicky nad-
väzovať na jeho prvú etapu - medziná-
rodné obchodné centrum Eurovea, ktoré
sa už stavia. Cena bola stanovená na 41
miliónov 340-tisíc korún a kupujúci ju
má uhradiť do 30 dní od podpísania
zmluvy. (juh)

Mesto dokončilo

90 nájomných

bytov
KARLOVA VES
Mesto Bratislava splnilo jeden zo svo-
jich cieľov - dokončilo a pripravilo na
odovzdanie 90 komunálnych bytov v
novom dome na Ulici Hany Meličko-
vej na Dlhých dieloch. 
Stavba vyrástla na mestskom pozemku,
kde sa pôvodne nachádzalo neukončené
zdravotné stredisko. Vyžiadala si náklady
vo výške 164,6 miliónov korún. Mesto
na stavbu čerpalo aj štátnu dotáciu vo
výške 27,8 milióna korún
Ide o polyfunkčný objekt, ku ktorému
patrí okrem iného aj detské ihrisko. Z 90
bytov je 58 jednoizbových, 20 dvojizbo-
vých a 12 trojizbových. K dispozícii
bude 118 parkovacích státí, z toho 99 v
okolí domu a 19 v parkovacej garáži. V
parteri bude okrem iného lekáreň a
obchody.                                                  
Časť jestvujúceho skeletu z neukončené-
ho zdravotného strediska bola odstránená
a časť po nevyhnutnej sanácii zabezpe-
čujúcej potrebnú nosnosť bude využitá
na parkovanie. Výstavba sa začala v aprí-
li minulého roku, v súčasnosti je už na
stavbu vydané  právoplatné rozhodnutie,
ktoré povoľuje jej užívanie. (juh)

Budovu Satelitu

na Borinskej

ulici zbúrajú 
LAMAČ
Zničenú budovu na Borinskej ulici
známu ako Satelit je mestská časť
Lamač rozhodnutá predať. O kúpu
objektu prejavilo záujem osem kup-
cov, pri predaji však nemá byť rozho-
dujúca cena. 
Ako nám potvrdila starostka Lamača
Oľga Keltošová, samospráva ukončila
výberové konanie a spomedzi ôsmich
záujemcov vyberie toho, kto po nevyh-
nutnej asanácii objektu bude ochotný
postaviť nový a využívať ho na prospech
Lamačanov, pričom nové prevádzky
nebudú rušiť nočný pokoj. Vítané sú
podľa nej podnikateľské aktivity, ktoré v
mestskej časti chýbajú a týkajú sa rozvo-
ja športu, relaxu a podobne. O najlepšej
ponuke rozhodne miestne zastupiteľstvo.
V lamačskom Satelite bola kedysi reštau-
rácia a bývali v ňom aj diskotéky. Za
poslených desať rokov sa mestskej časti
nepodarilo objekt predať. Stroskotali aj
pokusy o dlhodobý prenájom, mnohých
odradil nevyhovujúci stav budovy. 
Podľa starostky O. Keltošovej budovu
mal vlani na základe rozhodnutia miest-
neho zastupiteľstva kúpiť záujemca,
ktorý tam chcel prevádzkovať penzión so
službami pre ťažko chorých. „Ako zámer
sa to zdalo zaujímavé, lenže potom
vysvitlo, že záujemca v tejto oblasti
nikdy nepodnikal a nemá ani licenciu
ministerstva.“ A keď nádejný kupca
nezaplatil v zákonnej lehote dohodnuté
poplatky, musel miestny úrad od zmluvy
odstúpiť. (rob) 

Výstavba komplexu Eurovea pokročila,

pripravuje sa iluminácia Skladu číslo 7
RUŽINOV
Výstavba medzinárodného obchodné-
ho centra Eurovea na dunajskom
nábreží v zóne Pribinova pokračuje
rýchlym tempom, práce sa sústreďujú
na kompletné dokončenie dočasnej
protipovodňovej ochrany.
Podľa Patrície Hradilovej zo spoločnos-
ti Ballymore Properties, ktorá je develo-
perom projektu, v najbližších dňoch
budú dokončené protivztlakové prvky
pod budúcu základovú dosku v posled-
nej, piatej časti stavby. Už bola dokonče-
ná betonáž prvej z piatich častí základo-
vej dosky a pripravujú sa betonárske
práce v jej druhej časti. V najbližšom
období sa začnú aj prípravné práce na
začatí výstavby vjazdových rámp a
výstavby kolektoru. Na stavbe čoskoro
pribudnú ďalšie vežové žeriavy.

Na objekte tzv. Skladu číslo 7, ktorý je
jedinou pôvodnou stavbou v zóne Pribi-
nova a bude rekonštruovaný, sa už usku-
točnili udržiavacie práce, ktorých súčas-
ťou bola aj oprava a osadzovanie
výklopných plošín na južnej fasáde, čím
získavajú pôvodný tvarový vzhľad.
Sklad číslo 7 bude po dokončení slúžiť
ako zázemie nového kultúrneho centra
Auditórium, ktorého výstavba sa pripra-
vuje v jeho bezprostrednej blízkosti.
Tento nový kultúrny stánok má nahradiť
zanikajúci Park kultúry a oddychu.
Pred mesiacom bola podpísaná zmluva s
dodávateľom na výstavbu interiéru pre
prezentačný pavilón v priestoroch Skla-
du číslo 7, dodávateľ už začal s prácami,
ktoré sa sústreďujú na vnútorné priečky
objektu. Práce na tepelnom odizolovaní
fasády minerálnou vlnou sú už takmer

skončené, kompletne dokončená je aj
montáž okien a dverí, ktorá sa začala vo
februári. Na troch vežičkách vymenili
strešnú krytinu, starý plech vymenili za
titánzinkový bridlicovošedý plech. V
súčasnosti sa vykonávajú klampiarske
práce, ktoré sa sústreďujú na strechu
hlavnej veže, kde už položili pochôdznu
dlažbu a začalo sa s montážou sklenené-
ho zábradlia. 
Práce na opravách statických porúch
skladu sa už takisto skončili, objekt je po
statickej stránke zabezpečený. Statický-
mi úpravami prešli všetky jeho nosné aj
nenosné konštrukcie. V najbližších
dňoch sa práce sústredia na podlahy vo
výstavnom pavilóne a inštaláciu elek-
trických vedení. Na fasáde objektu bola
zavedená elektrina, aby mohol byť v
noci osvetlený. (juh)
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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

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

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.

Len 469.000 Sk

307

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
3-izb., OV, L. Dérera, 3/12p., 65m2, 2 x log. 3,25 mil. Sk
3-izb., OV, Zahradnícka, mez., 99+40m2 galéria+ter., výťah 5,8 mil. Sk
3-izb., Živnostenská, 3p., výťah, 110m2, log., HÚ 7,1 mil. Sk
4-izb., OV, Royova, mez., 117m2, terasa, krb, 3/3p., garáž 6,9 mil. Sk
4-izb., OV, při Jakubovom nám., 1/4p., 90m2+log., tehla, zrek. 7,2 mil. Sk
4-izb., OV, Vajnorská, 2-podl., 130m2, 2 park.státia, klimat. 9,45 mil. Sk
RD  - Pezinok, Bernolákova, 364m2, 229m2 zast. plocha 3,4 mil. Sk
RD - Vančurova, 120m2, 4i, 3á poz., sedl. strecha 10,8 mil. Sk
3 x RD Rača, 1 700m2 poz., vzor.domy, aj jednotlivo 23 mil. Sk
SP - Veľký Biel, 8500m2, VIS 1200,- Sk/m2

SP - Mlynské Luhy - Ružinov, VIS, 915m2 6000,- Sk/m2

SP - Jarovce, 1071m2, VIS 6,2 mil. Sk
SP - Miloslavov, 10á, VIS na pozemku 2,55 mil. Sk
SP - Vlčkova ul., na rod.vilu s 3 byt. jedn.+parkovanie 26 mil. Sk
Chata Veľké Košariská, 400m2, ÚP 110m2, 3-podl., záhr., mólo 3,9 mil. Sk
PRENÁJOM:
2-izb., Opavská, nez., novost., 65m2, tehla, garáž, 4p. 15 000,- Sk/m.
2-izb., Piešťanská, zrek., zar., klim., 5p., loggia 16 000,- Sk/m.
3-izb., Mierova, zar., Mierova, 86m2+log., nepriech. iz. 20 000,- Sk/m.
3-izb., Palisády, 115m2, zar., zrek., lux. 1000,- EUR/m.+E
4-izb., Partizánska, 86m2, zrek., zar., tichá lokalita 30 000,- Sk/m. 
4-izb., Rozvodná, 140+10m2 balk., nov., zar., lux., park. 1200,- EUR/m.
RD Ivánka pri Dunaji, zar., 5i, 2-gar.,, záhrada 25 000,- Sk/m.+E
RD Rača, 4i, kúrenie na tuhé palivo 15 000,- Sk/m.+E
Pre konkrétnych klientov hľadáme 2 - 4-izb. Byty v centre Bratislavy!

