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Kto má mať

prednosť 

v staromestskej

pešej zóne?
REDAKCIA
V snahe spoznať názory verejnosti na
riešenie dopravného režimu v pešej
zóne, sme pred týždňom o tejto otázke
otvorili verejnú diskusiu. 
Napíšte nám svoje názory poštou na
adresu redakcie Bratislavské noviny,
Gorkého 6, 811 01 Bratislava 1 alebo e-
mailom na redakcia@banoviny.sk. Na
stránke www.BratislavskeNoviny.sk mô-
žete vyjadriť svoj názor odpoveďou na
anketovú otázku: Aký dopravný režim
by mal platiť v pešej zóne?
1. zákaz vjazdu áut a jazdy cyklistov, 
2. zákaz vjazdu áut, cyklisti bez obme-
dzenia,
3. povoliť vjazd iba obyvateľom, obme-
dziť zásobovanie, 
4. ponechať súčasný režim, t.j. obmedze-
ný vjazd so zákazom státia, 
5. neobmedzený vjazd áut a cyklistov.

Redakcia

Deň narcisov

bude v piatok

13. apríla
BRATISLAVA
Finančná zbierka Deň narcisov vstúpi
tento rok do druhého desaťročia exis-
tencie. Liga proti rakovine ju každo-
ročne organizuje od roku 1997. Tento
rok Deň narcisov pripadol na piatok
13. apríla.
Počas uplynulých ročníkov sa vyzbieralo
na podporu boja proti rakovine a pomoc
onkologickým pacientom približne 95
miliónov korún. Rekordný výnos minulo-
ročného ročníka predstavoval 18 373 517
korún. Ciele Dňa narcisov sú nemenné - z
vyzbieraných finančných prostriedkov
pripravovať programy, ktoré umožnia
predchádzať ochoreniu správnou preven-
ciou, prehĺbia záujem odbornej i laickej
verejnosti o riešenie problematiky nádo-
rových ochorení, umožnia podporovať
onkologických pacientov a ich rodiny
rôznymi formami psychosociálnej pomo-
ci a financie poslúžia i na podporu klinic-
kých a výskumných projektov. 
Darcovia môžu odovzdať finančný prí-
spevok do pokladničiek Ligy proti rako-
vine v deň zbierky, alebo zaslať finančný
príspevok na účet Dňa narcisov - 262974
0400/1100. Môžu tiež zaslať ľubovoľnú
SMS na číslo 848 v sieti Orange a T-
Mobile do 20. apríla, pričom cena jednej
SMS je 30 Sk.
Aj tento rok bude každý dobrovoľník
označený žltým šiltom s modrým nápi-
som „Deň narcisov 2007“. Skupiny do-
brovoľníkov budú prostriedky zbierať
do originálnych pokladničiek, ktoré sú
žlto-modrej farby. (juh)

Mesto Bratislava

opäť otvorí

svoje brány

dokorán
BRATISLAVA
Štvrtý ročník podujatia Bratislava pre
všetkých: Dni otvorených dverí samo-
správy hlavného mesta sa uskutoční
počas víkendu 21. a 22. apríla. 
Jeho cieľom je sprístupniť obyvateľom
Bratislavy bezplatne čo možno najviac
služieb a atrakcií, ktoré im počas celého
roku poskytujú mestské organizácie. 
Vlani navštívilo jednotlivé akcie a poduja-
tia v rámci Dňa otvorených dverí samo-
správy rekordných 120-tisíc ľudí. Preto aj
v tomto roku bude väčšina zúčastnených
organizácií v projekte otvorená verejnosti
po celý víkend, nie iba v sobotu. Výnim-
kou je iba Botanická záhrada UK. 
„Chceme našim spoluobčanom dať príťa-
žlivou formou vedieť, že mesto nie je len
magistrát, mestské zastupiteľstvo alebo
mestské časti, ale napríklad aj mestské
múzeum, galéria, knižnica, Zimný šta-
dión Ondreja Nepelu, Plaváreň Pasienky,
Zoologická záhrada či lesopark,“ povedal
primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
K iniciatíve mesta sa aj v tomto roku pri-
dali partneri, ktorých zriaďovateľom nie
je mesto: Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, ktorá ukáže Bratislavčanom
svoje múzeum na ostrove Sihoť, Štátne
závodisko v Starom Háji, Lanové cen-
trum ZSE na Kamzíku, ale aj Slovenský
atletický zväz so svojím projektom Zo
školských lavíc do atletickej haly Elán.
Vzhľadom na obrovský záujem aj v
tomto roku bude mať väčšina organizácií
namiesto dňa otvorených dverí celý
víkend otvorených dverí a teda bezplatný
vstup. Táto informácia poteší najmä
priaznivcov ZOO, ktorá v sobotu 21.
apríla oficiálne privíta prvé biele tigre na
Slovensku, ale aj športovísk STaRZ-u,
múzea a galérie. Z podujatí, ktoré sa
uskutočnia iba v sobotu 21. apríla, sa
pozornosť zrejme sústredí na večerný
koncert pre Bratislavu na hrade Devín,
ktorého interpretmi budú Marián Varga a
Moyzesovo kvarteto. Bezplatné vyhliad-
kové jazdy po centre ponúkne aj obľúbe-
ný Prešporáčik. 
V nedeľu 22. apríla sa v lesoparku otvára
nová sezóna. Súčasťou programu bude aj
sprístupnenie nového náučného dendrolo-
gického chodníka na Železnej studienke,
folk a country koncert v amfiteátri na Par-
tizánskej lúke a otvorenie lanového centra
na Kamzíku.
Fanúšikovia turfu sa bezplatne dostanú na
tretí tohtoročný dostihový míting na Štát-
nom závodisku v Starom Háji. Počas
víkendu nebudú chýbať ani ďalšie obľú-
bené podujatia z minulých rokov - Brati-
slavský jarmok, nonstop Kino Čas, pre-
hliadky historickou električkou, vystúpe-
nia detí základných umeleckých škôl
alebo vstup do podzemia na mieste
pôvodnej Kaplnky sv. Jakuba. (juh)

Na Michalskej ulici sa pred reštauráciami už objavili prvé letné terasy. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo schválilo 27.
marca nové znenie všeobecne záväzné-
ho nariadenia o pešej zóne, ktoré
začne platiť 15. apríla. Zohľadňuje sa
v ňom požiadavka mesta na rozšírenie
pešej zóny o jej nové časti.
Konkrétne ide o vlani zrekonštruované
Župné a Hurbanovo námestie. Magistrát
však v tejto časti Bratislavy odmieta
rôzne reklamné zariadenia obchodov a
prevádzok služieb, ktoré by boli vysunu-
té von z prevádzok priamo na ulicu. 
Poslanci v tomto duchu prehodnotili aj
pôvodné všeobecne záväzné nariadenie o
pešej zóne. Zakázali umiestňovanie
predmetov tvoriacich prekážku v cestnej
premávke, maľovať texty či obrazce na
chodníky a ulice s výnimkou vodorovné-

ho dopravného značenia a tiež umiestňo-
vanie prenosných reklamných, informač-
no-navigačných a propagačných zariade-
ní mimo exteriérového sedenia. Zname-
ná to, že prevádzkovatelia letných záhra-
diek musia mať všetko (vzrastlé kvety v
kvetináčoch, jedálne lístky, chladničky s
nápojmi a pod.) vnútri, v ohradenom
priestore, resp. na oplotení sedenia. 
Výnimku dostali prevádzky vo dvoroch,
ktoré sa nemajú ako zviditeľniť na ulici.
V čase, keď sú otvorené, smú mať pri
bránach do dvorov prenosné propagačné
zariadenia - každé pritom musí byť indi-
viduálne posúdené a schválené. Najprija-
teľnejšie sú tzv. áčka - zariadenia vo for-
máte A 0, t. j. rozmer 840 x 1188 mm.
Každá prevádzka môže mať jeden kus
reklamného zariadenia.

V novom nariadení sa zmenil čas vjazdu
a výjazdu vozidiel s oprávnením vojsť do
pešej zóny. Je umožnený od 6. h (nie od
5. ako doteraz). Letné sedenia sa zriaďu-
jú spravidla 1. apríla a sú otvorené do 15.
novembra. Ak to počasie dovolí, môžu sa
zriaďovať aj skôr. Doteraz boli povolené
len do konca októbra, predĺžil sa teda aj
čas ich odstránenia - pred oslavami sv.
Martina, keď bývajú hody.
V strede medzi jednotlivými exteriérový-
mi sedeniami musí byť minimálne trojme-
trový prejazdný pruh, aby sa sem mohli
dostať sanitky, hasiči, resp. policajti. Vlani
sa to nerešpektovalo napríklad na Michal-
skej ulici až natoľko, že tu nemohli bez-
pečne prechádzať ani pešiaci - neraz obze-
rajúc si napr. Michalskú vežu vrazili do
rôznych propagačných nosičov. (juh)

Exteriérové sedenia budú fungovať inak

Doprave v meste majú pomôcť železnice
O zámere vybudovať na území mesta
prepojenie železničného koridoru
TEN-T 17 s napojením letiska a v jeho
rámci aj električkovú trať v Petržalke
sme sa pozhovárali s bratislavským pri-
mátorom Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Tento zámer má veľký význam v
dvoch smeroch. Prvý je v tom, že rieši
napojenie celého Slovenska, teda nielen
Bratislavy, na medzinárodný železničný
koridor, ktorý sa začína v Paríži a
momentálne sa končí vo Viedni. Mesto
Bratislava, Železnice SR a ministerstvo
doprav, pôšt a telekomunikácií vyvinuli
veľké úsilie, aby sme boli zaradení do
tohto programu a aby bola možnosť
vybudovať prepojenie. Druhý význam
projektu spočíva v jeho lokálnom
význame, v možnosti využitia železnič-
nej siete na obsluhu priamo bratislav-

skej mestskej hromadnej dopravy, ale aj
prímestskej dopravy. Mesto každý deň
zažíva dopravné špičky, do Bratislavy
denne prichádza množstvo ľudí autom,
ide o to, aby sme im mohli ponúknuť
možnosť kvalitnej železničnej dopravy,
aby sa mohli bez prestupovania dostať
aj do centra mesta.
Úsek trate z Janíkovho dvora by sa
mal využívať duálne, teda premávali
by po ňom vlaky aj električky. Ak bu-
dú električky premávať, povedzme, v
90-sekundových intervaloch, ako sa po
trati stihnú presúvať ešte aj vlaky?
- Podľa analýz, ktoré vypracovala spoloč-
nosť Dopravoprojekt, je možné, aby fun-
govali na tej istej trati oba systémy, jeden