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

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

Navrhovateľ OMNIA 2000 a.s., Bratislava
predložil zámer

Administratívna budova,
Trnavská cesta

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 29. 3.
do 18. 4. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33  Bratislava 4 do 18. 4. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
15651/68 a 15651/147-148 v lokalite na Trnavskej
ceste, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bra-
tislava II.
Pozemok sa rozkladá medzi Trnavskou cestou na severe a
Tomášikovou ulicou na juhozápade a zo zostávajúcich
svetových strán je obklopený zástavbou s funkciou admini-
stratívno-obchodno-skladovou.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba administratív-
nej budovy s cieľom rozšíriť existujúci areál spoločnosti
OMNIA o moderné kancelárske a parkovacie priestory.
Objekt má byť osadený na mieste stavajúceho parkoviska
a existujúcej prízemnej budovy garáží určenej k asanácií.
Navrhovaný objekt bude 9 podlažný s jedným ustúpeným
podlažím a troma podzemnými podlažiami vo variante A.
Vo variante B je navrhovaný 9 podlažný s jedným ustúpe-
ným podlažím a jedným podzemným podlažím. Parter
objektu má byť využitý pre exteriérové parkovacie plochy
a nástupy do objektu. Vstupný foyer má byť v druhom
nadzemnom podlaží a má byť z prízemia prístupný po pre-
krytom exteriérovom schodisku. Parkovacie plochy sa
majú nachádzať v podzemných podlažiach prístupných
po jednosmernej rampe z prízemia. Objekt bude prístup-
ný z Trnavskej ulice a dopravne bude napojený na existu-
júci areál spoločnosti OMNIA, do ktorého je vjazd z
Trnavskej ulice. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2009

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Obaľovacie zariadenie asfaltových
zmesí Bratislava, Lieskovská cesta

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z
neho výpisy, odpisy  alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie od 28. 3. do 17. 4. 2007 v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Práce na výstavbe medzinárodného obchodného centra Eurovea intenzívne pokračujú, napreduje aj rekonštrukcia histo-
rického objektu Skladu číslo  7. FOTO -Oto Limpus



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2007

Na Veternej ulici chcú postaviť hotel

s podzemnými garážami pre 145 vozidiel
STARÉ MESTO
Na nezastavanej ploche na Veternej
ulici, ktorá sa v súčasnosti využíva
najmä ako parkovisko, chce súkrom-
ný investor ešte v tomto roku začať
stavať hotel Yasmin.
Územie, na ktorom má nový hotel stáť, je
ohraničené Staromestskou ulicou, budo-
vou Národnej rady, Veternou ulicou a
objektom Najvyššieho súdu.
Podľa autorov projektu je novostavba
hotela z urbanistického hľadiska navrh-
nutá tak, aby v sebe skĺbila funkčné a
estetické požiadavky kladené na hotelo-
vé stavby. Navrhované riešenie novo-
stavby podľa nich vhodne doplní priestor
súčasného parkoviska a nadviaže na oko-
litú urbanistickú štruktúru. Spolu s exi-
stujúcimi susednými objektmi tak podľa
autorov projektu vytvorí kompaktný
homogénny celok.
Hotel má mať tri podzemné a osem nad-
zemných podlaží, najvyššie dve podlažia
budú ustúpené. V podzemí majú byť
garáže so 145 parkovacími státiami, ďal-
šie tri miesta sú navrhnuté na povrchu.
Na úrovni parteru je okrem hlavného

vchodu v severovýchodnej časti objektu
navrhnuté aj kongresové centrum so
zázemím, polyfunkčná sála, reštaurácia
so zázemím a drobné obchodné priesto-
ry. Na vyšších podlažiach bude ubytova-
cia časť s kapacitou 181 lôžok. Je
navrhnutá v dvoch variantoch, ktoré sa
odlišujú priestorovou orientáciou a loka-

lizáciou jednotlivých izieb na jednotli-
vých podlažiach.
Ráta sa aj so zeleňou na úrovni pochô-
dznej strechy v átriu hotela. Okrem toho
by v rámci stavby mala byť aj zrekon-
štruovaná Veterná ulica. Výstavba potrvá
23 mesiacov. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Vachel SK

STARÉ MESTO
Sťažnosti na zlý vstup do jedného z
mála obchodov s potravinami v centre
- Billy na Jesenského ulici - zrejme
zaregistrovala už aj spoločnosť a čosi
aspoň pre rodičov s kočíkmi urobí.
Od samého začiatku je totiž hladina pod-
lahy supermarketu oveľa vyššie ako
nerovný chodník, takže vozičkári ani
nemôžu snívať, že by si tu nakúpili.
Ťažké to bolo aj pre rodičov s kočíkmi.
Aj tým však vstup pred pár dňami preka-
zil turniket. Keďže sa tu nenakupuje do
vozíkov, ale košákov  a nie je tu preto
ani tradičný kovový rám, popod ktorý
možno detské kočíky pretlačiť. 
Prístupom obchodného reťazca skrátka
boli mnohí zákazníci nemilo prekvapení.
A prekvapenie nebolo zrejme len na stra-
ne verejnosti, ale aj na strane vedenia

spoločnosti. Aspoň to vyplýva zo slov
inšpektora spoločnosti Billa Jána Filipčí-
ka, ktorý má túto predajňu na starosti.
„Boli sme presvedčení, že prídeme na
hotové, že celá budova a jej okolie budú
stavebne dokončené, aspoň tak nám to
investor Soravia Invest prezentoval.
Nemohli sme čakať, že vstup do predaj-
ne bude zákazníkom robiť problémy,“
hovorí a dodáva, že v budove sú len
nájomníkmi. Prípadné stavebné úpravy
tak budú môcť urobiť až po dohode s
vlastníkom. 
Prístup do novej Billy na Jesenského
ulici si bola pozrieť aj Ľudmila Gričová
z neziskovej organizácie Centrum
samostatného života, ktorá pomáha
zdravotne postihnutým občanom. Prí-
stup označila za nebezpečný aj pre zdra-
vého človeka. K prekážke vo vnútri, k

turniketu, sa ako osoba s obmedzenou
pohyblivosťou už nedostala. Vyjadrila
údiv, že do prevádzky možno odovzdať
budovu, ktorá nezodpovedá vyhláške
ministerstva životného prostredia z roku
2002 o požiadavkách na budovy užíva-
né osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu.
Je prekvapujúce, že časť budovy, ktorá
nespĺňa takéto kritériá, skolaudoval sta-
vebný úrad mestskej časti Staré Mesto, a
rovnako je prekvapujúce, že Bille nezále-
ží na tom, že diskriminuje niektorých
zákazníkov a preberie od investora nedo-
končené dielo. Ležérny postoj investora
Soravia Invest neprekvapuje, pretože ten
bez škrupúľ a problémov pri dokončova-
cích prácach obmedzuje pohyb chodcov,
či už sú vozíčkári, či nie, ešte pol roka po
avizovanom odovzdaní budovy. (gub)

Billa na Jesenského bude prístupnejšia

PETRŽALKA
Predaj pozemku s lesíkom pri Krasov-
ského ulici, ktorý chce kúpiť spoloč-
nosť International Property Develop-
ment, s.r.o., (IPD), sa odkladá. Mestské
zastupiteľstvo stiahlo návrh na predaj z
programu marcového rokovania.
Na pozemku chce spoločnosť IPD stavať.
Pôvodne tu chcela postaviť biznis hotel,
parkovací dom a polyfunkčný dom. Po
tom, čo sa proti výstavbe zdvihla vlna
odporu, zámer prepracovala a väčšina
stromov ostane zachovaná. Podľa prepra-
covaného zámeru plocha, kde mal pôvod-
ne stáť hotel, ostane nezastavaná, na mies-
te parkovacieho domu bude polyfunkčný
dom a ráta sa aj s vybudovaním hotela.

Ani s tým však ochrancovia prírody nesú-
hlasili. Aktivisti bojujúci za záchranu lesí-
ka sa dostavili v hojnom počte aj na zasad-
nutie mestského zastupiteľstva, na ktorom
sa o predaji pozemkov rozhodovalo. 
Predajná cena pozemku je 3000 korún za
štvorcový meter, pričom porovnateľné
pozemky za Starým mostom nedávno
mesto predalo za 19 059 korún za štvorco-
vý meter. Spoločnosť International Pro-
perty Development však tvrdí, že jej dote-
rajšie náklady na rozvoj pozemku dosiah-
li 38 miliónov korún. Spoločnosť v týchto
dňoch ponúkla mestskej časti Bratislava -
Petržalka tri milióny korún na výsadbu
nových stromov a vytvorenie nového
parku na vhodnom mieste v Petržalke. Na

pozemku, ktorý je lemovaný čerpacou sta-
nicou OMV, Krasovského ulicou, nájaz-
dom na Starý most a Einsteinovou ulicou,
sa nachádza 437 stromov. Z nich ostane
podľa návrhu 325, čo predstavuje 75 per-
cent. Spomenuté tri milióny spoločnosť
ponúkla Petržalke ako náhradu za výrub
112 stromov, z ktorých je viac ako polovi-
ca chorých alebo spráchnivených. 
Mestská časť sa zatiaľ nevyjadrila, či túto
ponuku akceptuje, starosta Milan Ftáčnik
však opakovane deklaroval, že s výstav-
bou na mieste lesíka pri Krasovského ulici
nesúhlasí. Okresný úrad životného pro-
stredia v Bratislave už 12. septembra
minulého roku vydal súhlas na výrub stro-
mov. Juraj Handzo 

Osud lesíka na Krasovského je nejasný

� drevené rolety - Esslingerové
- montáž a servis

� bambusové žalúzie, 
lamela 25 mm, 50 mm

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

Peter Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

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

www.drevenerolety.sk

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

Staviate? Rekonštruujete?
Máte vysoké náklady na kúrenie?
Dajte si urobiť kvalitnú tepelnú a akustickú izoláciu!