z nich zrejme len dočasne, do otvorenia
tunela od stanice Filiálka po stanicu Petr-
žalka v roku 2015. Mám na mysli elek-
tričkovú trať Janíkov dvor - Šafárikovo
námestie.
Ako by to teda malo vyzerať v praxi?
- Na trati z Janíkovho dvora má byť
vytvorený železničný zvršok, na ktorom
budú položené koľaje pre električky, ale
budú tam vytvorené technické možnosti
na pridanie ďalšej koľaje, čo umožní pre-
mávku aj železnici. Budú splnené všetky
bezpečnostné podmienky na to, aby tade
mohli premávať aj železničné súpravy.
Pre občana to prakticky nebude zname-
nať nič, len to, že na tejto trati uvidí dva
rozchody, jeden úzky pre električku a
jeden širší pre železnicu. To si, samozrej-
me, vyžiada aj špeciálnu úpravu nástu-
píšť. Zhováral sa Juraj Handzo
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U nás ešte 
aj potešenie
prináša smútok
Poveternostná predpoveď bola vynika-
júca, kalendár oznamoval, že spoloč-
nosť má pred sebou štyri dni voľna
poznačené výročnými chvíľami a pred-
sa - to čierne zvnútra vyplávalo.
Videl som ho vo štvrtok večer - pred tými
sviatočnými štyrmi dňami - v jednom
supermarkete. Chcel som veriť, že to je
výnimka, a tak som si pozrel zopár ďal-
ších, ale obraz bol rovnaký. Stiesňujúci a
varovný. Akoby sa cez tie obchody pre-
hnala horda kočovníkov.
Chcel som si kúpiť šesť rožkov, dve kyslé
smotany a kartón vajec. Celkom bežné
položky, ale boli bez nádejne vypredané.
Niekoľko kartónov vajec síce v regáli
ležalo, ale mali otlčené rohy a cez škáry
obalov vytekal obsah škrupiniek. Evi-
dentný dôsledok toho, ako sa v nich
kupujúci prehŕňali. So smotanou to bolo
podobné a niekoľko posledných rožkov
ležalo len na zemi pod šuflíkom, z ktoré-
ho si ich bežne vyberám. Znechutený som
odtisol vozík ďalej, a pod jeho kolesami
zachrapčalo niekoľko lineckých koláči-
kov rozsypaných z plastového obalu, čo
ktosi zhodil z regála.
Zarazili ma dve veci. Prvá, očividná -
miera barbarstva, akú prejavili milí Bra-
tislavčania k potravinám. To sa nerobí, aj
keby som hneď neveril, že je to Boží dar.
Druhou bola pažravosť, s akou sa vrhli
na zásoby, horšie, než škrečok, aj keď
museli vedieť, že minimálne v sobotu
bude väčšina veľkých obchodov otvorená
a budú si môcť kúpiť čerstvé mlieko,
smotanu, pečivo - povedzme, že vajciam
je to jedno.
Tie otrasné obrazy mi neschádzali z
mysle, nielen preto, že som nevedel
nájsť odpovede na prvé dve otázky. A
tak sa vynorila tretia. Bratislava je
miesto, kde sú v tomto štáte najvyššie
zárobky. Samozrejme, štatisticky. To
znamená, že zárobky špičkových mana-
žérov medzinárodných spoločností zvy-
šujú priemer a v meste je naozaj dosť
ľudí, ktorí ho nízkymi mzdami na druhej
strane vyvažujú. Tá tretia otázka znie, či
sú ich príjmy naozaj také nízke ako sa
vraví. Lebo človek, ktorý pozná hodnotu
svojej práce, hodnotu svojej koruny,
hodnotu svojho potu, nenivočí výsledky
práce a potu iných ľudí. Bohatý človek
je šetrný. Chudobný a slušný ešte viac.

Gustav Bartovic

Nariadenie je

necitlivé aj 

k postihnutým
STARÉ MESTO
Rozhodnutie poslancov Starého Mesta
o možnosti umiestnenia letných sedení
v prospech kaviarnikov na chodníkoch
považuje Centrum samostatného živo-
ta za necitlivé najmä k nevidiacim a
ľuďom pohybujúcich sa na vozíkoch.
Podľa vedúcej centra Ľudmily Gričovej,
ak prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní
zaberú na exteriérové sedenie chodníky,
tak sa to považuje podľa vyhlášky číslo
532 z roku 2002 za prekážku. Taká pre-
kážka by mala byť, podľa nej, označená.
„Každá prekážka trvalého aj dočasného
charakteru, ktorá sa nachádza na pešej
komunikácii, sa musí vyznačiť tak, aby
bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu
alebo slabozrakú osobu,“ tvrdí Ľ. Gričo-
vá. Ďalej konštatuje, že nad chodníkom, v
priestore od 450 mm do 2200 mm, nemô-
že byť umiestnený žiadny predmet ani
konštrukcia, ktoré by mohli ohroziť bez-
pečnosť zrakovo postihnutej osoby. Pre-
kážka na komunikácii pre peších musí
byť umiestnená tak, aby sa zachoval kori-
dor široký 1 300 mm alebo v odôvodne-
ných prípadoch len 900 mm.
„Ak sa schváli jedna vec, ktorá poškodzu-
je práva a bezpečnosť jednej skupiny
občanov, tak potom musí nastúpiť aj
druhá vec, a to kontrolný orgán. Mal by
zistiť, či poslanci miestneho zastupiteľ-
stva Starého Mesta neporušujú zákon, ak
schvália také uznesenie, ktoré je s ním v
rozpore,“ uvádza Ľudmila Gričová. 
Domnieva sa že nevidiaci, ale aj ľudia na
vozíku či ťažko chodiaci sa nebudú bez-
pečne pohybovať po vydláždenej ceste,
ktorá je pre nich nepríjemná a nebezpeč-
ná. „Preto akosi nechápem, že poslanci
môžu schvaľovať také rozhodnutia, ktoré
v podstate diskriminujú alebo poškodzujú
práva inej skupiny občanov,“ dodala.
Centrum samostatného života je nezisko-
vá organizácia, ktorá nadviazala na celo-
svetové hnutie Independent Living
(Nezávislý život). Cieľom hnutia je
dosiahnuť rovnoprávne postavenie ľudí s
postihnutím so zdravými. (rob)

Ulica Pri mlyne

je uzatvorená
VAJNORY
Od 1. apríla je uzatvorená komuniká-
cia na ulici Pri mlyne v mestskej časti
Vajnory v dĺžke 760 metrov. Uzávier-
ka potrvá do 15. júla. 
Dôvodom uzávierky je výstavba vákuo-
vej kanalizácie. Obchádzkové trasy sú
určené prenosným dopravným značením
a vedú ulicami Príjazdná, Čierny chod-
ník a Roľnícka. Magistrát žiada vodičov,
aby rešpektovali a dôsledne dodržiavali
prenosné dopravné značenie a svojou
nedisciplinovanosťou nespôsobovali
dopravné zápchy a kolízie. (brn)

BRATISLAVA
Tunel pod Dunajom, s ktorého výstav-
bou sa ráta v rámci projektu TEN-T 17,
bude slúžiť aj pre potreby mestskej
hromadnej dopravy v rámci integrácie
mestskej koľajovej a železničnej dopra-
vy. 
Tunel má viesť pod zemou v hĺbke pri-
bližne 16 - 20 metrov. Jeho dĺžka bude
šesť kilometrov a ráta sa v ňom so štyrmi
zastávkami. K dvom existujúcim - Pred-
mestie a Filiálka pribudnú dve nové na
Páričkovej ulici a Dostojevského rade.
Tunel by sa mal začínať na Predmestí a na
denné svetlo by sa mali cestujúci dostať za
Einsteinovou ulicou v Petržalke neďaleko
obchodného domu Átrium. Tu by sa mala
stavba napojiť na existujúcu železničnú
trať, ktorá pokračuje k stanici Petržalka a
do Viedne. Predpokladaný interval vlakov
na tejto trase je 20 minút. 
Trať bude okrem premávky medzinárod-
ných vlakov využívaná aj pre potreby

mestskej hromadnej dopravy pomocou
inteligentného riadenia dopravy. V tuneli
nemá jazdiť klasická električka, ale ľahší
mestský vlak podobný typu S-Bahn, ktorý
premáva v Rakúsku. Mestské vlaky sa
majú zmestiť do voľných časových
medzier. Výstavba tunela a koľajovej trate
medzi Predmestím a Petržalkou by mala
stáť asi 12,5 miliardy korún. 
Súčasťou projektu je aj napojenie Letiska
M. R. Štefánika na sieť osobnej železnič-
nej prepravy, čím sa vytvorí priame želez-
ničné spojenie medzi bratislavským a vie-
denským letiskom. Železničná stanica pri
letisku bude podzemná, tzv. hlavová, čo
znamená, že vlak príde aj odíde po tej istej
trase. Trasa vlaku bude paralelná s diaľni-
cou. Keďže diaľnica je v ochrannom
pásme letiska, trať bude mať charakter
hĺbkového zárezu a následne hĺbeného
tunela, aby výškovo nekolidovala s
ochrannými územiami. Na jestvujúcu
železnicu sa bude napájať v okolí Ivánskej

cesty. Náklady na tunelovú časť a hĺbkové
zárezy budú asi 1,4 miliardy korún. 
Ďalšou predpokladanou 100-miliónovou
investíciou je elektrifikácia trate na úseku
Devínska Nová Ves - Marchegg, ktorý je
dlhý 2,4 kilometra. Má zrýchliť dopravu a
zlepšiť plynulosť jazdy medzi hlavnými
mestami Rakúska a Slovenka.
Súčasťou budovania integrovaného
dopravného systému je vybudovanie elek-
tričkovej trate zo Šafárikovho námestia
cez Starý most, Bosákovu ulicu až po
Janíkov dvor v Petržalke. V prvej etapy
výstavby tu začnú jazdiť električky. Po
dobudovaní železničných koľají prevez-
mú svoj podiel dopravy aj železničné
súpravy s tým, že od roku 2015 by mali na
tomto úseku jazdiť aj ľahké mestské vla-
kové súpravy. Pri vyústení tunela na Ein-
steinovej ulici sa ráta s odbočkou a napo-
jením železničnej trate aj na električkovú
trasu vedúcu zo Starého mosta cez Bosá-
kova ulicu až na Janíkov dvor. (rob)

Tunel sa využije aj na mestskú dopravu

Zabratie chodníkov pri fasádach domov

pobúrilo najmä matky s malými deťmi
STARÉ MESTO
Rozhodnutie staromestských poslan-
cov o možnosti zabrať chodníky na
severnej strane Hviezdoslavovho
námestia a Laurinskej ulici pobúrilo
najmä matky s malými deťmi. Letné
sedenia majú zelenú na úkor chod-
cov. 
Nespokojná matka Iva Kráľová nám
napísala, že rozhodnutie poslancov pova-
žuje za grobianstvo. Miestni poslanci
podľa nej nemyslia na rodiny s kočíkmi a
zdravotne postihnutých ľudí a ani na
dámy chodiace v lodičkách. „Záujmy
skupiny kaviarnikov, ktorí sa kvôli svoj-
mu biznisu drzo rozťahujú na chodní-
koch pre chodcov, sú im prednejšie,“
uviedla. Katka Králiková z Materského
centra Prešporkovo je presvedčená, že
keby poslanci mali malé deti a niekoľko-
krát denne by mali problém dostať sa
niekam s kočíkom, rozhodovali by o
mnohých veciach inak. „Oni nevedia,
aké je to byť krehkým človiečikom,
sedieť v kočíku, a nechať so sebou
natriasať a skákať po otrasných chodní-

koch a cestách. Oni nevedia, aké je to
nepríjemné byť malým sladko spiacim
bábätkom, ktorému skáče hlavička v
kočíku,“ konštatovala. 
Reakcia jednej z ďalších mamičiek je
nasledujúca: „Boli sme na prechádzke a
cítili sme sa ako na prekážkovej dráhe. A
chodiť s kočíkmi po takom teréne je
poriadne namáhavé. Čo iné nám však
ostáva, keď bývame v Starom Meste? A
ešte aj z môjho osobného pohľadu. Viete
si predstaviť, aké je to namáhavé pre
nevidiacich a slabozrakých?“
Podobné názory nám poslali aj ďalšie
členky Prešporkova - Miriam Vojtková,
ale aj Alexandra Mikulová. Tá s poľuto-
vaním konštatuje, že sa v prvom rade
vyšlo v ústrety reštauračným zariade-
niam a podnikateľom. Občania podľa nej
zostali na druhej koľaji: „Nehovoriac o
tom, že v lete sa najužšie centrum Brati-
slavy okrem domácich chodcov zaplní aj
skupinkami turistov, takže prechod pre
peších bude ťažký. S takouto „expan-
ziou“ reštauračných zariadení, ako matka
-Staromešťanka tlačiaca kočík, nemô-

žem súhlasiť. Ostáva mi naozaj len mož-
nosť hrkotať s kočíkom po nepríjemnej
dlažbe obchádzajúc reštaurácie?“ Mama
dvoch malých detí Barbara Melíšková
nám napísala, že poslanci buď nemajú
deti, alebo už zabudli, ako sa tlačí kočík
po hrboľatom povrchu. „A zároveň sú
ešte dosť mobilní, takže tiež nevedia, ako
ťažko sa po hrboľatom chodníku chodí
starším ľuďom, ktorí sú často odkázaní
na pomoc paličky alebo dokonca barlí.
Páni poslanci asi zabudli, kto ich zvolil a
lobing podnikateľov má silnejší vplyv
ako zdravý rozum,“ dodala. 
Staromestskí poslanci na marcovom
zasadnutí nepodporili návrh poslanca
Radoslava Števčíka (NF), aby na sever-
nej strane Hviezdoslavovho námestia a
na Laurinskej ulici v úseku medzi
Nedbalovou a Uršulínskou zostal zacho-
vaný prechod pre chodcov v šírke 3
metre od fasády. Naopak, na návrh
poslanca Ondreja Dostála (OKS) zrušili
doterajšie obmedzenie, aby na Laurin-
skej ulici bol zachovaný odstup 1,75
metra od fasád domov. (rob)

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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cou pri obchodnom dome Átruim. MAPA - Dopravoprojekt

Bratislava predmestie

Letisko M. R. Štefánika

Karadžičova

Bratislava filiálka

Dostojevského rad

Bosákova

Janíkov dvor

Vydavateľ týždenníka
Bratislavské noviny

hľadá
�� online redaktora
POŽIADAVKY: dobrá orientácia v prostredí

internetu a online komunít, skúsenosti 

s úpravou a tvorbou redakčných textov 

a obrazových materiálov, výborná znalosť

slovenčiny a štylistiky

PRACOVNÝ POMER: živnosť

TERMÍN NÁSTUPU: máj, jún

��manažéra reklamy
POŽIADAVKY: skúsenosti s predajom

reklamy alebo marketingu, výborné 

komunikačné a organizačné schopnosti,

kreativita a samostatnosť

PRACOVNÝ POMER: živnosť

TERMÍN NÁSTUPU: máj, jún

Profesný životopis posielajte e-mailom na

sersik@banoviny.sk alebo na adresu

Bratislavské noviny
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1
Písomne vyrozumieme iba záujemcov

pozvaných na vstupný pohovor.

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto?



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2007

Chcú sa vyhnúť

zbytočným

komplikáciám
BRATISLAVA
Aj vlaňajšie zmeny v technologických
postupoch prispeli k tomu, že tohto-
ročné doručovanie výmerov k dani z
nehnuteľností v Bratislave prebieha
pokojnejšie ako vlani. 
„Nejde nám však len o technológie,
výpočtovú techniku, v prvom rade chce-
me, aby boli spokojní naši zákazníci,“
uviedla Mária Lányiová, vedúca odboru
poštových technológií Regionálneho
poštového centra Slovenskej pošty. 
Slovenská pošta vlani zmenila technolo-
gické postupy v podávacej a dodávacej
službe, pričom sa snažila zmodernizo-
vať ich tak, aby mohla pružnejšie reago-
vať na mimoriadne situácie. Cieľom
zmeny technologických postupov bolo
okrem iného riešiť čakanie pri podávaní
a dodávaní zásielok. Pri dodávaní zásie-
lok spočíva zmena v tom, že pri prie-
hradke nie sú zásielky evidované v jed-
nom spoločnom formulári, ale zákazní-
ci potvrdzujú prevzatie priamo na ozná-
mení o uložení zásielky. Tento postup
umožňuje vydávať zásielky aj pri viace-
rých priehradkách, ak to podmienky
pošty dovoľujú.
Mária Lányiová ďalej uviedla, že Regio-
nálne poštové centrum Bratislava na
zvládnutie akcie dodávania výmerov k
dani z nehnuteľností vydalo pre pošty
viaceré opatrenia, medzi ktorými bolo aj
využitie zmeny v technologických postu-
poch nad rámec bežnej prevádzky a zvý-
šenie počtu pracovníkov v čase najsilnej-
šej intenzity poskytovaných služieb.
Hlavnou požiadavkou Slovenskej pošty
na magistrát bolo, aby sa neposielali
všetky zásielky naraz, ale aby podanie
výmerov rozložili. Tento jednoduchý
krok stačil na to, aby sa v tomto roku ner-
vozita okolo daní z nehnuteľností vytra-
tila z denného života. (gub)

Starostka Ľubica Kolková: Povedzte mi,

ktorá lokalita v Bratislave je krajšia!
V sérii našich rozhovorov so starostami
jednotlivých bratislavských mestských
častí pokračujeme aj v tomto vydaní.
Tentoraz sme sa zhovárali so starostkou
Devína Ľubicou KOLKOVOU (KDH -
SZS - PS).

~     ~     ~
Devín je jedinou mestskou časťou,
ktorá je v nútenej správe a je tiež jedi-
nou, ktorá zatiaľ nemá heraldikmi
schválený erb. Je v tom súvislosť?
- Len tá, že keď sa bijete o každodenné
prežitie, asi nemáte veľa času na symboli-
ku. My síce máme znak, a používame ho,
ale nebol schválený heraldickou komisiou.
Našiel sa totiž odtlačok pečate, ktorá je
staršieho pôvodu, ako doteraz známe sym-
boly, a na nej stojí býk na všetkých štyroch
nohách, kým tento stojí na zadných
nohách. Najzaujímavejším argumentom
proti býkovi bol fakt, že na Devíne sa na-
šiel náhrobný kameň asi z konca prvého
tisícročia, ktorý mal patriť pamiatke veľmi
významného muža. Je na ňom totiž zobra-
zený byzantský kríž s dvoma kalichmi a
šíria sa názory, že by to mohol byť náhrob-
ný kameň z hrobu svätého Metoda.
Bude erb, budú aj nové vzťahy? Na
schôdzach zastupiteľstva vládla napätá
atmosféra medzi starostom a poslanca-
mi. Rokovania sa zásadne končili pato-
vou situáciou - zmenilo sa to?
- Včera sme mali zastupiteľstvo a dohodli
sme sa. Vždy sa dohodneme. Miestny par-
lament má deväť poslancov, z nich sedem
patrí do skupiny, ktorá išla do volieb so
mnou, takže môžem povedať, že aspoň v
tomto nemám problémy s miestnym zastu-
piteľstvom. Samozrejme, spolupracujeme
aj s dvoma opozičnými poslancami, kto-
rých si vážim rovnako ako svojich ľudí.
Kohokoľvek, kto sa angažuje vo verejných
veciach, si vážim, lebo v Devíne treba
otvorene povedať, že ľudia robia zadarmo.
V ostatných mestských častiach dostávajú
poslanci aspoň pár koruniek, ale u nás,
keďže sme v nútenej správe, nemajú zo
zákona nárok ani na korunu. 
Hovoríme o nedostatku financií v Deví-
ne, dokáže sa z toho mestská časť dos-
tať? Z nejednej mestskej časti sme po-
čuli protesty, že prečo by to mali platiť...
- Myslím si presne to isté. Keby som bola
starostkou v Petržalke či v Ružinove, tak sa
určite bránim, lebo skutočne nevidím mo-
rálny dôvod na to, aby to zaplatil ktokoľvek
iný ako ľudia, ktorí zadlženie Devína spô-
sobili. My už skutočne nemáme žiadne
prostriedky, ani žiadny majetok, ktorý by si
veritelia mohli vziať. Pokiaľ by sme boli
obchodnou spoločnosťou, už dávno sme v
konkurze, konkurzný správca by veriteľom
oznámil, že majú smolu, pretože niet z čo-
ho oddlžovať. My sme však verejná správa
a zákon o konkurze obcí neexistuje. Nikto
zrejme pri tvorbe zákonov týkajúcich sa
obecného zriadenia neuvažoval o tom, že
môže nastať podobná situácia.
Zákonodarcovia to však môžu vyriešiť
len do budúcnosti, problém vášho dlhu
nevyriešia. Zostáva len jedno - splatiť
ho. Otázkou je, kto to urobí. 
- Máte pravdu, matematika nepustí. Ročný
rozpočet máme deväť miliónov. Keby sme
sa čo ako snažili a ušetrili hoc aj milión, čo
tým dosiahneme? Ešte by sme sa mohli
dohodnúť s magistrátom, že predáme
majetok zverený do správy. Hoci by aj z
toho obec dostala niečo viac ako polovicu,
i tak by sa celá hodnota utopila len v splá-
caní úrokov. Istina zostáva. Tá je podľa
núteného správcu približne stotridsať
miliónov, nehovorím, že o sedem miliónov
menej, lebo tie som „usporila“ len usporia-
daním papierov, ale stále niekde zostáva-

me pri zvyšku 470 miliónov, ktoré jedno-
ducho nevieme zaplatiť. 
Viedol tento bankrot obecného hospo-
dárenia k nejakým konzekvenciám?
- Žiaľ, potrestaný nebol nikto. Je to smut-
né, ale prečo je to tak, to sa musíte pýtať
orgánov činných v trestnom konaní. Ja
viem povedať, len to, čo sa tu približne
odohralo, nemôžem označiť vinníka. Bolo
to tak, že prišiel nejaký pán, ktorý očaril
pána starostu Novotného projektmi a ten
mu, povedzme, v dobrej viere, naletel. Sa-
mospráva sa začala správať ako developer,
ale nemala jeho skúsenosti. Napríklad
kúpili pôdu po 600 korún za štvorcový
meter a vzali si na to úver. Vzápätí pôdu
predali po 660 korún, ale nikto im nepove-
dal, že keby ju predali aj po osemsto, ešte
stále sú v dlhu, lebo taká je cena požiča-
ných peňazí. Potom sa povedalo, že mest-
ská časť nemôže podnikať, tak sa zriadila
spoločnosť Devín Holding, kde sa „hospo-
dárilo“ vo veľkom. Boli tam nadštandard-
né príjmy, nadštandardné honoráre, platili
sa životné poistky a úvery sa získavali za
podmienok, ktoré smelo možno nazvať
úžerou. Aby toto šafárenie mohli hradiť,
rozbehli zmenkový kolotoč. Nová, vždy
vyššia zmenka hradila tú predchádzajúcu,
až to dospelo do dnešnej situácie.
Ľudia, ktorí to spôsobili, sú z Devína,
žijú tu ďalej?
- Exstarosta Novotný, ktorý to podpisoval,
je údajne vážne chorý. Bývalý poslanec
pán Zvolenský, šéf spomínaného Devín
Holdingu, tu podľa mňa už nebýva. Istý
pán, zrejme otec celej myšlienky, ktorému
Devínčania hovoria Mormor, sa tiež stratil,
ale cez právnikov si stále od nás vymáha
akési pohľadávky. Mám tu zápis vyšetro-
vania polície, kde sa hovorilo o desaťmi-
liónovej faktúre, z úhrady ktorej sa na istý
súkromný účet bezdôvodne vrátilo 1,2
milióna. Polícia mala číslo účtu, mená, no
nepomohla si. Až to bolo premlčané...
Kto je vašim najväčším veriteľom?
- Rainsford & Colville Limited. Teda J&T.
Aj oni tu majú svoje stavebné zámery,
chcem veriť, že budú pre Devín prijateľné.
Tiež sa správajú komerčne, ale zatiaľ stále
vidím možnosť prospešnej spolupráce. S
kým máme problémy, je firma Skanska.