Kanadská celulózová izolácia Climatizer Plus 
� je 2 x teplejšia ako bežné minerálne izolácie
� má priaznivú cenu 1200/1800 Sk/m3 výplne
� záruka na realizáciu 20 rokov 
� s 50 m hadicou a stlačeným vzduchom sa dostane všade
� rýchla a kvalitná realizácia - za deň aj cez 50 m3 izolácie
� ako jediná izolácia na trhu ekologicky certifikovaná
� vynikajúce akustické, požiarne aj tepelnoizolačné parametre
� aj s hydroizoláciou Tekutou gumou na 35 - 40 rokov
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ZOO závisí od

podpory mesta

a sponzorov
BRATISLAVA
Biologické hodiny, ale i nálada zvierat
v zoologickej záhrade rozhodujú o
tom, kedy a čo môže návštevník vidieť
a tomu sa prispôsobuje aj sezóna.
Aj preto sa otvára až 1. apríla, lebo pre
väčšinu druhov žijúcich v bratislavskej
ZOO sa skončilo obdobie dlhých dní a
trávia viac času vonku. Napriek tomu ani
cez sezónu však nie vždy môžete vidieť
všetky exempláre. Týka sa to najmä dru-
hov, ktoré sú len  vo vonkajších výbe-
hoch. Ak sa zvieratá z akýchkoľvek
dôvodov rozhodnú schovať, hosť ich
neuvidí. Riaditeľka ZOO Miloslava
Šavelová uvádza, že zoologická záhrada
to chce čo najskôr vyriešiť, „...všetko
však závisí od financií od mesta a spon-
zorov.“
Pracovníci ZOO chcú verejnosti ponúk-
nuť čo najviac, a tak pripravili niekoľko
väčších akcií, z ktorých prvá bude osla-
vou Dňa Zeme. Cez víkend 21. a 22.
apríla tu bude deň otvorených dverí. Pre
verejnosť to znamená nielen voľný
vstup, ale aj uvítanie celoslovenskej pre-
miéry - páru bielych tigrov. V máji pri-
budnú nové atrakcie pre deti a nové
exempláre v Dinoparku, pre mamičky s
deťmi budú predávať permanentky.
Tento rok by tu mali začať aj s výstavbou
pavilónu primátov a začať s projektova-
ním pre africký komplex. Ďalšími prí-
spevkami by malo byť vybudovanie
nového chovného zariadenia pre medve-
de a po nich areál pre tučniaky.
Počas letnej sezóny, ktorá potrvá do
októbra, zaplatia dospelí za lístok 100
korún a deti 60 korún. Ťažko zdravotne
postihnutí občania majú vstup zadarmo,
čo platí aj pre ich asistentov. Bratislavská
ZOO je počas letnej sezóny otvorená od
9.00, posledný vstup je o 18.00 h. (brn)

Odpad sa kopí v centre priamo pri tuneli

a údajne pochádza ešte spred roku 1989
STARÉ MESTO
Priamo v centre Starého Mesta na
Skalnej ulici pri vsupe do tunela sa už
dlhšie kopí odpad a špina. Nepríjemný
výhľad majú nielen cestujúci z elek-
tričky, ale aj obyvatelia a návštevníci
Zámockej ulice.
Na hromadiaci sa odpad v tejto časti Sta-
rého Mesta nás upozornili obyvatelia s
okolia, ktorým sa nepáči, že priamo v
historickej časti mesta je možné tolero-
vať takýto neporiadok napriek tomu, že
súvisí pravdepodobne so stavbou na
Skalnej ulici. 
Podľa našich zistení oplotený areál, v
ktorom sa neporiadok a skládka odpadu
nachádza, patrí k stavbe nazvanej Rezi-
dencia Hradný vrch, ktorú pripravuje
spoločnosť Urbia Holding. Hovorkyňa
Miestneho úradu mestskej časti Staré
Mesto Alena Kopřivová nám túto infor-

máciu potvrdila s tým, že stavba bola
zastavená a v súčasnosti sa opäť začína
stavať. Podľa jej informácií si staromest-
ský úrad urobil ešte 13. februára fotodo-
kumentáciu neporiadku a požiadal stavi-
teľa, aby ho upratal. „To sa aj do 28.
februára stalo.“
Koncom marca sme sa však priamo na
mieste presvedčili o opaku. Neporiadok
a odpad v čase našej návštevy na Skalnej
ulici stále bol a vôbec to nevyzeralo, že
by pribudol v priebehu jedného mesiaca.
Keďže je areál oplotený, je len málo
pravdepodobné, že ho tam vozia obyva-
telia z okolia. 
Investor podľa našich informácií čaká na
stavebné povolenie, ktoré má vyriešiť  aj
vjazd na jeho stavebný pozemok. Počas
vlaňajšej rekonštrukcie električkovej
trate sa totiž zabudlo na to, že tadiaľ budú
na stavbu vchádzať autá. Ich vjazdu brá-

nia nielen tzv. biskupské klobúky, ale aj
stĺp trakčného vedenia. Aj to vraj sťažuje
upratovanie tejto lokality. Investor podľa
staromestskej hovorkyne tvrdí, že nepo-
riadok je tam ešte z čias budovania
Múzea revolučných tradícií, teda spred
roku 1989. Časť odpad vraj pribudla aj v
uplynulých rokoch, a to najmä zásluhou
ľudí z okolia. 
Samospráva mestskej časti Staré Mesto
sa už s investorom dohodla, že raz
štvrťročne, aj napriek sťaženým pod-
mienkam, urobí na pozemku poriadok.
„Územie je monitorované strážnou služ-
bou, bezdomovci sa tam nezdržiavajú,“
dodala A. Kopřivová.
Spoločnosť Urbia Holding tu plánuje
výstavbu päťposchodového obytného
domu na Skalnej ulici s luxusnými
bytmi. Okrem bytov by tam mali byť aj
obchodné priestory. (rob)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Okolie Vápenického potoka v Záhor-
skej Bystrici je od apríla chránené.
Rozhodol o tom Obvodný úrad životné-
ho prostredia v Bratislave, ktorý vyhlá-
sil viac ako trojhektárovú plochu v
okolí potoka za chránený prvok. 
Štvrtý stupeň ochrany má zabezpečiť
nerušený rast podmáčaného jelšového
porastu pozdĺž Vápenického potoka s
pôvodnými lesnými spoločenstvami,
ktoré tu tvoria prirodzený biokoridor.
Označenie, že ide o chránený krajinný
prvok, má do šiestich mesiacov zabezpe-

čiť Štátna ochrana prírody a regionálne
centrum ochrany prírody v Bratislave
Regulácia toku Vápenického potoka bola
v Záhorskej Bystrici urobená v roku 1937.
Potok sa pripája do toku Mláka, ktorý je
hlavným odvodňovacím prvkom na tomto
území. Blízko potoka, v oblasti pod
názvom Krče, je plánovaná výstavba
rodinných domov, no od vody a lesa je
ponechaný priestor minimálne 30 metrov
bez zástavby.
V ochrannom pásme štvrtého stupňa je
zakázaná ťažba dreva holorubným spôso-
bom, nesmú sa tu umiestňovať informač-

né, reklamné alebo propagačné zariade-
nia, ani iný reklamný alebo propagačný
pútač, prípadne tabuľa. 
Je tu neprípustné používať chemické
látky a hnojivá, rozorávať trávu, rúbať
drevo a zbierať nerasty alebo skameneli-
ny. Pozemok sa nesmie oplotiť okrem
oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a
vinice, nemôže tu byť košiar, stavba
alebo iné zariadenie na ochranu hospo-
dárskych zvierat. V ochrannom pásme sú
vylúčené geologické práce, ale aj voľné
púšťanie psa okrem služobného a poľov-
ného. (rob)

Okolie Vápenického potoka je chránené

Chcete požičať?
 rýchlo a na čokoľvek
 už od 3 000 Sk
 s jasnými pravidlami

 bez veľkého papierovania
 bez ručiteľa

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

0850 111 103
www.provident.sk

Volajte na:

Voľné miesto pre pracovnú pozíciu

samostatný odborný referent 
�Miesto práce:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
II. sekcia územných programov mesta 
Oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
Referát územného rozvoja mesta
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
� Rámcová náplň práce:
Samostatná odborná činnosť v oblasti územného rozvoja mesta,
usmerňovanie investičných akcií na území mesta. Tvorba koncep-
cie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho
rozvoja  mesta, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie Hlavného mesta SR Bratislavy.
� Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním
na urbanizmus a architektúru.
Vítaná je odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánova-
cích dokumentácií a podkladov podľa § 2a zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a odborná spôsobilosť podľa
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Dobré znalosti právnych predpisov z oblasti stavebného práva a
súvisiacej legislatívy. 
Dobré znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel.
Znalosť jazyka anglického, resp. nemeckého. 
Spoľahlivosť, samostatnosť. 
� Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer.
� Ponúkaný plat, termín nástupu:
Dohodou.
� Informácia pre uchádzača:
Ponuku s profesným životopisom a kontaktnou adresou posie-
lajte v zalepenej obálke s označením: pracovná pozícia - neot-
várať na horeuvedenú adresu. 

INFORMÁCIE:
tel. 02 - 5935 6118, fax: 02 - 5935 6446,

e-mail: mazurova@bratislava.sk 
Kontakt: Ing. arch. Mazúrová, 
referát územného rozvoja mesta

�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

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

0905 234 615 � 4363 8184

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232  0903 263 639  0905 576 888V okolí tunela na Skalnej ulici je už niekoľko rokov neporiadok, ktorý údajne vznikol ešte  pri výstavbe Múzea revolučných

tradícií. Nový vlastník objektu však tvrdí, že k haldám odpadu prispeli aj obyvatelia z okolia. FOTO - Oto Limpus



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2007

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BIELORUSKEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpežne prepadol 16-ročného
chlapca z Bratislavy. Po predchádzajúcej
hrozbe bezprostredného násilia ho obral o
MP3 prehrávač. Mladík neutrpel zranenia,
vznikla mu škoda asi 2000 korún. 