Tá sa rozhodla, že tu bude mať sídlisko,
nech sa deje, čo sa deje. Lenže si naprojek-
tovala sídlisko, ktoré zdvojnásobí počet
obyvateľov obce, ale nenaplánovala mu
žiadnu infraštruktúru, školu, obchody, pro-
ste nič. Môj predchodca tvrdil, že sa tomu-
to zámeru nedalo brániť, pretože investor
využil vo svoj prospech nerozpracovanosť
veľkého územného plánu. Projekt však
odignoroval existujúce - hoci nezáväzné -
štúdie tohto územia. Ja si myslím, že isté
možnosti ešte sú. Vo svojej pozícii som,
samozrejme, povinná dodržiavať zákon,
pretože miestny úrad je aj stavebný úrad,
budem preto rada, ak svoj názor na celý
tento proces vysloví aj prokurátor. Podnet
na preskúmanie mu už poslanci podali.
Našou snahou je jednoznačne udržať
vidiecky charakter Devína.
Jediná cesta je teda dlh odstrániť, ale
ako sa za takýchto okolností dá hovoriť
o živote a rozvoji obce?
- Nejaké predstavy máme. Peniaze sa dajú
zohnať aj prostredníctvom občianskeho
združenia. Takto sa už podarilo upraviť
rekreačnú zónu na nábreží, občania si svoj-
pomocne vybudovali športové a detské
ihrisko v hodnote dvoch miliónov, ale urči-
te chceme predovšetkým získať prostried-
ky na vypracovanie územného plánu zóny.
Potrebujeme ho, aby sme jasne definovali,
čo a kde sa tu bude môcť stavať. Chceli by
sme viac využiť vodnú cestu do Devína,
vybudovať rekreačnú plochu tak pre turis-
tov, ako i pre Devínčanov. Chceme prilá-
kať investorov, ktorí spravia nielen niečo
pre svoje zisky, ale aj niečo prospešné pre
Devín. Dajú sa žiadať peniaze aj z euro-
fondov, tam nám stačí malá, päťpercentná
spoluúčasť a to sa opäť dá riešiť aktivitami
občianskych združení, ktoré by vlastne
konali paralelne so samosprávou. Potrebu-
jeme ľudí, ktorí sú ochotní pre Devín niečo
urobiť. V samotnom Devíne je toľko
šikovných a statočných ľudí, že o ich úspe-
chu v žiadnom prípade nepochybujem. A
Devín si ich zaslúži - nepoznám totiž kraj-
šiu lokalitu v Bratislave!

Zhováral sa Gustav Bartovic
FOTO - Slavo Polanský

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

Ani zákaz úradu

čiernu stavbu

nezastavil
STARÉ MESTO
Priamo pred očami vedúcej stavebné-
ho odboru Márie Kullmanovej vyko-
návajúcej v Starom Meste štátny sta-
vebný dozor robotníci pokračovali v
zakázaných stavebných prácach na
výstavbe polyfunkčného domu na
Lubinskej ulici 18.
„Pri tom všetkom sa nám ešte smejú, že
vlastne sa tam nič nestavia. Akýsi predák
v civile nám ironicky vysvetľuje, že on
tam vlastne ani nie je, len sa prišiel
pozrieť,“ popisuje aroganciu staviteľov
papierovo zastavenej stavby Alena Ma-
líčková zo susedného domu. Z domu,
ktorého obyvateľom zatarasujú terasy
múry čiernej stavby v susedstve.
Ešte bývalý starosta Peter Čiernik vlani v
novembri vyzval stavebníka - Internacio-
nal investments and securities holding,
a.s., na okamžité zastavenie prác a na pre-
ukázanie legálnosti stavby. Stavba na
chvíľu ustala, v polovici marca sa však
začalo nanovo a už sa stavia piate a šieste
nadzemné podlažie, na ktoré nemá staveb-
ník povolenie. Preto nový starosta Andrej
Petrek podľa paragrafu 102 stavebného
zákona zastavuje s okamžitou platnosťou
všetky stavebné práce nad rámec právo-
platného stavebného povolenia. 
M. Kullmanová 3. apríla potvrdzuje rea-
lizáciu stavby nad rámec vydaného sta-
vebného povolenia. Podľa hovorkyne
mestskej časti Staré Mesto Aleny Kopři-
vovej staromestský stavebný úrad jedno-
ducho vyčerpal všetky možnosti na
zastavenie stavby, ktoré mu zákon dáva k
dispozícii. Gustav Bartovic

V Podhradí 

bolo veľké

upratovanie
STARÉ MESTO
Spoločnosť Vydrica, a.s., zareagovala
na výzvu Miestneho úradu Staré Mes-
to a na informácie zverejnené v Brati-
slavských novinách (BN 09/2007) a
upratala neporiadok na svojom po-
zemku v Podhradí.
V Podhradí sa už v minulosti udomácni-
li bezdomovci. Pred vstupmi do chodieb
sa vďaka nim začali kopiť odpadky, staré
koberce, kusy nábytku a rôzne predmety.
Na príkaz vtedajšieho starostu Starého
Mesta Andreja Ďurkovského sa tu upra-
talo a vstupy do chodieb sa zamurovali.
Počas tejto zimy ich však bezdomovci
znova odkryli a situácia sa zopakovala. 
Ako nás informovali pracovníci staro-
mestského miestneho úradu, spoločnosť
Vydrica, a.s., minulý týždeň oznámila, že
vchody do podzemia sú opäť uzavreté a
okolie vyčistené. Súčasne informovala,
že do 60 dní ohradí svoj pozemok dvoj-
metrovým nepriehľadným plotom, aby
naň znemožnila prístup cudzím osobám.
Pravidelne ho bude monitorovať strážna
služba. V prípade, že sa tam znovu obja-
via bezdomovci, sprístupní pozemok
polícii, aby mohla zakročiť. Podľa staro-
mestského miestneho úradu sa spoloč-
nosť Vydrica napriek tomu nevyhne
finančnej sankcii. (stn)

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
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Aký dopravný

režim bude

v Bratislave?
LIST ČITATEĽA
Bratislava leží v strede Európy a vzhľa-
dom na nárast počtu automobilov sa v
najbližších rokoch rozhodne o tom, či
dopravný režim v meste bude mať ju-
hovýchodný (balkánsky) alebo severo-
západný (západoeurópsky) charakter.
V meste s juhovýchodným režimom
dopravná polícia už rezignovala na situá-
ciu a križovatka v centre vyzerá tak, že
chodci prejdú ďalej len po ceste vzhľa-
dom na úplne zatarasené chodníky autami
a skútrami. Svetelnú signalizáciu chodci i
autá ignorujú, pravda, chodci vzhľadom
na ich väčšiu zraniteľnosť musia na zele-
nú prechádzať v húfoch, lebo len tak
zabránia prúdu aut prechádzať na červe-
nú. Rýchlosť v meste sa dodržuje len
vtedy, keď je vodič v pomalom prúde áut,
ktorý sa nedá predbehnúť ani z jednej, ani
z druhej strany. V každom voľnom úseku
vodič maximálne zrýchľuje. Cudzinca
predbieha pri prvej príležitosti za každých
okolností, pretože vie, že ho bude zdržia-
vať dodržiavaním rýchlosti. Dopravné
značenie o prednosti v jazde má nižšiu
prioritu ako trúbenie.
Mesto so severozápadným režimom cest-
nej dopravy sa dá stručne charakterizovať
tak, že sa v ňom dodržujú dopravné pred-
pisy. Aj v meste, v ktorom ste prvý raz,
môžete absolvovať bez stresu cestu autom
do centra, pretože pri rýchlosti 50 km/h,
ktorú všetci dodržujú, ste schopný sledo-
vať dopravné značenie. Znie to neuveri-
teľne, ale väčšina vodičov je schopná aj na
veľmi dlhom rovnom a voľnom úseku v
meste (vyskytuje sa napríklad v nedeľu
ráno) dodržiavať predpísanú rýchlosť.
Keď závistlivo pochválite mentalitu
domorodého vodiča, zahrá to do autu tým,
že si vraj nevieme predstaviť, o koľko by
ho v nasledujúcom roku obrali poisťovne,
keby sa s niekým ťukol. Zaujímavé sú aj
odpovede chodcov v takomto meste na
otázku, prečo neprechádzajú cestu na čer-
venú, keď je úplne voľná. Odpovede sú:
podporoval by som neporiadok, deti by to
napodobňovali a mohli by to raz zle
odhadnúť, mohol by ma vidieť niekto, kto
ma pozná a považoval by ma za neporiad-
neho a nezodpovedného človeka.
Mimo centra, v obytných štvrtiach úplne
severozápadného mesta, sa tiež parkuje aj
na chodníkoch, pri počte áut sa tomu v
niektorých častiach nedá vyhnúť, ale kto
to chce využívať, musí mať v aute vylože-
ný doklad, že platí mestskej časti za to
ročnú daň, ktorá sa môže využívať len na
zlepšovanie čistoty a životného prostredia
v takto postihnutých štvrtiach.
Nuž, sme na križovatke. Na to, aby sa v
Bratislave presadil severozápadný do-
pravný režim, smernica EÚ nebude sta-
čiť. Štefan Benča, Ružinov

Zastavme

megarozvoj

Bratislavy
LIST ČITATEĽA
Médiá prinášajú informácie o veľkých
plánoch rozvoja Bratislavy. Stavia sa
za Petržalkou, pri Devínskej Novej
Vsi, vo vinohradoch. Občas počuť aj
vízie o spojení Bratislavy a Viedne. Sú
plány takéhoto rozsahu oprávnené?
Už mnoho rokov sa totiž počet obyvate-
ľov mesta pohybuje okolo čísla 445-tisíc.
A populačný výbuch určite nehrozí ani
Bratislave, ani Slovensku, ba ani Európe.
Alebo sa počíta s prílevom imigrantov?
Je načase už vytriezvieť z prehnaného
rozvojového ošiaľu. Znova treba oprášiť
to nepopulárne slovo skromnosť. Vyzýva-
jú na ňu kúpele Centrál, ktoré sme necha-
li zdevastovať, strážne búdky pri výpa-
dovkách, napríklad do Svätého Jura, ne-
dokončená nemocnica v Lamači, nevyu-
žitý a zničený amfiteáter na Patrónke i
horko-ťažko dokončované Slovenské ná-
rodné divadlo. Otrasný je i stav vrcholu
Devínskej Kobyly - dúfajme, že zodpo-
vední činitelia nájdu čo najskôr jediné
správne riešenie - zbúrajú zdevastované
kasárne, odvezú odpad, očistia pôdu a
budeme sa pozerať na Devínsku bránu
ako kedysi. Ale čo bude s množstvom
materiálu, keď o päťdesiat - sto rokov
doslúžia všetky tie mrakodrapy, biznis-
centrá a polyfunkčné objekty? Nie všetko
sa dá recyklovať.
Zaiste, nik nenamieta proti rozvoju mesta
zodpovedajúcemu jeho reálnym možnos-
tiam a meradlám. Bolo by dobré osvojiť
si zásadu, že menej niekedy znamená
viac ako veľa. Peter Polák, Bratislava

V pešej zóne

miznú stĺpiky
LIST ČITATEĽA
Niekoľko postrehov z prechádzky po
pešej zóne, ktoré ma najviac rozčaro-
vali.
Katastrofálny stav dlažby na Ventúrskej a
Panskej ulici. Ak sa naozaj podarilo ušetriť
na zimnej údržbe, treba túto dlažbu urý-
chlene opraviť. Nech sa chodci na nej ne-
potkýnajú celé leto. Prečo miznú ochranné
stĺpiky, ktoré bránia autám vjazd do pešej
zóny. Počas Korunovačných slávností od-
montovali stĺpik na Zelenej ulici. Už sa
tam nevrátil. Prečo? Momentálne chýbajú
už aj na Sedlárskej ulici a inde. Alebo už
zase víťazí automobilová lobby, ktorá sa
chce preháňať aj po Hlavnom námestí?
Taxíky majú vyhradené miesta na Jesen-
ského ulici. Kto dal súhlas, aby si osadili
tabuľu stanovišťa taxíkov priamo vedľa
fontány pred Operou SND. Prečo takými-
to rozhodnutiami devastujeme pešiu zónu
vybudovanú za veľa miliónov?