STARÉ MESTO
NA ŽIDOVSKEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 28-ročný Ban-
skobystričan. Oslovil ho neznámy muž,
ktorý od neho žiadal mobil a drogy. Keď
Banskobystričan povedal, že nemá,
páchateľ ho fyzicky napadol a ukradol mu
mobil v hodnote asi 10-tisíc korún. Pre-
padnutý pri útoku utrpel drobné zranenia,
ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie.
NA SÚBEŽNEJ ULICI sa piati Brati-
slavčania pokúsili z objektu amfiteátra
ukradnúť 16 zväzkov káblov. Páchatelia
pri krádeži poškodili elektroinštaláciu,
čím spôsobili výpadok energie v objekte.
Na ich pohyb v priestoroch amfiteátra
políciu upozornil prostredníctvom linky
158 občan. Po príchode na miesto policaj-
ti zadržali 14-ročného Tomáša, 16-ročné-
ho Štefana, 43-ročného Slavomíra, 34-
ročného Jána a 16-ročného Petra z Brati-
slavy. Poškodením elektroinštalácie spô-
sobili škodu vo výške asi 50-tisíc korún.
Všetci piati teraz čelia obvineniu z trestné-
ho činu krádeže spolupáchateľstvom v
štádiu pokusu a poškodzovania cudzej
veci. Stíhaní sú na slobode.  

RUŽINOV
NA PRIEVOZSKEJ ULICI sa obeťou
dvoch neznámych lupičov stal 18-ročný
mladík z Bratislavy, ktorého páchatelia
obrali o mobil. Neutrpel zranenia, ale
vznikla mu škoda asi 6000 korún.
NA ULICI PLANÉT musela policajná
hliadka riešiť spor medzi dvoma susedmi.
Jednému z nich sa zrejme nepáčilo, že
jeho sused robí pri prerábaní bytu hluk a
začal sa mu vyhrážať. Spor sa vyhrotil až
tak, že 55-ročný Ľuboš si doniesol zbraň a
začal sa susedovi vyhrážať smrťou. Privo-
laní policajti muža zadržali a predviedli na
policajné oddelenie v Ružinove. Pri inci-
dente nebol nikto zranený a zaistenú zbraň
podrobia expertíze. Ľuboš čelí obvineniu
z trestného činu nebezpečného vyhráža-
nia, stíhaný je na slobode. 

PETRŽALKA
NA MLYNAROVIČOVEJ ULICI
dvaja neznámi páchatelia lúpežne prepad-
li 65-ročného muža z Bratislavy. Prepad-
nutý muž práve vchádzal do bytovky, keď
ho oslovil jeden z páchateľov a žiadal
peniaze. Po zápornej odpovedi ho druhý z
páchateľov napadol a zobral mu mobil v
hodnote asi 500 korún. Prepadnutý muž
zranenia neutrpel.
NA HAANOVEJ ULICI ukradol
neznámy páchateľ z budovy, kde sídlia
viaceré firmy, športové oblečenie, športo-
vú výbavu a iné veci. Spôsobil škodu vo
výške až 1,8 milióna korún. Polícia po
ňom pátra. (ver)

Každý chcel

mať plášť ako

Gérard Philippe
Keď sme boli šraci, móda nás nezaujímala.
No keď sme trochu povyrástli a začali sa
obzerať po babách, už sme sa chceli obliekať
moderne. A čo bolo moderné, to diktovalo
korzo. Kto nemal na sebe to, čo frajeri na
korze, bol totálne vedľa.
Po druhej svetovej vojne odevné továrne produ-
kovali konfekciu, ale boli to hádam storočné
modely. Mladým sa nepáčili. Napodiv aj po
februári 1948 sa objavili v predajniach a v kraj-
čírskych salónoch anglické a škótske vlnené lát-
ky na obleky. Kto chcel byť v kurze, musel si
dať nohavice, sako a kabát ušiť. Možno to bude
znieť smiešne, ale na korze sme sa naučili aj tex-
tilné tovaroznalectvo. Bavili sme sa o babách,
ale aj o látkach. Vedeli sme, čo je kord, tvíd,
esterházy, pepito, salt and pepper, rybia kosť... 
Na zimné plášte vtedy letelo grombi, neskôr
flauš. To po tom, čo v Bratislave v Národnom
divadle hral súbor Comédie Francaise z Paríža s
hviezdnym Gérardom Philippom. Francúzi pri-
šli v kratších jednoradových kabátoch zo svetlé-
ho flaušu, ktoré mali úzke fazónky a límce na
stojačika. Stále ich mali vyhrnuté. Bratislavskí
krajčíri potom od návalu práce nevedeli, kde im
hlava stojí. Každý chcel plášť ako Gérard.
Veľkou módou boli aj montgomeráky, ľahké
plášte, ktoré preslávil britský maršal Bernard
Law Montgomery v druhej svetovej vojne. Ori-
ginály zo spojeneckej armády sa u nás objavili
aj v civilnom sektore. Väčšina mladých si ich
však musela dať ušiť. Boli z balónu, dvojradové
a s pásom s prackou. Kravaty boli vtedy povin-
né. Módnym výkrikom boli pestré s rozličnými
krikľavými vzormi, ktoré prichádzali niektorým
šťastlivcom od príbuzných z Ameriky. Bol to
šláger. Neskôr ich vystriedali zväčša viazanky s
polcentimetrovými zvislými prúžkami rovnakej
farby na bielom podklade. Aj šály museli byť
prúžkované, ale pruhy boli široké a išli kolmo na
šírku šály. Fazónky na sakách tiež museli byť
bezpodmienečne široké. Čím širšie, tým lepšie.
Zapínanie bolo na jeden gombík posunutý čo
najnižšie. Nohavice sa smerom dolu zužovali do
šírky asi 18 centimetrov. Manžety však boli
železným zákonom, bez nich sme si nohavice
nevedeli ani predstaviť. A navyše museli byť
vysoké minimálne 5 až 6 centimetrov.
Neodmysliteľným módnym doplnkom boli
topánky „budapeštianky“. Výkrik zo susedného
Maďarska, ktorý aj u nás zapustil hlboké kore-
ne. V obchodoch by ste ich márne hľadali,
socialistické fabriky takú módu nepreferovali.
Vyrábali ich na mieru súkromníci. Špica topán-
ky mala zboku profil ako hlava žraloka. Podráž-
ka musela byť aspoň z troch hrubých koží. 
Kto sa takto oblečený predstavil na korze, dostal
od ochrancov vtedajšej morálky označenie
„potápka“. A ak sa toto slovo dostalo aj do jeho
kádrového materiálu, čo nebolo zriedkavé, mal
veľmi dlho nepríjemností. Otto Zinser

(Koniec)

Organ v Dóme nebol rozdelený náhodou
Stavba farského a prepoštského chrá-
mu Najsvätejšieho Spasiteľa a svätého
Martina v Prešporku trvala celé 15.
storočie. Na rozdiel od predchádzajú-
ceho kostola mal byť nový širší a dlhší.
Rozšírenie na juh ubralo kus pôdy
pôvodného cintorína, stavba východnej
svätyne s hlavným oltárom (ktorá sa rea-
lizovala až v druhej polovici storočia),
zakryla ďalší kus cintorína a svahu, ktorý
sa tam približoval k trhovisku.
Na západnej strane stál múr mestského
opevnenia. Aby sa chrám mohol predĺžiť
aj týmto smerom, postavili jeho západnú
fasádu do mestskej priekopy, ktorá
vznikla prekopaním pôvodného skalného
masívu. Tak sa západné priečelie kostola
ocitlo mimo mestského opevnenia. Aby
prípadný nepriateľ nemohol do mesta
vniknúť cez kostol, nesmel mať kostol na
tej strane ani okná ani portály. 
Veža chrámu bola pomerne nízka, s jedi-
ným podlažím nad úrovňou hrebeňa stre-
chy. Tam viseli zvony. Nárožia veže boli
ozdobené kamennými sochami svätcov
na konzolách pod gotickými baldachýn-
mi. 
V polovici 18. storočia celý chrám upra-
vili. Vežu zvýšili a zakryli barokovou
helmicou (1766). Západnú fasádu kosto-
la pod vežou upravili, na mieste holých
stien pevnostného charakteru naznačili v
omietke veľké slepé barokové okná.