Ing. Ivan Križka, Bratislava

Štefánka vonia a chutí ako Bratislava
Bohémsky lokál, kde chodievali herci,
novinári, výtvarníci, spisovatelia, inte-
ligencia i flamendri raňajkovať kávu,
noviny ale aj iné, sa vracia k svojej
pôvodnej tvári.
Bol to jeden z podnikov svojho druhu,
podobne ako Metropol, kaviareň v hoteli
Palace, Dax, teda Kriváň, Luxor či
Savoy, ktoré dnes mestu chýbajú ako soľ,
a na ktorých miestach stoja bankové pre-
pážky či trezory. Ani Café - Restaurant
ŠTEFÁNKA na rohu Palisád a Štefáni-
kovej však už nemá otvorené od siedmej
ráno ako kedysi a zrejme dlho bude pla-
tiť za také excesy, ako bola napríklad
čínska kuchyňa namiesto rannej kávy pre
pána spisovateľa.
Minimálne jej to zoberie pár desaťročí z
budúcnosti. Atmosféra je tu bratislavská
a len poklonu si zaslúžia obrazy a obráz-
ky, častokrát s tým istým motívom, ale
vždy ilustrujúce krásavicu na Dunaji. Aj
interiér sa vrátil k secesnému prejavu,
citlivo skríženým s modernou. Materiály
a farby použité v interiéry navodzujú
atmosféru tradície, pokoja, dôstojnosti a
solídnosti. Dokonca aj supermoderné
zvukotesné okná majú formu, ktorá
neruší. Konzervatívne je prestieranie a
príbory, nová Štefánka je naskrz brati-
slavská, ale skôr hmotne. Duch desaťro-
čí, ktorý z nej vyhnali, sa vracia veľmi
pomaly. 
Napriek tomu a aj chybičkám, ktoré náj-
dete všade, sa tam oplatí ísť. Najmä ak si
chcete pripomenúť, čo dobré bratislavské
reštaurácie pre inteligenciu a stredné
vrstvy ponúkali. Nechýba dobré víno a
čašníčka, ktorá sa v tom vyzná. Jedálny

lístok nie je encyklopédiou ani sprievod-
com svetovými kuchyňami, ale ponukou
toho, čo Prešpuráci mali radi, chceli jesť
a aj vedeli oceniť, zároveň však vychá-
dza v ústrety svetobežníkom.
Uprednostnili sme prešporskú tradíciu.
Rezeň, sviečkovú, divinu, a keďže išla
Veľká noc a vtedy bratislavská stredná
vrstva musela mať na stole kozliatko,
jahniatko alebo aspoň mladého zajačika -
dali sme si jahňa.
Začali sme však na opačnej, svetovej
kuchárskej strane, predjedlami. Zaradili
nám ich síce pred polievky, ale veci to
nezaškodilo. Fritované mäsové guľky
(194 Sk) so zeleninovou oblohou boli
výborné, rozhodne nie však pre deti, boli
výrazne pikantné. Grilovaná zelenina
(184 Sk), teda francúzsky ratatouille,
mierne prekračovala štandard. Ak by v
nej grilovali šalátové uhorky ošúpané,
bola by menej horká a získala by viac
bodov. Filety z údeného pstruha (174 Sk)
si už zaslúžili bezvýhradnú pochvalu a
ešte o stupeň vyššie sme zaradili Toasty s
plátkami lososa (134 Sk) na lístkoch lolo
šalátu.
Po predjedlách sme ocenili výkon číro
ženskej obsluhy, netušiac, že už pri
polievkach pošleme poklonu mužovi v
šéfkuchárskej čapici. Napriek tomu, že
Vidrica halászlé (124 Sk) by sme napísa-
li v intelektuálskej kaviarni ako Vydrica a
že to nebolo halászlé, ale len výborná
rybacia polievka. Nemala však gulášový
základ, čo halászlé musí mať. A podľa

chute aj ceny bola z morských, nie dunaj-
ských rýb, z ktorých sa pravé halászlé
varí. Napriek tomu odporúčame. Zato
Hubová polievka (84 Sk) - to bol podľa
očakávania vynikajúci na huby bohatý
hubovo-smotanový krém, Hydinový
vývar (54 Sk) bol tiež bez straty hviez-
dičky a Kapustnica (74 Sk) bola ako uva-
rená doma.
Bratislavčania vedia, že Wiener schnitzel
(244 Sk) musí byť z teľacieho, ak v Šte-
fánke píšu, že je teľací, asi len pre menej
znalých. Ale bol vynikajúci a 200 gra-
mov ho bolo naozaj, tak nám milá pani
čašníčka druhý kus zabalila domov. Pol
opekaných zemiakov a pol ryže (44 Sk)
je k tomu tá najvhodnejšia kombinácia.
Ten Jahňací steak (294 Sk) patril k naj-
lepším voľbám neskorého popoludnia a
kuchárovým meisterstückom. Rovnako
ako Žemľové knedle (44 Sk). K nim sme
si dali Jelení guláš (194 Sk) a majstrovs-
kú jemnučkú maslovo-smotanovú Svieč-
kovú na smotane (224 Sk) s brusnicami.
Jedno hlavné jedlo prekonávalo druhé.
Takže nakoniec sme zvládli len jeden
dezert - Jablkový koláč (pye - 54 Sk) a
ten sme nemuseli mať. Chuťovo bol po
skvelých hlavných jedlách nevýrazný,
cesto i jablká fádne.
Pri skvelej obsluhe, ktorá nespravila jedi-
nú formálnu chybičku, a vytvárala
domácku atmosféru to naozaj stálo za to.
Odporúčame.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Pozor na čas pri platení za parkovanie
Parkovacích miest je najmä v centra
málo. S počtom platených parkovísk
je to možno lepšie. Mnohí prevádzko-
vatelia však pýtajú veľa a lepšie to pre
bežného občana nie je ani v podzem-
ných garážach.
Preto mnohých iste zarazí zistenie, že
napriek nie najnižším cenám za parko-
vanie sa môže stať, že na parkovisku
zaplatíte viac, ako ste si mysleli, že pla-
tiť máte. Inšpektori SOI si posvietili na
parkovisko na Letisku M. R. Štefánika
na Ivánskej ceste, ktoré navštívili 30.
októbra 2006 kvôli sťažnostiam spotre-
biteľov. Parkovisko prevádzkuje spoloč-
nosť AIRPORT PARKING, s.r.o.
V rámci kontroly zistili, že informácia o
cene parkovného na parkovisku vzbu-
dzovala dojem, že cena za parkovanie v
čase kratšom, ako je čas uvedený v cen-
níku, bude nižšia ako cena za parkovné
za čas uvedený v cenníku. V skutočnos-
ti bola cena účtovaná za kratšie parko-
vanie vyššia. Tento fakt potvrdzuje aj
podnet spotrebiteľa (z dokladu o zapla-
tení parkovného číslo 4 z 22. júla 2006
vyplynulo, že spotrebiteľovi bolo za 10

dní a 10 hodín, 44 minút parkovania
účtovaných 2000 korún, čo bolo o 700
korún viac, ako v prípade určeného času
15 dní parkovania, za ktoré je účtovaná
cena vo výške 1300 Sk). Zistenú skutoč-
nosť potvrdzuje aj ďalší podnet spotre-
biteľa (z dokladu o zaplatení parkovné-
ho č. 462 z 25. augusta 2006 vyplynulo,
že spotrebiteľovi bolo za 14 hodín a 18
minút parkovania účtovaných 750
korún, čo bolo o 350 korún viac ako v
prípade parkovania 24 hodín účtova-
ných vo výške 400 korún). 
Za zistené nedostatky uložila inšpekcia
SOI spoločnosti, ktorá parkovisko pre-
vádzkuje, pokutu vo výške 30 000
korún. Správny orgán vzal pritom do
úvahy následky protiprávneho konania.
Spočívali v poskytnutí nepravdivej,
resp. zavádzajúcej informácie o výhod-
nej cene ponúkanej služby. Spotrebiteľa
tým ovplyvnila v tom smere, že si ponú-
kanú službu kúpil (platené parkovanie).
Ak by vedel, že ide o nevýhodnú cenu

deklarovanú poskytovateľom služby,
zrejme by službu nevyužil. 
Ku kontrole 30. októbra 2006 účastník
uviedol, že 31. októbra 2006 rokoval s
dodávateľom informačných tabúľ o
zmene, resp. presnom výklade cenníka,
aby viac nedochádzalo k omylom a
nesprávnemu výkladu zo strany spotre-
biteľa. Taktiež na ňom bude zverejnená
informácia o bezplatnom parkovaní za
prvých 15 minút. Vymenený bude aj
starý cenník za nový s presným výkla-
dom parkovného, s uvedením akciovej
ceny a aj s bezplatným 15-minútovým
parkovaním.
Pri určovaní výšky pokuty prihliadli inš-
pektori Slovenskej obchodnej inšpekcie
na to, že spoločnosť ako poskytovateľ
služby je povinná dodržiavať všetky
zákonom stanovené podmienky predaja
výrobkov, resp. poskytovania služieb.
Za ich dodržiavanie zodpovedá bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti, ktoré
spôsobili ich porušenie. Prihliadla tiež
na to, že rovnaký nedostatok bol zistený
v tejto prevádzke aj pri kontrole 13. júla
2006. Marián Taller

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

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

www.motorpartner.sk

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

C4 Picasso uvidíte aj v salóne na Panónskej ceste 22.

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 



Bufet 

pod Manderlom 

stavali načierno
STARÉ MESTO
Priestor pod Manderlom sa v uplynu-
lých dňoch zmenil - vykonali sa tu sta-
vebné úpravy na výdajnom okne
občerstvovacieho zariadenia, ktoré sú
však na úkor chodcov, pretože sa zúžil
chodník. 
Ako sme zistili, spoločnosť Gastro-T,
s.r.o., ohlásila 12. marca 2007 na staveb-
nom úrade Staré Mesto drobnú rekon-
štrukciu prízemného nebytového priestoru
na Námestí SNP číslo 23. V rámci nej
mienila vymeniť výdajné okno, zrekon-
štruovať vnútorné steny, vnútri umiestniť
nové gastro zariadenie a vymeniť vnútor-
né elektrické rozvody. „Pri obhliadke pra-
covníci stavebného úradu zistili, že spo-
ločnosť už časť prác uskutočnila, pričom
nedodržala pôvodné rozmery napríklad
tak, že výdajné okno vysunula do podcho-
du, čím zasiahla do spoločnej časti domu
a zmenila vonkajší vzhľad objektu,“ pove-
dala nám hovorkyňa staromestského
miestneho úradu Alena Kopřivová. „Tieto
práce si však podľa paragrafu 55 odseku 1
zákona 50/1976 Zb. stavebného zákona
vyžadovali vydanie stavebného povole-
nia, nielen ohlášku. Preto stavebný úrad
vyzval stavebníka, aby s okamžitou plat-
nosťou zastavil rekonštrukčné práce.“ 
Ako dodala, do 60 dní od doručenia ozná-
menia stavebného úradu je stavebník
povinný v zmysle stavebného zákona a
vyhlášky ministerstva životného prostre-
dia číslo 453/2000 preukázať, že stavba
nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom a oso-
bitnými predpismi. (juh) 

Prípravy

na vytvorenie

parku pokračujú
PETRŽALKA
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkov-
ský minulý týždeň rokoval s predstavi-
teľmi mestskej časti Petržalka o pri-
pravovanom budovaní nového mest-
ského parku medzi Veľkým a Malým
Draždiakom. 
Na území asi 50 hektárov vyrastie
moderný pobytový park, v ktorom si prí-
du na svoje všetky vrstvy obyvateľov, ro-
diny s deťmi, starší obyvatelia, ale aj ju-
niori, nebudú chýbať preto všetky po-
trebné zariadenia - detské ihriská, moder-
né športoviská, náučný chodník, preliez-
ky, miesta na opekanie a podobne. Park
by mal mať podobný charakter ako na
Partizánskej lúke.
Predstavitelia petržalskej samosprávy
podporili budovanie nového parku a pri-
sľúbili, že sa budú podieľať na jeho rea-
lizácii a poskytnú mestu všetku potrebnú
súčinnosť.
Oddelenie územného plánovania magi-
strátu Bratislavy už vypracovalo zadanie
pre urbanistickú štúdiu, ktoré bude pred-
ložené mestskej časti Petržalka na pripo-
mienkovanie. Potom bude vypísaná
verejnú súťaž na spracovanie urbanistic-
kej štúdie. Magistrát momentálne pracu-
je na majetkovoprávnom vyrovnaní po-
zemkov v Petržalke, na ktorých vznikne
nový park.. (juh)

Rekonštrukciu

kúpaliska majú

dokončiť do leta
LAMAČ
Kúpalisko v mestskej časti Lamač,
ktorého rekonštrukcia sa začala v
minulom roku, by malo byť sprístup-
nené verejnosti už počas tohtoročnej
letnej sezóny. Investorom jeho obnovy
je mesto Bratislava. 
Celkové náklady na opravu kúpaliska
boli stanovené na 32 miliónov korún. V
minulom roku sa zrekonštruovalo za viac
ako 16 miliónov korún, v tomto roku
bolo zatiaľ preinvestovaných necelých 5
miliónov korún. 
Do augusta je podľa hovorkyne magi-
strátu Evy Chudinovej potrebné ukončiť
stavebné práce, sadové úpravy, vybaviť
prevádzkovú budovu, skolaudovať a
vydať užívacie povolenie.
Starostka Lamača Oľga Keltošová však
vyjadrila nádej, že kúpalisko otvoria ešte
pred začiatkom tohtoročnej letnej sezó-
ny, teda v júni. Ide podľa nej o majetok
mesta, ktorý sa desať až dvanásť rokov
ničil. 
Novému areálu bude dominovať trojitý
bazén. Vedľa plaveckej „dvadsaťpäťky“
bude odpočinkový bazén s perličkami,
vírivkou a ďalšími atrakciami, vedľa
neho ešte detský bazén. Všetko podľa
najnovších európskych hygienických
noriem, s prepadovým žľabom, ustavič-
nou cirkuláciou a čistením vody a s tech-
nológiou ukrytou v podzemí. Pribudnú
tiež nové šatne a prezliekarne v budove,
v ktorej bude miestnosť plavčíka, zdra-
votníka a pre personál.
O občerstvenie návštevníkov kúpaliska
sa zatiaľ postará bufet, kým sa nenájde
investor na vybudovanie reštaurácie s
celoročnou prevádzkou, s ktorou projekt
tiež počíta. Totálnou rekonštrukciou pre-
jdú aj trávnaté plochy a všetka zeleň na
kúpalisku, vznikne detské ihrisko a ihris-
ko na plážový volejbal, nové oplotenie,
ako aj kanalizácia. (rob)
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Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

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

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

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

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

RUŽINOV
V blízkosti Bratislavskej súkromnej
školy práva sa má stavať ďalšia budo-
va. Občianski aktivisti sú proti, ruži-
novský starosta Slavomír Drozd sa
snaží o zachovanie čo najväčšieho
množstva zelene.
Starosta S. Drozd minulý týždeň zorgani-
zoval stretnutie občianskych aktivistov zo
združení Ružinovských občianskych ini-
ciatív s predstaviteľmi spoločnosti Ipec,
ktorá je investorom plánovanej výstavby
polyfunkčného domu pri parku na Tomá-
šikovej ulici. Spoločnosť Ipec uskutočni-
la rekonštrukciu vedľajšej budovy (býva-
lá budova obvodného národného výbo-
ru), v ktorej dnes sídli súkromná vysoká

škola práva. Investor predstavil predbež-
ný projekt výstavby, ako aj plán na revita-
lizáciu susedného parku. Polyfunkčný
dom bude riešený kaskádovito do výšky
4, 6, 10 až 17 poschodí a park bude revi-
talizovaný za vyše 30 miliónov korún.
Slúžiť bude študentom vysokej školy i
celej ružinovskej verejnosti. 
Starosta Ružinova S. Drozd predstavil
víziu, podľa ktorej by sa územie od býva-
lého obchodného domu Ružinov na
Papánkovom námestí cez Dom kultúry
Ružinov premostením až po park Andre-
ja Hlinku a park na Tomášikovej ulici stal
centrálnou sociálno-komunikačnou
zónou celého Ružinova. Bude v nej
nákupno-relaxačné centrum, kultúrny

dom, vzdelanostný areál a dve zelené
oddychové zóny. Tejto vízii by sa mala
prispôsobiť aj výstavba v uvedenej loka-
lite. Podľa starostu prezentovaný projekt
je prístupnejší ako doterajšie návrhy,
podľa ktorých sa mal zastavať celý park. 
Predstavitelia občianskych iniciatív vyja-
drili nesúhlas s plánovanou výstavbou.
Starostu S. Drozda vyzvali, aby zorgani-
zoval verejné zhromaždenie obce, na kto-
rom by si vypočul názor Ružinovčanov
na plánovanú výstavbu. Ako nám pove-
dal hovorca ružinovského starostu Maroš
Smolec, v stretnutiach investor - občania
za prítomností médií bude starosta pokra-
čovať naďalej aj v prípade iných plánova-
ných projektov. (juh)

Vedľa súkromnej vysokej školy práva má

vyrásť nová budova, aktivisti sú proti

Magistrát zvyšuje tlak na čistotu mesta,

pomôcť by mala aj lepšia koordinácia
BRATISLAVA
Je to práve desať rokov, čo magistrát
vyvinul zvýšený tlak v snahe o udrža-
nie čistoty v meste, proti pripravova-
ným opatreniam sa však vtedy vzopre-
li starostovia mestských častí.
Dôvodili, že pripravované mestské vše-
obecne záväzné nariadenie je zásahom do
ich kompetencií. Udržiavanie čistoty sa
tak naďalej dialo nekoordinovane, na čo
denne poukazujú naši čitatelia a na aktu-
álnu situáciu napokon zareagoval aj
magistrát. „Určité rezervy sú aj u nás,“
priznal pre Bratislavské noviny námest-
ník primátora Milan Cílek. „Či už je to
istá benevolencia vo vzťahu k dodávate-
ľom čistiacich služieb - zametacie auto
viac práši ako čistí - alebo nedôsledné
nabádanie verejnosti na väčšie dodržiava-
nie čistoty.“ M. Cílek tiež uviedol, že
magistrát chce odštartovať mediálnu
kampaň, ktorá by občanov viac zaintere-
sovala na snahe o krajšie mesto.
Pripustil však, že mesto a mestské časti
majú tiež rezervy. Napríklad na Prima-
ciálnom námestí, kde sa denne objavia
stovky turistov, je jediný odpadkový kôš.
„Toto ma hnevá aj osobne,“ hovorí M.
Cílek. „Treba vidieť, že mnohí z občanov
z pohodlnosti hádžu domáci odpad do
verejných odpadkových košov namiesto
do kontajnerov, na druhej strane nemáme
žiadny argument proti tvrdeniu, že
odpadkových košov je zúfalý nedosta-
tok.“ Dodal, že čistota v meste sa dá
zaručiť len aktívnou spoluprácou magi-
strátu s mestskými časťami. Mesto tiež
bude zvyšovať nároky na päť firiem,
ktoré preň zabezpečujú čistenie verej-
ných priestorov, a postihovať chce aj sta-
vebné firmy, ktoré sa nesprávajú podľa
toho, čo v tomto smere hovorí zákon.
Vyšší tlak by sme mali zaregistrovať aj
pri likvidácii drobných čiernych skládok

odpadu. Vedúca odboru životného pro-
stredia Zlatica Hudecová informovala, že
v zásade by mali občania hlásiť nálezy
čiernych skládok na štátnu ochranu, teda
obvodný úrad životného prostredia, ktorá
by mala zistiť znečisťovateľa. Ak sa to
nepodarí, posunie riešenie na patričnú
samosprávu. 
Mestská polícia vlani odhalila asi 8000
prípadov znečistenia, pričom si jej náčel-
níčka Zuzana Zajacová veľmi pochvaľu-
je prácu inšpektorov v civile, ktorí
páchateľov nevyplašia. Pokuty za tieto
priestupky sú však malé a zrejme neúčin-

né. Na mieste môže mestský policajt ulo-
žiť pokutu za znečistenie 500 Sk, ak to
ohodnotí ako priestupok, tak 1000 korún.
Pri odstúpení na správne konanie môže
znečisťovateľ dostať starostovskú poku-
tu až do výšky 200-tisíc Sk. Tento inštitút
sa však zrejme nedostatočne využíva -
inak by tých 37 prípadných kandidátov
na takúto pokutu, ktorých prehrešky
mestskí policajti tento rok postúpili
samospráve, nielen stačilo pokryť nákla-
dy na udržanie poriadku, ale aj dostatoč-
ne vystačilo na odstrašenie ďalších nepo-
riadnikov. Gustav Bartovic

Mnohé odpadkové koše v centre mesta sú preplnené, ďalšie naopak chýbajú.
Podarí sa mestskej samospráve urobiť poriadok? FOTO - Oto Limpus

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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Opravu

nadchodov

dokončia
KARLOVA VES
Opravu nadchodov nad električkovou
traťou na Karloveskej ulici v blízkej
budúcnosti dokončia. Na zlý stav scho-
dov na dvoch nadchodoch nás upozor-
nilo viacero obyvateľov Karlovej Vsi. 
Mnohí obyvatelia sa boja chodiť po
poškodených schodoch, pretože im hrozí
pád z nich. Mnohé sú polámané a popra-
skané a výstup po nich alebo zostup z
nich je najmä pre starších ľudí nebezpeč-
ný. Problém sa týka nadchodov nad tra-
ťou na zastávke na Jurigovom námestí a
na zastávke Nad lúčkami. Schody sú
poškodené na strane v smere do centra,
smerom do Dúbravky sú opravené. 
Podľa informácií z magistrátu mesto o
zlom stave nadchodov v Karlovej Vsi vie.
Obidva nadchody plánuje oddelenie cest-
ného hospodárstva opraviť ešte v tomto
polroku, ak to finančná situácia dovolí.
Magistrát chce takisto opraviť aj nadchod
pri Botanickej záhrade. 
Celkovo spravuje hlavné mesto 28 nad-
chodov a v priebehu minulého roku sa
neopravoval žiadny z nich. (rob)

Lekárov sa nikto

nespýtal, prečo

odmietajú slúžiť
AD: DETSKÁ POHOTOVOSŤ 
JE OHROZENÁ (BN 12/2007)
V článku nie sú uvedené skutočnosti,
ktoré vedú pediatrov k tomu, že od-
mietajú slúžiť na pohotovosti Detskej
fakultnej nemocnice Kramáre. Som
jednou z tých, ktoré v roku 2005 pod-
písali zmluvu. 
V Bratislave je 107 pediatrov a služba mi
vychádzala jedenkrát za tri mesiace, čo
bolo znesiteľné. Po prvej službe som
však svoj názor zmenila. Priestory, v kto-
rých sa vykonáva lekárska služba prvej
pomoci, sú neútulné, pochmúrne, v zim-
ných mesiacoch cez okná fučí, pri kaž-
dom otvorení dverí cítiť prievan. Chod-
ba, kde sú čakárne pre pacientov, je stu-
dená. Osvetlenie ambulancie je ešte z
obdobia socializmu, nezodpovedá žiad-
nym hygienickým normám a vidieť
napríklad drobný výsyp na tele dieťaťa
nemá lekár šancu, ak nepoužije iný zdroj
svetla. Vyšetrovacia lampa trčí na
kábloch, nie je možné ju fixovať a pri jej
použití musí niekto pomáhať - buď sestra
alebo rodič. Počítače sú staré a hučia.
WC pre personál je nechutné, svieti tam
sliepňavé svetlo, z dvoch WC funguje
jedno. Chýba priestor na odloženie vecí
pre pacienta a jeho rodičov, v zimných
mesiacoch sa dvaja dospelí s dieťaťom
natlačia do malého priestoru s kabátmi,
taškami a nemajú sa kde zložiť. 
V takomto prostredí to vyžaduje nadmer-
né úsilie personálu byť výkonný 12
hodín a nepodľahnúť totálnemu znechu-
teniu. Nemalou mierou k tomu, že lekári
odmietajú slúžiť na pohotovosti, prispie-
va aj to, že od začiatku neslúžili všetci
pediatri a neslúžiaci lekári nemali za to
žiadny postih. Za dva roky chodu poho-
tovosti sa nič nezmenilo. Pochybujem, že
niekto z vedenia nemocnice vôbec nieke-
dy v týchto priestoroch bol a pokúsil sa
tam pracovať čo len hodinu. Aj toto sú
dôvody, prečo bratislavskí pediatri od-
mietajú slúžiť na pohotovosti. Tiež som
dala výpoveď. Spýtal sa niekto službu-
konajúcich lekárov, kde je problém? Re-
presívne opatrenia v zákone problém
nevyriešia, iba vyostria neutešenú ko-
munikáciu medzi vedením nemocnice a
poskytovateľmi lekárskej služby prvej
pomoci. MUDr. Mária Kubovčáková