Barokovú strechu veže zničil v roku
1833 požiar spôsobený bleskom. Keď
potom ju opravili a chrám od roku 1854
upravovali v novogotickom slohu, prera-
zili do západnej fasády veľké okno v
„gotickom“ slohu, ktoré vyústilo do pod-
vežia na úrovni organovej empory. 
Z kresby Franza Alta z roku 1848 vieme,
že sa tam nachádzal rozľahlý barokový
organ s bohato vyrezávaným prospek-
tom. V poslednej štvrtine 19. storočia z
dómu skoro všetky súčasti barokového
zariadenia odstránili. Časti z neho sa
dnes nachádzajú v Budapešti (sochy
anjelov z hlavného oltára a busty svätcov
z kresiel kanonikov), v Ostrihome (gotic-
ká socha Madony, ktorá bola prechodne
v kostole v Alistáli), v Prahe (reliéfy z
gotického oltára, ktoré sa tam dostali cez
Hlohovec), vo Viedni (kde sú bývalé
kreslá kanonikov - stallá - prerobené na
kredence v jedálni paláca Kinských). V
bratislavskom blumentálskom kostole sú
vyrezávané lavice, ktoré videla v dóme
pri svojej korunovačnej omši Mária Teré-
zia, v Mestskom múzeu sú okované
dvere z bývalej trezorovej miestnosti a
unikátna lampa kráľovnej Sofie. 
Kam sa dostal barokový organ, nie je
známe, po roku 1870 ho nahradili

novým. Keďže medzitým vzniklo veľké
okno, ktoré pred západom slnka aspoň
čiastočne osvetľovalo aj tak mimoriadne
tmavé vnútro kostola, rozhodli sa rozde-
liť píšťaly nového organu do dvoch
neogotických skríň po stranách okna.
Také riešenie nie je v stavbe organov
ničím neobvyklým. Navyše poskytovalo
miesto členom spevokolu, ktorí pri
omšiach účinkovali. Na organe za viac
ako sto rokov hralo mnoho významných
hudobníkov a skladateľov. Treba spome-
núť Alexandra Albrechta, ktorý pri tomto
organe strávil značnú časť svojho boha-
tého života. 
Po viac ako sto rokoch ktosi usúdil, že
organ je zlý, do kostola nevhodný, a že
ho treba nahradiť iným. Ten „zlý“ bude
vraj ešte dobrý pre kostol v Žiline!!!
Takže v budúcnosti sa zoznam lokalít,
kam sa odsťahovali časti pôvodného
zariadenia bratislavského dómu (podotý-
kam, že všetky boli vyrobené „na
mieru“), rozšíri ešte o Žilinu. Či bude ten
nový organ naozaj taký úžasný, ukáže
čas. Z cudziny však poznáme príklady,
kde „starý“ organ ostal na mieste zacho-
vaný a ďalej sa s úspechom používa, a
nový stojí v chráme na inom mieste. To
zrejme pri objednávaní nového organu
zodpovední nevedeli.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus
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C4 Picasso uvidíte aj v salóne na Račianskej 184/A v Bratislave.
*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Cena už od 
520.925,- Sk* BEZ DPH

Štandardná výbava C4 Picasso:
� 7 airbagov

� ABS, ASR, ESP 

� elektrická parkovacia brzda 

� palubný počítač 

� tempomat II. generácie 

� kompletná elektrická výbava 
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Tel.: 4488 5003 - nonstop
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HOKEJ
Finále hokejovej Slovnaft extraligy
odštartovali slovanisti famózne. Vo
vypredanej Samsung Arene dva razy
zvíťazili nad Duklou Trenčín (4:2 a
5:3) a vytvorili si dobrú východiskovú
pozíciu na dosiahnutie svojho cieľa -
získať majstrovský titul.
Bol by to už ich šiesty triumf, keď pred-
tým na Slovensku dominovali v roční-
koch 1997/98, 1999/00, 2001/02,
2002/03 a 2004/05.
Oba víťazné výsledky sa nerodili ľahko.
V tom prvom sa síce zverenci trénera
Zdena Cígera v priebehu jedenástich
minút ujali vedenia 2:0 gólmi Sýkoru a
Kuľhu, ale Trenčania v druhej časti hry
vyrovnali a začínalo sa prakticky odzno-
va. Napokon divákmi požadované víťaz-
stvo spečatili Petr Pavlas a hviezda zápa-
su Marek Uram (na fotografii prekonáva
trenčianskeho brankára). „Mali sme
slabšiu druhú tretinu. Nesmieme si v
ďalších zápasoch takto púšťať hráčov až
pred Hoviho,“ konštatoval Cíger.
Druhý zápas mal dramatický náboj najmä
v záverečných minútach. Tréner hostí
Antonín Stavjaňa, ktorého mužstvo dva
razy v stretnutí viedlo (1:0 a 2:1), si v
snahe o vyrovnanie v tretej tretine pre
nich už nepriaznivého skóre (2:3) 127
sekúnd pred koncom riadneho hracieho
času vybral oddychový čas a odvolal

brankára Miroslava Hálu. Po 44 sekun-
dách však Miroslav Lažo zvýšil na 4:2,
aby Peter Húževka kontroval na 4:3. Há-
la opäť vykorčuľoval na striedačku a Slo-
van gólom Mareka Vorela opäť rozvlnil
sieť opustenej trenčianskej bránky. Tri
góly v rozpätí dvoch minút dali bodku za
vydareným druhým zápasom. „Obe muž-
stvá sa určite nemusia hanbiť za svoj
výkon. Diváci na štadióne, ale i doma pri

televíznych obrazovkách si nepochybne
prišli na svoje,“ dodal Z. Cíger.
Ďalšie dva finálové zápasy sa hrali v
Trenčíne v utorok a v stredu. Hrá sa na
štyri víťazné stretnutia. Prípadný piaty
zápas je na programe v piatok 6. apríla v
Bratislave, šiesty v nedeľu 8. apríla na
ľade súpera a siedmy v utorok 10. apríla
na Slovane. (mm)

FOTO - TASR 

FUTBAL
V 4. kole Corgoň ligy sa stopercentne
darilo bratislavským mužstvám. V
skupine o titul vyhral Slovan nad
Nitrou 2:0, Artmedia zvíťazila v Koši-
ciach 3:0 a v prelínacej časti o udržanie
získal tri body aj Inter po výhre 2:0 v
Zlatých Moravciach.
Reprezentačná prestávka zrejme prišla
všetkým trom bratislavským klubom
vhod. Niektorí hráči si mohli doliečiť
menšie zranenia, tréneri mali viac mož-
ností v tréningovom procese vymýšľať, či
ladiť už dávnejšie nacvičované taktické
herné situácie. Dodajme, že v dvoch kva-
lifikačných zápasoch slovenskej reprezen-
tácie o účasť na ME 2008 v Nikózii proti
Cypru (3:1) a v Dubline proti Írsku (0:1)
mali bratislavské kluby trojnásobné zastú-
penie. Reprezentačný dres si obliekli Ján
Kozák, Ján Ďurica a Balázs Borbély, všet-
ko terajší či bývalí hráči Artmedie.
Práve Artmedia víťazstvom v Košiciach
potvrdila svoje ambície zabojovať o
majstrovský titul so stále vedúcou Žilinou
a pokúsiť sa nadviazať na svoje úspešné
účinkovanie v Lige majstrov v sezóne

2005/2006: „Priebeh zápasu však nebol
vôbec taký jednoznačný, ako by o tom
mohol hovoriť výsledok,“ konštatoval po
úspešnom dueli, v ktorom góly Artmedie
postupne strieľali Halenár, Oravec a
Fodrek, tréner Štefan Horný a dodal: „K
zásadnému obratu došlo po našom prvom
góle. Košičania sa usilovali z protiútokov
vyrovnať. Stal sa však opak, pridali sme
druhý gól a zápas sme už mali pod kon-
trolou.“
Povinné víťazstvo sa očakávalo od Slova-
na, ktorý v súboji s Nitrou v prípade plné-
ho bodového zisku mohol poskočiť v
tabuľke dopredu. Zámer sa síce trénerovi
Jozefovi Jankechovi a jeho hráčom poda-
ril, ale po nepresvedčivom výkone, pri
ktorom časť divákov pískala a odišla ešte
pred skončením zápasu. Slovanisti totiž
nedali ani jeden z dvoch gólov z hry a
môžu za ne v podstate ďakovať súperovi.
Pri prvom asistoval rozhodca Chmura,
keď po faule Pavla Farkaša ukázal
nitrianskemu obrancovi druhú žltú a
následne aj červenú kartu a nariadil poku-
tový kop. „Pri štandardných situáciách sa
hráči bežne strkajú či dotýkajú rukami,

vidíme to aj v Lige majstrov. Snažím sa
chlapcov učiť, aby v týchto situáciach
hrali aktívne, do tela. Som za dodržiava-
nie pravidiel, ale s určitým nadhľadom,“
okomentoval prvý gól belasých v podaní
Masaryka tréner Nitry Ivan Galád. A
druhý gól si dali Nitrania prakticky sami,
keď loptu po centri Mojského trafil do
vlastnej siete Ďatko. Domáci tréner Jozef
Jankech k stretnutiu dodal: „Pre zranenie
nám deň pred zápasom vypadol Hanek,
museli sme trochu pozmeniť zostavu. Nie
som spokojný. Viacerí hráči nehrali tak,
ako sú schopní.“
Do tretice naplno bodoval aj Inter, ktorý
sa víťazstvom 2:0 v Zlatých Moravciach
udržal na čele tabuľky prelínacej súťaže o
zotrvanie v Corgoň lige. A na čele tabuľ-
ky strelcov s dvoma presnými zásami sú
v pätici hráčov z ôsmich klubov aj žlto-
čierni Majtán (autor dvoch gólov v Zla-
tých Moravciach) a Vojtech Horváth.
„Presvedčili sme sa, že je tu ozaj horúca
pôda, o to viac teší víťazstvo. Úspech slá-
vila aj naša trpezlivosť po strelení gólov,“
povedal tréner z Pasienkov Ladislav Jur-
kemik. (mm)
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Slovan odštartoval finále na sto percent,

doma dvakrát vyhral nad Trenčínom

Bratislavské futbalové kluby bodovali

naplno na troch frontoch, dvakrát vonku

Dobrý štart 

basketbalistov

Interu
BASKETBAL
Muži Interu výborne odštartovali
štvrťfinále play-off basketbalovej
extraligy. Po tom, ako v prvom zápase
na domácej palubovke v športovej hale
na Pasienkoch zdolali Handlovú 93:69,
ešte lepší víťazný výsledok zaznamena-
li na palubovke súpera (93:61).
„Popri dobrej streľbe rozhodla najmä ko-
lektívna obrana, celý zápas sme mali pod
kontrolou,“ spokojne konštatoval tréner
Pavol Zuzík. Najlepších hráčov nechcel
Zuzík vyzdvihovať, ale predsa len pozna-
menal: „Trivunovič ubránil najlepšieho
strelca domácich Štefánika.“ Hrá sa na tri
víťazné stretnutia a interisti si tak priblížili
postupovú cestu do semifinále (tretí zápas
sa hral v stredu 4. apríla). Pripomeňme, že
BK Inter Bratislava získal naposledy maj-
strovský titul v roku 1996. (mm)