Letisko sa postupne pripravuje na vstup 

Slovenska do schengenského priestoru
RUŽINOV
Bratislavské Letisko M. R. Štefánika sa
pripravuje na vstup Slovenska do
schengenského priestoru, ktorý si vyža-
duje aj stavebné úpravy jeho objektov.
Časť stavebných prác sa už uskutočni-
la, ďalšie sa chystajú.
Podmienky, ktoré musí v súvislosti so
vstupom do schengenského priestoru bra-
tislavské letisko splniť, sformulovala
komisia Európskej únie pre implementá-
ciu schengenských požiadaviek pre
medzinárodné letiská vo februári 2005.
Pre letisko z nich vyplynula nutnosť usku-
točniť viaceré stavby a rekonštrukčné
práce v niekoľkých etapách, a to počas
plnej prevádzky. Projekty a časový har-
monogram týchto prác letisko prezentova-
lo v máji 2005. Podľa informácií z Letis-
ka M. R. Štefánika - Airport Bratislava,
a.s., sa ako prvá splnila požiadavka odde-
lenia posádok a V.I.P. cestujúcich od
obchodných cestujúcich. Letisko z vlast-
ných zdrojov vybudovalo terminál vše-

obecného letectva - do prevádzky ho
uviedlo v januári minulého roku. Celkové
náklady na jeho vybudovanie vrátane
technológií predstavovali sumu 15,5
milióna korún. 
Vybudovaním vodotesných priečok v rôz-
nych častiach terminálov, rekonštrukciou
a dovybavením pasových pultov Hranič-
nej kontroly Policajného zboru letisko
splnilo ďalšie požiadavky lepšej identifi-
kácie pasažierov. Prijaté opatrenia zne-
možňujú odovzdanie cestovných dokla-
dov cestujúcim prilietavajúcim z krajín
mimo schengenského priestoru. Práce sa
uskutočnili postupne od októbra 2005 do
januára tohto roka a vyžiadali si náklady
šesť miliónov korún.
Ďalším krokom bola prístavba príletovej
haly - terminál C. Prístavba spĺňa kritériá
oddelenia schengenských a non-schen-
genských cestujúcich prilietavajúcich na
bratislavské letisko. Výstavba sa uskutoč-
nila v čase od decembra 2005 do júna
2006 v celkovom náklade 66 miliónov

korún, časť zo sumy - 42 miliónov korún
- bude letisku refundovaných zo Schen-
genských prechodových fondov. 
Požiadavky presunutia pracovísk pre-
vádzkového útvaru z príletového terminá-
lu pred miestom pasovej kontroly, požia-
davky migračného úradu na vybudovanie
„azylového“ domu a požiadavky odsunu
operačného a monitorovacieho pracovis-
ka a zázemia polície z odletovej haly rie-
šilo letisko rekonštrukciou a nadstavbou
dvoch podlaží na budove „Staré Cargo“ -
dnes prevádzkovo-administratívna budo-
va. Celkové náklady 123 miliónov korún
zatiaľ letisko pokrýva z vlastných zdrojov,
900-tisíc euro, by malo byť letisku prepla-
tená zo schengenských fondov. Stavebné
práce sa začali v júni minulého roku a po
kolaudácii bola budova odovzdaná do uží-
vania v januári tohto roku. V súčasnosti sa
v termináloch vykonávajú ďalšie rekon-
štrukčné práce, ktoré si vyžiadajú náklady
15,4 milióna korún, ich ukončenie sa
predpokladá v máji tohto roku. (juh)

Na bratislavskom letisku sa pripravujú

stavebné práce, ktoré zmenia jeho vzhľad
RUŽINOV
V súvislosti so vstupom Slovenska do
schengenského priestoru už bratislavs-
ké letisko vykonalo viaceré stavebné
práce a rekonštrukcie, ďalšie ho však
ešte len čakajú.
Najvýraznejšou zmenou, ktorá navyše
pozmení celkový vzhľad letiska, je pláno-
vaná výstavba tzv. nástupných mostov.
Podobne ako viaceré z úprav a zmien,
ktoré sa už uskutočnili, aj v tomto prípade
je cieľom oddeliť tok cestujúcich a sú
súčasťou plánovaného rozvoja letiska. V
súčasnosti sa dokončujú projekčné práce a
inžinierske činnosti. Zmluvne je zabezpe-
čená výstavba nástupného mosta podľa
pôvodného projektu, ktorý bol prezento-
vaný hodnotiacej komisii Európskej únie

pre vstup Slovenska do schengenského
priestoru. Výška investícií vrátane projek-
tovej dokumentácie je približne 54 milió-
nov korún, plánovaný termín ukončenia je
v septembri tohto roku. Most následne
rozšíria, aby boli aspoň čiastočne splnené
stúpajúce kapacitné požiadavky na prevá-
dzku, ako aj opodstatnené požiadavky
cestujúcich na služby poskytované na
medzinárodnom letisku.
Podľa informácií z Letiska M. R. Štefá-
nika - Airport Bratislava, a.s., bude do
riadnej prevádzky uvedený jeden nástup-
ný most do 31. septembra tohto roka, čo
je mesiac pred termínom, ktorý stanovila
hodnotiaca komisia. Táto investičná
akcia bola tiež zahrnuá do projektu
Schengenských prechodových fondov.

Pripravené je ďalšie rozšírenie nástupné-
ho mostu s dvoma novými vstupmi, tzv.
„gates“. 
Celkové náklady letiska na splnenie
požiadaviek súvisiacich so vstupom Slo-
venska do schengenského priestoru (vrá-
tane rozšírenia triediarne batožín) dosiah-
nu sumu 426,1 milióna korún. Z toho
náklady rekonštrukčných prác, spojených
bezprostredne s plnením schengenských
opatrení financovaných zo Schengen-
ských prechodových fondov dosiahnu
133,8 milióna korún.
Letisko M. R. Štefánika všetky požiadav-
ky hodnotiacich komisií Európskej únie v
plnej miere akceptovalo a zapracováva do
projektov a budovania nových vybavova-
cích kapacít. (juh)

Projekt Yosaria Plaza bude pokračovať,

vstúpil do neho nový partner - Doprastav
RUŽINOV
Stavebné práce na bývalom obchod-
nom dome Prior v Ružinove už niekoľ-
ko mesiacov stoja, malo by sa to však
zmeniť - do projektu jeho prestavby na
polyfunkčné centrum Yosaria Plaza
vstúpila spoločnosť Doprastav. 
„V projekte Yosaria Plaza sa bude podľa
našich informácií pokračovať,“ povedal
nám hovorca ružinovského starostu
Maroš Smolec. Ako dodal, o pokračova-
nie prác na bývalom obchodnom dome,
má záujem starosta mestskej časti Brati-
slava - Ružinov Slavomír Drozd, ako aj
investor Yosaria Plaza. „Do spoločnosti
Yosaria Plaza nedávno vstúpil strategic-
ký investor Doprastav, a.s. Jeho predsta-
vitelia sa jednoznačne vyjadrili, že stav-

bu nákupno-oddychového centra na
Papánkovom námestí chcú dokončiť,“
konštatoval M. Smolec.
Na projekte sa pôvodne podieľala spo-
ločnosť Skanska, jej pracovníci však už
na stavbe nie sú. „Vzhľadom na to, že do
projektu vstúpil nový partner, po vzá-
jomných stretnutiach sme dospeli k do-
hode, že dokončíme zmluvné búracie
práce,“ povedala nám Magdaléna Do-
bišová zo spoločnosti Skanska. 
Obchodný riaditeľ spoločnosti Dopra-
stav Ján Záhradník nám v telefonickom
rozhovore potvrdil, že spoločnosť vstúpi-
la do projektu, o podrobnostiach však
odmietol hovoriť. 
„Podpísali sme niekoľko zmlúv, z kto-
rých sú najpodstatnejšie dve: prvá je

zmluva o dielo, ktorou sa stáva Dopra-
stav, a.s., generálnym dodávateľom stav-
by nášho projektu, a druhá je o pôžičke,
ktorou sme vrátili požičané prostriedky
(úver) Istrobanke,“ povedal nám predse-
da predstavenstva akciovej spoločnosti
Yosaria Plaza Ivan Líška. 
Stavebné práce na objekte bývalého
obchodného domu sú už niekoľko mesia-
cov zastavené. Z budovy ostal len skelet,
vedľa ktorého je vyhĺbená veľká staveb-
ná jama. Prestavba sa začala ešte v roku
2005 a nové nákupno-zábavné centrum
Yosaria Plaza malo byť pôvodne otvore-
né už na jeseň minulého roku. Projekt
ráta s tým, že tu má byť množstvo obcho-
dov, zábavné a športové zariadenia, ako
aj kancelárie. Juraj Handzo

Zmena adresZmena adresyy !!
Pobočka CK

sa presťahovala z Lazaretskej 13 
do nových priestorov na Karadžičovej ulici 

budova CBC I oproti VÚB

� 02/ 52 63 62 47 www.globtour.sk

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.
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K mestu bez

bariér môžu

pomôcť všetci
BRATISLAVA
Centrum samostatného života od
januára tohto roku mapuje, do akej
miery vyhovuje slovenská metropola
nárokom na bezbariérový styk na
verejne dostupných priestranstvách a
budovách.
„Zatiaľ sa sústreďujeme viac na centrum
mesta, kde je aj potreba bezbariérových
riešení vyššia, ale možno aj preto, že má-
me hrôzu, ako môže dopadnúť prieskum
mimo centra,“ hovorí vedúca Centra sa-
mostatného života (CSŽ) Ľudmila Gričo-
vá. Dôvod obáv ilustruje tým, že v mest-
ských častiach ani úrady samosprávy
zväčša nemajú tento problém vyriešený.
Často schod nahradí len zošikmenie, ktoré
je strmé a je takmer rovnakou bariérou
ako hrana. „Jedine miestne úrady v Petr-
žalke a v Novom Meste vybudovali
rampu, ktorá umožňuje bezbariérový prí-
stup,“ konštatuje Ľ. Gričová.
Dodáva, že v deväťdesiatych rokoch sa
táto myšlienka ujala, ale rovnako rýchlo
zanikla a dnes je situácia azda ešte horšia.
Menuje napríklad hotely Aston a Color,
kam sa vozíčkari nemajú šancu dostať.
Na vine je podľa združení postihnutých aj
verejná, aj štátna správa i samospráva,
ktorej úrady životného prostredia by mali
kontrolovať, ako sa pri novostavbách a
rekonštrukciách rešpektuje požiadavka z
vyhlášky rezortu životného prostredia z
roku 2002. Lenže, poukazuje na príklad
Billy na Jesenského - samospráva pred-
bežne skolaudovala časť rekonštruovanej
budovy, ktorá podmienky bezbariérovos-
ti nespĺňa. Príkladom vzťahu samosprávy
k bezbariérovosti môže byť Ružinov, kde
adresovali sťažnosť na situáciu v obcho-
de s bufetom pri zimnom štadióne - štvrť
roka čakajú na odpoveď. „Príznačné je,“
uvádza Ľ. Gričová, „že zahraničné firmy,
ktoré tu stavajú, plne rešpektujú potreby
občanov s obmedzenou pohyblivosťou.
Lenže v Európe sa takýto postoj pokladá
za samozrejmý prejav slušnosti a kultúr-
nosti.“
CSŽ chce získané poznatky uviesť aj v
správe pre vládu a kompetentné minister-
stvá, aby sa prijali návrhy a riešenia.
Preto vyzýva dobrovoľníkov, aby si z
internetovej stránky www.csz.sk stiahli
dotazník a vyplnený zaslali do centra,
čím pomôžu vytvoriť presnejší obraz
situácie. Gustav Bartovic