Belasý pochod

do Petržalky
FUTBAL
Na nedeľňajšie futbalové derby
Artmedia-Slovan (hrá sa o 10.30 h)
pripravuje fan klub belasých hromad-
ný príchod na petržalský štadión.
Zraz fanúšikov je o 8.45 h na Hodžovom
námestí. Na mieste zrazu sa budú predá-
vať lístky na derby priamo do sektora
hostí a pre každého fanúšika aj vlajka na
mávanie (rozmery 80 x 80 cm) za 150
korún. Vlajka je z látkového materiálu,
prišitá na plastovej paličke. Je použiteľná
na každý ďalší zápas slovanistov. (mm)

Na premiére aj

český kôň roka
DOSTIHY
Tohtoročnú turfovú sezónu odštartujú
tradične na petržalskom Závodisku v
Starom Háji v nedeľu 8. apríla.
Na programe je od 14.00 h celkove päť
rovinových a po dvoch prekážkových a
klusáckych dostihov, do ktorých majite-
lia stajní zo Slovenska, z Česka a z Ra-
kúska prihlásili 85 koní.
V Jarnej cene Petržalky (steeplechase pre
5-ročné a staršie kone na 3800 m) bude
nesporne favoritom číslo jeden český
Kôň roka Kolorado. Dôstojným súperom
mu bude Masini, ktorý toto podujatie
vyhral v rokoch 2004 a 2005. Favoritom
Memoriálu  Jozefa Mandelíka je vlaňajší
víťaz starohájskeho St. Leger Babie leto.
Dostihová sezóna sa v Bratislave skončí
koncom októbra a dovtedy tu diváci uvi-
dia 18 mítingov. Prvý z tých významnej-
ších - Jarná cena kobýl - je na programe
v nedeľu 13. mája. (mm) 

Zomrel lekár 

a futbalista

Božin Laskov
FUTBAL
Vo veku nedávno oslávených 85 rokov
zomrel v nedeľu 1. apríla nad ránom
Božin Laskov, bulharský futbalista a
slovenský lekár.
V Sokole NV (prechodca Slovana) patril
do obávaného päťzáprahu: Laskov,
Pažický, Tégelhoff, Preis, Šimanský.
Tento útok vystrieľal v roku 1949 prvý
historický titul majstra slovenského
klubu s touto bilanciou: Preis 24, Pažic-
ký 19, Laskov 18, Šimanský 16, Tégel-
hoff 6. 
Božin Laskov sa narodil 15. februára
1922 v bulharskom Lokorsku, rýchlo ho
však ako perspektívneho futbalistu obja-
vil najpopulárnejší klub krajiny Levski
Sofia. Štúdium medicíny ho však zavialo
do Brna a Bratislavy. Práve bratislavský
tréner Jim Šťastný mu našiel správny
post. Aj pri jeho výške 183 cm - na pra-
vom krídle. Tu znásobil svoj veľký
talent, hráčsku inteligenciu a nenapodo-
biteľnú tréningovú usilovnosť do takej
miery, že v rozpätí štyroch rokov nastúpil
za reprezentáciu Bulharska i ČSR. (tasr)

Rekordy na trati

i v počte 

účastníkov
ATLETIKA
Na 2. ročníku bratislavského Tatra
Banka City Marathonu vlaňajšie
prvenstvá zopakovali Poliak Artur
Blasinski a Novozámčanka Dana
Janečková.
Podujatie, o ktoré je čoraz väčší záujem
doma i v zahraničí, sa vydarilo. K takmer
trom stovkám detí, ktoré súťažili v sobo-
tu, sa v nedeľu pridalo takmer deväťsto
dospelých, aby spolu vytvorili rekord v
počte účastníkov - 1108 bežcov. „Už te-
raz uvažujeme o tom, aký by mal byť bu-
dúci ročník. Chceme, aby sa zlepšil servis
pre bežcov, aby bol sprievodný program
ešte zaujímavejší,“ povedal Jozef Pukalo-
vič, bývalý futbalista Slovana, teraz
výkonný riaditeľ firmy Be Cool, s.r.o.,
ktorá podujatie spoluorganizovala. „A
keď sa nám to podarí, budeme sa usilovať
aj o to, aby sme do Bratislavy prilákali
elitnejších bežcov,“ dodal J. Pukalovič.
V troch kategóriách vytvorili víťazní
bežci nové rekordy podujatia. V marató-
ne Blasinski časom 2:25:09 h, Janečková
2:56:22 h a v polmaratóne Keňan Elisha
Sawe 1:04:22 h. Janečková zlepšila traťo-
vý rekord takmer o štvrť hodiny a trúfa si
aj na viac: „Tréningový proces smerujem
k tomu, aby som dokázala zabenúť čas
2:40 h, o dva týždne by som si to chcela
vyskúšať na maratóne v Linzi.“ (mm)
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Slučka pre dvoch - manžela aj milenca
DIVADLO
Jedna slučka na kravate, povraz pre
obesenca, môže v niektorých prípa-
doch slúžiť aj ako konečné riešenie pre
oboch aktérov manželského trojuhol-
níka - manžela aj milenca. Aj o tom je
hra Ivana Bukovčana Slučka pre
dvoch alebo Domáca šibenica, ktorú
premiérovo uviedlo Divadlo a.ha.
Nosným pilierom hry aj herectva je
sudca (Vladimír Jedľovský), ktorý sa
roky skrýva na povale. Tu si vytvoril v
podlahe malú skulinku, dieru, ktorou
pozoruje život „tam dole“, teda vo svo-
jom dome. Pohľadom oblažuje svoju
ženu pri kúpaní, ale vníma aj ruky
cudzieho muža, ktoré siahajú na jeho
zubnú kefku. Stretnutiu sa nedá vyhnúť.
Milenec a podnájomník v jednej osobe

(Dano Heriban) prichádza na povalu a
prosí muža, aby zišiel dole k svojej žene,
pretože on chce zostať slobodný. Zdanli-
vo klasický manželský trojuholník, pri
ktorom sa chce milenec vyvliecť zo zod-
povednosti a ohrdnutá manželka a milen-
ka v jednej osobe (Tatiana Kulíšková) sa
mstí.
V hre Ivana Bukovčana však aktéri rozo-
hrali aj príbeh o ľuďoch, ktorí majú strach
zísť z povaly. Už im neprekáža, že ich
jedinou spoločnosťou sú pavúky, muchy
a šváby, komunikujú s nimi na celkom
slušnej, dynamickej úrovni. Skôr sa boja
„zísť dolu“ a zaradiť sa do vlčieho sveta,
ktorému nerozumejú. Majú síce panický
strach z toho, že obed im bude zákonitá
manželka dávať pred dvere, pretože už
nemá záujem vstúpiť vo svojom červe-

nom župane na povalu, samota „hore“ im
však vyhovuje viac ako nezrozumiteľné,
nemorálne vzťahy na zemi. Téma hry
Ivana Bukovčana je aktuálna aj dnes.
Nejeden sudca pozoruje svoju manželku
pri kúpaní cez dierku v povale a nejeden
mladý muž napĺňa svoj žalúdok jedlom
pripraveným „z lásky“ od osamelej ženy,
ktorej muž sa skrýva na povale. 
Režisér Štefan Korenči pripravil s herca-
mi tému, ktorej napriek tragickému nády-
chu nechýbajú komické a absurdné
prvky, a zvolil si na jej interpretáciu zre-
lých hercov, mimochodom manželský
pár, Tatianu Kulíškovú a Vladimíra Jed-
ľovského. Divadlo a.ha touto hrou pokra-
čuje v ambícii ponúkať divákovi kvalitný
a autentický herecký výkon budovaný na
kvalitnom texte. Dáša Šebanová 

Štyri grafické cykly Davida Hockneyho 
VÝSTAVA
Jedna z charakteristík súčasného
anglického umelca Davida Hockneyho
ho charakterizuje ako človeka, ktorého
„v maľbe nezaujímala metafora ani
symbolika, chcel rozprávať príbeh“.
V Slovenskej národnej galérii, v Esterhá-
zyho paláci na Námestí Ľ. Štúra 4 pripra-
vili pri príležitosti Hockneyho sedemde-
siatich narodenín výstavu Slová a obrazy,
ktorá predstavuje takmer stovku grafík z
ranej autorovej tvorby.
A vy si na tejto výstave môžete pozrieť
príbehy maliara, ktorý poznal život zo
všetkých jeho strán. Pil zo džbána naplne-
ného nielen čistou, priezračnou, horskou
vodou, ale aj ohnivou pálenkou či lahod-
ným vínom. Plným priehrštím rozhadzo-

val peniaze, aby bol vzápätí vysunutý na
okraj, vyhnaný dobrými, slušnými ľuďmi
ako vydedenec. Spoznal, čo prináša Jedna
noc, keď po nej nenasleduje deň. Zavítal
do Nudnej dediny, aby ho vzápätí rozptý-
lil ruch veľkomesta. 
Jeden z cyklov vystavených grafík pod
názvom Život zhýralca dokumentuje nie-
koľkomesačnú „newyorskú skúsenosť“
umelca, pobyt v tomto meste miest,
poznanie, aké môžete získať len potulka-
mi medzi žltými taxíkni a do neba sa
týčiacimi mrakodrapmi. Hockneyho Zhý-
ralec nezošalie. Nakoniec sa umierni a
zapadne do davu. To je len jeden z príbe-
hov umelca, ktoré vám je schopný a
ochotný na krátke posedenie vyrozprávať. 
Zameraním na štyri najdôležitejšie grafic-

ké cykly, ktoré Hockney vytvoril v rokoch
1961 až 1977, výstava mapuje nielen
umelcov vzťah k literatúre, ale dokladá aj
jeho významný prínos na poli grafiky. „Je
autorom scén a kostýmov k divadelným
predstaveniam a nerobí mu problémy
rušiť stereotypy v teórii a v dejinách ume-
nia. Napriek tomu, že David Hockney je
tak tesne zviazaný s prítomnosťou, je
umelcom renesančnej veľkosti. A aj toto
napätie medzi dneškom a včerajškom ho
robí jedinečným,“ uzatvára predstavenie
grafickej tvorby anglického umelca slo-
venskému divákovi jedno z odborných
hodnotení. 
Vystavené práce pochádzajú z bohatých
umeleckých zbierok British Council.

Dáša Šebanová 

Ôsmy ročník 

festivalu Hory 

a mesto
FILM
V bratislavskom multiplexe Palace
Cinemas Aupark sa od 12. do 15. aprí-
la uskutoční už ôsmy ročník festivalu
Hory a mesto. Okrem iného ponúkne
aj dva nové filmové bloky. Blok Envi-
ro, v rámci ktorého na Slovensku pre-
miérovo premietnu film Ala Gora
Nepohodlná pravda a blok Fenomén,
venovaný téme Vlk. 
Dokumentárny film Nepohodlná pravda
je čerstvý držiteľ Oscara za celovečerný
dokument. Jeho slovenská premiéra sa
uskutoční v nedeľu 15. apríla o 16.00 h.
v kinosále Palace Cinemas v Auparku.
Po filme nasleduje diskusia s hosťami na
tému globálneho otepľovania a klimatic-
kých zmien. Novovzniknutý blok Feno-
mén má ambíciu každoročne prinášať
zaujímavé témy, týkajúce sa prírody,
života v prírode a hôr z rôznych pohľa-
dov. Tohtoročnou témou bloku Fenomén
bude Vlk. Diváci uvidia film Soby a vlci,
ktorý je intímnym pohľadom na spoluna-
žívanie vlkov a sobov na severe Ameri-
ky. Profesionálne filmárske spracovanie
prináša unikátne zábery z odľahlej príro-
dy na Aljaške a svedectvo o nikdy sa
nekončiacej púti sobov a vlkov. Po filme
nasleduje prednáška Juraja Lukáča na
tému Vlk, najlepší priateľ človeka. Fil-
mový blok Fenomén: Vlk je zaradený v
programe Hory a mesto na sobotu 14.
apríla o 19.00 h v kinosále Palace Cine-
mas. (dš)

Z. Smatanová 

vystúpi v PKO
HUDBA
Speváčka Zuzana Smatanová dnes už
patrí k neprehliadnuteľným talentom
na slovenskej hudobnej scéne. Tomuto
faktu nahráva nielen významné ocene-
nie Zlatý slávik, ale aj spolupráca s
IMT Smile, kapelou Desmod, Chinas-
ki či Mirom Žbirkom.
V rámci samostatného turné sa Zuzana
predstaví bratislavskému publiku na kon-
certe v PKO 15. apríla o 19.00 h.
Typický trpko-sladko zafarbený hlas a
vlastné texty poznačené ľudskosťou,
oslovili široké masy ľudí z celého Slo-
venska. Nadaná speváčka, výrazná
najmä svojou prirodzenosťou, tvrdí, že
nikdy netúžila po sláve.
Zuzanu zrazu nebolo možné prehliad-
nuť a na spoluprácu ju oslovili Desmod,
Chinaski či Miro Žbirka, potvrdili
Zuzanine kvality ako schopnej koncert-
nej speváčky.
Nedávno si za predaj druhého albumu
Svet mi stúpil na nohu prevzala so svojou
kapelou multiplatinovú platňu. (dš)

Festival 

Charty 77 

v Petržalke 
FESTIVAL
Tridsať rokov od vzniku Charty 77 si
pripomína Festival Charty 77, ktorý
sa uskutoční 12. apríla v Klube Za
zrkadlom na Rovniankovej 3.
Festival je venovaný spomienke na histo-
rickú úlohu hnutia, ktoré v období komu-
nistického režimu požadovalo dôsledné
dodržiavanie ľudských a občianskych
práv. Akciu začína o 17.00 h vernisáž
výstavy Charta 77 - fotografické portréty,
o 17.30 h. ju vystrieda panelový rozho-
vor na tému Charta 77 a Slovensko. O
polhodinu neskôr bude diskusia Vyše-
hradského salónu pod vedením popred-
ného slovenského politológa Miroslava
Kusého. 
Od 20.00 h. sa uskutoční koncert
českých hudobných osobností a zosku-
pení, spätých s činnosťou Charty 77.
Vystúpi pesničkár a básnik Jaroslav
Hutka, evanjelický kňaz a pesničkár
Sváťa Karásek a Londýn či legendárna
undergroundová formácia DG 307 s
lídrom Pavlom Zajíčkom. 
Vstupné na Festival Charty 77 je v
predpredaji 200 Sk, v deň podujatia
250 Sk. (dš)

Dánsky dizajn 

v Design Factory
VÝSTAVA
Vo výstavných priestoroch Design
Factory na Bottovej 2 sa predstavia v
apríli a v máji dve akcie venované
špičkovému Dánskemu dizajnu a
architektúre. Prvá z nich je výstava
úspešného architektonického ateliéru
B.I.G - Bjarke Ingels Group z Kodane
s názvom Big Ideas. 
Výstava Big Ideas mapuje produkciu
architektonického laboratória B.I.G. -
Bjarke Ingels Group od roku 2001. Pred-
stavuje vzorku najnovšieho výskumu
B.I.G, v ktorej sa architektúra stretá s
urbanizmom a mierka sa stáva progra-
mom. 
Vďaka veľkému takmer 80-člennému
tímu architektov, dizajnérov, urbanistov
a v spolupráci s odborníkmi je ateliér
schopný pracovať na pomerne veľkom
množstve najrôznejších projektov -
mestské bývanie, hotely, administratívne
budovy, stavby pre kultúrne a športové
účely. „Sme presvedčení, že veľké témy,
s ktorými sa ako architekti, dizajnéri a
plánovači dnes stretávame, si vyžadujú
primeranú dávku nápadov. Raz sme
otrokmi invencie, inokedy ide o čisté
umenie. V našich projektoch sa snažíme
o spojenie oboch týchto princípov.“
(Bjarke Ingels). Výstava v Design Fac-
tory potrvá do 15. apríla. (dš)

David Hocknex: Skákajúca čierna mačka (1969) REPROFOTO - SNG

Predstavte si, Kolumbus
objavuje nový kontinent.

Predstavte si, Vy ovládate nové BMW X5.
Každý pohyb vpred má svoj symbol.

Vychutnajte si perfektné chvíle a vyskúšajte nové BMW X5 a ďalšie z BMW modelov od 24. marca u svojho BMW predajcu.

Nové BMW X5

www.bmw.sk Radosť z jazdyBMW X5 spotreba: 8,7 – 10,5 l/100km, CO2: 231 – 282 g/km. Financovanie vozidiel značky BMW ponúkajú BMW Financial Services, www.bmwfs.sk
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PIATOK 6. apríla
� 17.00 - Slovan - Trenčín, finále hokejo-
vej Extraligy, prípadný 5. zápas play-off,
Samsung Aréna
�18.00 - Doprastav - Slávia UK, volejba-
lová extraliga žien, semifinále play-off, prí-
padný 4. zápas, Mladosť)
� 19.30 - C. Pietzner: A z noci... Kaspar,
divadelné predstavenie absolventov Akade-
mie sociálního umění Tabor z Prahy, Malá
sála DK Ružinov

SOBOTA 7. apríla
� 14.30 - M. Žuchov: O Popoluške, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�15.30 - Inter - Trnava, Corgoň liga, sku-
pina o záchranu, Pasienky)
� 19.00 - G. Verdi: Aida, opera, Historická
budova SND, Gorkého ul. 2

NEDEĽA 8. apríla
�10.00 a 14.30 - M. Žuchov: O Popoluške,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Artmedia - Slovan, Corgoň liga,
skupina o titul, Artmedia)
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Morena
do vody hodená, reštaurácia Gullfoss, Čule-
nova 5 
� 14.00 - Jarná cena Petržalky, úvodný
dostihový míting sezóny, Závodisko v Sta-
rom Háji
� 17.00 - Slovan - Trenčín, finále hokejo-
vej Extraligy, play-off, Samsung Aréna)
� Tokio Hotel - vystúpenie jednej z najús-
pešnejších teenage skupín, Incheba Expo
Aréna, Viedenská cesta 7 

PONDELOK 9. apríla
�Veľkonočný pondelok - neprikázaný cir-
kevný sviatok, tradičné jarné oblievačky a
šibačky

UTOROK 10. apríla
� 19.00 - Zwiebelovo kvarteto, Malá sála

Slovenskej filharmónie, Palackého 2 - Redu-
ta
� 19.00 - Neberte nám princeznú, muzi-
kál, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, divadelné predstavenie, Divadlo F
7, Františkánske námestie 7

STREDA 11. apríla
� 14.00 - Čudujme sa spolu, tvorivé dielne
k výstave Čudá hravé v mojej hlave, Bibia-
na, Panská 41
� 14.00 - F. Malec, V. Zetek: O bratislav-
skej hradnej kuchárke, rozprávky zo staré-
ho Prešporka, pre deti od 6 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 19.00 - Od 1. Tanga po RO(c)K 1963 -
II. Časť, slovenská populárna hudba v spo-
mienkach a ukážkach, Pavol Zelenay - skla-

dateľ, autor Antológie slovenskej populárnej
hudby, Bea Littmanová - speváčka, Hudob-
ný salón Zichyho paláca
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Husák,
väzeň prezidentov, prezident väzňov, Divad-
lo aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Neberte nám princeznú, muzi-
kál, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, divadelné predstavenie, Divadlo F
7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Triosk (Leaf, Au), Kora Et Le
Mechanix Feat. Blue M (Cz, Sk) / koncert,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 12. apríla
� 9.00 a 11.00 - F. Malec, V. Zetek: O bra-
tislavskej hradnej kuchárke, rozprávky zo
starého Prešporka, pre deti od 6 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 10.00 - Čudujme sa spolu, tvorivé dielne
k výstave Čudá hravé v mojej hlave, Bibia-
na, Panská 41
� 14.00 - G. Verdi: Simone Boccanegra,
DVD prezentácia opery, pre členov Klubu
priateľov opery SND, Seminárna sála, Kla-
riská 5
�17.00 - Festival Charty 77 k jej 30. výro-
čiu, vernisáž výstavy CHARTA 77, Vyše-
hradský salón, koncert Jaroslav Hutka,
Sváťa Karásek + Londýn, DG -307, Klub Za
zrkadlom, Rovniankova 3
� 18.00 - Antonio Vivaldi, prednáška o  ži-
vote a diele talianskeho barokového sklada-
teľa, MKC, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Neberte nám princeznú, muzi-
kál, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. L. - Philippsen a kol: Novin-
ka chudoba, navštívte nás a dozviete sa
všetko o tom, ako ochudobniť svoj život,
Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - M. Macourek: Hra na Zuzanku,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - T. Dorst: Ja, Feuerbach, pred-
premiéra, účinkuje S. Dančiak a K. Mikul-
čík, Štúdio L+S, Nám. 1. mája 5
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, divadel-
né predstavenie, Divadlo F7, Františkánske
nám. 7
� 20.00 - Smrť v kuchyni, opera Divadla
Skrat, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 13. apríla
� 9.00 - F. Malec, V. Zetek: O bratislav-
skej hradnej kuchárke, rozprávky zo staré-
ho Prešporka, pre deti od 6 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 18.00 - Geografia strachu (Fínsko), Fes-

tival škandinávskych filmov, kino Mladosť,
Hviezdoslavovo námestie 17
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Ženba, Divadlo
Kaplnka - VŠMU, Ventúrska 3 
� 19.00 - T. Dorst: Ja, Feuerbach, premié-
ra, účinkujú S. Dančiak a K. Mikulčík, Štú-
dio L+S, Nám. 1. mája 5

� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Milčák: Barokové oblaky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - U. Kovalyk: Oktagon, Divadlo
bez domova, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.30 - T. Winterberg a M. Rukov:
Rodinná slávnosť, divadelné predstavenie,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, divadel-
né predstavenie, Divadlo F7, Františkánske
nám. 7
� 20.00 - Uzávierka (Švédsko), Festival
škandinávskych filmov, kino Mladosť,
Hviezdoslavovo námestie 17
� 20.00 - Samuel Tomeček & Free Inna
Cage, koncert - pre domácich (Petržalka) i
hostí + promo k novému albumu, Klub Za
zrkadlom, Rovniankova 3

SOBOTA 14. apríla
� 7.00 - Baťov Zlín - mekka medzinárod-
nej architektúry 30. rokov, vlastivedný
zájazd BKIS, odchod z Trnavského mýta,
cena: 570 Sk, Zlín: obuvnícke múzeum,
Lešná: zámok v štýle anglickej vily, zoolo-
gická záhrada, návrat o 19.00, vstupné
cca150 Kč 
� 14.30 - Princezná Kukulienka, divadel-
né predstavenie pre deti, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzi-
kál, Nová scéna, Živnostenská 1
� 18.00 - Veľkonočný koncert duchovnej
hudby speváckeho zboru CANTUS, Kon-
certná sieň Klarisky, vstupné: 100 Sk
� 18.00 - Wallander - Mastermind
(Švédsko), Festival škandinávskych filmov,
kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17
� 19.00 - Podjezd (Cz), Waterflow (Sk,
Nl), slovensko-český dvojkoncert, blue-
grass/acoustic music koncert, Dom kultúry
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Tiso, monodráma, účinkuje M.
Labuda, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, divadel-
né predstavenie, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7

� 20.00 - Blahoslavení smädní (Nórsko),
Festival škandinávskych filmov, kino Mla-
dosť, Hviezdoslavovo námestie 17

NEDEĽA 15. apríla
� 10.00 a 14.30 - Princezná Kukulienka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Sophia Jaffé,
husle (SRN), Roman Patočka, husle (Česká
republika), program: J. -M. Leclair, E.
Ysa˙e, S. Prokofiev, J. Halvorsen, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, účinkuje: László Fassang (Maďarsko),
program: J. S. Bach, Ch.- Marie Widor, J.
Brahms, R. Schumann, L. Fassang, Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Koruno-
vačná šašošou, reštaurácia Gullfoss, Čule-
nova 5
� 15.00 a 19.00 - Neberte nám princeznú,
muzikál, Nová scéna, Živnostenská 1
� 16.00 - Popoludnie pre seniorov, účinku-
jú: Spevácky zbor Dúbravanka, tanečná sku-
pina Tropical, hudobná skupina Veterán trio
Estrádna hala PKO, vstup bezplatný 
� 16. 00 - Play Andersen, program zložený
z dvoch rozprávok H.Ch. Andersena, Bibia-
na, Panská 41
� 18.00 - Susedia (Nórsko), Festival škan-
dinávskych filmov, kino Mladosť, Hviezdo-
slavovo námestie 17
� 18.00 - Avalonská noc - večer írskych
tancov, slávnostný program k 5. výročiu
vzniku tanečnej skupiny Avalon, účinkujú:
skupina írskeho tanca Avalon + hostia, Dom
kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Zuzana Smatanová, koncert, PKO
� 20.00 - Raid (Fínsko, Švédsko, Nemec-
ko), Festival škandinávskych filmov, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17

VÝSTAVY
� David Hockney: Slová & obrazy, Štyri
grafické cykly (1961 - 1977), SNG, Ester-
házyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, výstava
potrvá do 3. júna
�Karol Weisslechner: 007, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske nám. 11, výstava
potrvá do 17. júna
� Nová krv: Mladá slovenská maľba,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19, výstava
potrvá do 6. mája
�Výstava fotografií slovenských autorov,
výstavné priestory Národnej rady Sloven-
skej republiky Západná terasa Bratislavské-
ho hradu, výstava potrvá do13. apríla 
� Výtvarné dimenzie drotárstva, Galéria
ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá do 21. apríla

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

vyjdú opäť o týždeň
12. apríla

Farba: čierna metalíza

Interiér: sivá látka

Stav km: 30 000

Rok výroby: 2005

Cena: 803 817,- Sk

Mercedes-Benz Triedy

C 200 CDI

Farba: čierna
Interiér: béžová látka
Stav km: 3 000
Rok výroby: 2006
Cena: 863 520,- Sk

Mercedes-Benz Triedy
B 180 CDI – N1

R
C

Mercedes-Benz Triedy

A 180 CDI

Farba: tyrkysová metalíza

Interiér: čierna látka

Stav km: 45 000

Rok výroby: 2004

Cena: 490 000,- Sk

Fotografie sú ilustračné

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Tel.: 02/4929 4444
Fax: 02/4929 4929
j.drozd@motor-car.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
Tel.: 02/6829 4111
Fax: 02/6829 4294
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 
Hodonínska cesta 7
841 03 Bratislava
Tel.: 02/4929 4399 
Fax: 02/4929 4394
j.bena@motor-car.sk

www.motor-car.sk

Predvádzacie vozidlá na predaj6-ročný servis v cene auta 
od prvého prihlásenia 
Záruka MOBILITY 
24-hodinový servis
MercedesCard – systém 
výhod a zliav
Bezplatné zapožičanie 
vozidla na požiadanie 
počas servisu (počas 
jednej pracovnej smeny) 

Zavolajte svojmu 
predajcovi 
a dohodnite si 
termín testovacej 
jazdy.

Farba: strieborná metalízaInteriér: čierna látkaStav km: 22 000Rok výroby: 2005Cena: 1 198 034,- Sk

Mercedes-Benz TriedyE 200 Kompressor