Prechod na euro

má stať DPB

asi 25 miliónov 
BRATISLAVA
V rámci prechodu našej meny na euro
začal dopravný podnik už v roku 2005
prispôsobovať jednotarifné a dvojta-
rifné mincové automaty na viactarif-
né. Automaty majú po technických
úpravách akceptovať nové mince. 
V súčasnosti je podľa obchodného riadi-
teľa dopravného podniku Jozefa Šujana
upravených 83 predajných automatov a
náklady s tým súvisiace sú zatiaľ asi 12
miliónov korún. Do konca roka 2008 je
na programe úprava ešte ďalších 55
automatov a na technickú prestavbu
čaká aj 198 automatov typu AVJG, ktoré
slúžia od roku 1998, teda skoro desať
rokov. Dopravný podnik prevádzkuje v
hlavnom meste 412 predajných automa-
tov na cestovné lístky. Z nich je 281
kusov viactarifných s výdajom mincí,
12 kusov dvojtarifných a 119 jednotarif-
ných. 
Prechod na novú menu sa netýka len prí-
pravy automatov, ale aj predaja predplat-
ných cestovných lístkov, cestovných líst-
kov na jednu cestu v predajniach doprav-
ného podniku a v sieti províznych pre-
dajcov, ale aj systému evidencie dlžôb,
zberu a spracovania peňazí a osobitne
mincí. Predpokladané náklady na euro-
menu sa podľa obchodného riaditeľa
odhadujú na asi 25 miliónov korún. 
Napriek sľubovanému zavedeniu eura od
roku 2009 existuje podľa Jozefa Šujana
množstvo operácií, ktoré sa nedajú uro-
biť dopredu. Týka sa to napríklad výme-
ny zásobníkov zariadenia na vracanie
mincí, výmeny pokladní, vynulovanie či
preprogramovanie prístrojov a systémov.
V týchto prípadoch bude úprava automa-
tov trvať pravdepodobne jednu až jeden
a pol hodiny. Preto niektoré z nich bude
musieť dopravná spoločnosť preprogra-
movať už počas posledného mesiaca
roka 2008. 
Obchodný riaditeľ Dopravného podniku
Bratislava, a. s., konštatoval, že v súčas-
nosti je podniku známa existencia
Národného plánu zavedenia eura, v kto-
rom sa uvažuje so vstupom do eurozóny
k 1. januáru 2009. 
„Predpokladá sa, že v júni 2008 bude Ra-
dou EÚ stanovený konverzný kurz a pod-
nikateľské subjekty budú povinné zabez-
pečiť do jedného mesiaca duálne oceňo-
vanie tovarov a služieb. Duálne oceňova-
nie bude povinné do 31.12.2009. Duálny
obeh dvoch mien (koruny a eura) bude
povinný od 1. do 16. januára 2009,“ uvie-
dol J. Šujan. (rob)

Dopravný podnik chce rozširovať počet

jazdných pruhov pre hromadnú dopravu
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava má
záujem pokračovať v rozširovaní
počtu vyhradených jazdných pruhov
pre prostriedky mestskej hromadnej
dopravy v hlavnom meste. Najviac
chýbajú na frekventovaných cestných
ťahoch. 
Vyhradé tzv. BUS-pruhy sa podľa
predstaviteľov dopravného podniku
najviac treba na uliciach Šancová,
Molecova, Gagarinova, ale aj ďalších.
Pomohli by zvýšiť priepustnosť križo-
vatiek, ale aj znížiť meškanie spojov
spôsobené zápchami. Navyše na Gaga-
rinovej sa uprednostnenie týka aj tro-
lejbusov.
Dopravný podnik očakáva aj zavedenie
účinnej preferencie električiek na
Dúbravsko-karloveskej radiále, ale aj na
Vajnorskej a Račianskej ulici. Podobne
ako všetci motoristi si aj mestský pre-

pravca veľa sľubuje od otvorenia tunela
popod Sitiny. 
V súvislosti s využívaním vyhradených
pruhov pre MHD sa diskutuje aj o ich
poskytnutí taxikárom. Dopravný podnik
sa tomu nebráni, pokiaľ bude garan-
tovaná bezpečnosť cestnej premávky.
Prípadné sprístupnenie pruhov nesmie
ani obmedzovať plynulosť jazdy pro-
striedkov hromadnej dopravy. 
Pod MHD by cestujúci nemali podľa
dopravného podniku vnímať len autobu-
sy, trolejbusy a električky, ktoré pre-
vádzkuje bratislavský mestský preprav-
ca. Ide aj o regionálne (prímestské) a
diaľkové autobusy a linky zamestnanec-
kej dopravy.
Možné využívanie vyhradených jazd-
ných pruhov cyklistami vníma spoloč-
nosť skôr s obavami o ich bezpečnosť a
zdravie. Lepším riešením je využívanie
a budovanie cyklotrás. 

Uprednostnenie prostriedkov verejnej
dopravy je podľa Karola Kajdiho z
dopravného podniku bežnou praxou aj v
iných, vyspelejších mestách. „V doprav-
ných zápchach totiž „trčia“ všetci účast-
níci cestnej premávky vrátane vozidiel
MHD. Pritom tie prepravia 100 - 150
cestujúcich na rovnakej ploche, akú
zaberie cca 4-5 osobných motorových
vozidiel, no v nich zvyčajne sedia len 4
osoby, prípadne 8,“ konštatoval.
Podľa K. Kajdiho je zrejmé, že pri trans-
porte verejnou dopravou ide aj o hospo-
dárnejšie využitie cestných komunikácií.
Dynamická a rýchla hromadná doprava
zasa znamená nielen pohodlie pre jej
užívateľov pri preprave, ale zaniká aj
problém, kde auto zaparkovať. „To nie
je len osobný stres a časová strata, ale aj
ďalšie nároky na plochu pre parkoviská
či parkovacie domy,“ konštatuje K.
Kajdi. (rob)

V rámci preferencie mestskej hromadnej dopravy už boli vytvorené viaceré vyhradené jazdné pruhy pre vozidlá MHD, tzv.
BUS-pruhy. Diskutuje sa o ich možnom využívaní cyklistami a vozidlami taxislužieb. FOTO - Oto Limpus

VEĽKÉ PLUS.

Teraz je ten správny čas pre jazdu so Chevroletom Diesel. Prie-

stranné Lacetti SW poháňa motor s výkonom 121 k/89 kW

a spotrebou 6,0 l/100 km**. Štýlové Lacetti má motor 121 k/89 kW a potrebuje

iba 5,7 l/100 km**. Elegantná Epica so 150k/110 kW nepotrebuje viac ako

6,1 l/100 km. A s Captivou ovládate pravé SUV so 150 k/110 kW len so spotre-

bou 7,4 l/100 km**. Všetky modely majú časticové filtre a rešpektujú emisné 

štandardy Euro IV. (** kombinovaná spotreba) 

DIESEL

Emisie CO2: 169-264 g/km. Kombinovaná spotreba paliva: 6,1 – 11,5 l/100 km.

Nová dieselová rodina Chevrolet.
Captiva, Epica a Lacetti s novými dieselovými motormi.
Vyskúšajte vo FANCARE!

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

tel.: 02/436 41 212, 436 41 213, e-mail: predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

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

s výmerou 18 a 50 m2

Tel.: 0905 265 237

NAJLACNEJŠIE TAXI V MESTE
nástupné: 20 Sk, tel. obj.: 11,90 Sk/km
CHCETE VEDIEŤ KTO? 02 / 16 303
ZAVOLAJTE 0911 987 303
A DOZVIETE SA! 0915 987 303
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VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI sa medzi
dvoma mužmi strhla hádka pre ženu.
Mladší z mužov, 24-ročný Ján Z. z Bratis-
lavy, pritom na staršieho 44-ročného
zaútočil nožom. Bodol ho pritom do
oblasti hrudníka a spôsobil mu zranenia s
neurčenou dobou liečenia.  Vyšetrovateľ
mladíka obvinil zo zločinu vraždy v štádiu
pokusu. Muž čaká v cele na rozhodnutie
súdu o vzatí do vyšetrovacej väzby.

STARÉ MESTO
NADUNAJSKEJ ULICI došlo k lúpeži.
Neznámy páchateľ pod zámienkou preda-
ja televízora vylákal 45-ročného muža do
pasáže obytného domu. To, že nejde o
predaj televízora, olúpený muž zistil, až
keď sa ocitol bez peňaženky a osobných
dokladov. Obeť pri lúpeži utrpela okrem
majetkovej škody asi 4000 korún aj zrane-
nia s približne týždňovou dobou liečenia.
Prípadom sa už zaoberá kriminálna polí-
cia v prvom bratislavskom okrese, ktorá
skutok vyšetruje ako trestný čin lúpeže.
Po páchateľovi polícia pátra.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ zasaho-
vali policajti, ktorých privolali občania
prostredníctvom linky 158. Pobila sa tu
väčšia skupina Rómov, pričom štyria
ľudia utrpeli zranenia a policajti viacerých
aktérov incidentu zadržali. Konflikt údaj-
ne vyprovokoval útok na nevestu, ktorá
bola v jednej zo znepriatelených skupín. V
priebehu incidentu dvaja muži prepadli
37-ročnú ženu a odcudzili jej náušnice.
Utrpela tržnú ranu na čele s dobou lieče-
nia asi sedem dní. Útočníci, 17-ročný a
39-ročný muž, boli obvinení z trestného
činu lúpeže.
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI v hosteli 24-
ročný Angličan preskakoval z balkóna na
balkón o poschodie nižšie. Pritom spadol
a previezli ho na ošetrenie do nemocnice. 

PETRŽALKA
NA MARKOVEJ ULICI zadržala polí-
cia troch mužov, ktorí sa vlámali do auta.
Na podozrivých mužov ju upozornil
občan prostredníctvom linky 158. Po prí-
chode na miesto policajná hliadka zistila,
že na parkovisku sa nachádzajú dve
poškodené vozidlá. Pri prepátraní okolia
policajti zadržali 26-ročného Michala,
23-ročného Richarda a 23-ročného Dá-
riusa z Bratislavy, ktorí odovzdali odcu-
dzené autorádio. Všetci traja mladíci
skončili na policajnom oddelení v Petr-
žalke a vyšetrovateľ voči nim vzniesol
obvinenie pre trestný čin krádeže. Muži,
ktorým hrozí za skutok až dvojročné
väzenie, sú stíhaní na slobode.

NOVÉ MESTO
NA JAZERE KUCHAJDA našli vo
vode ženu, ktorej telo plávalo asi 12
metrov od brehu. Vytiahli ju na breh, kde
sa ju podarilo oživiť. Zistilo sa, že ide o
76-ročnú Bratislavčanku. V kritickom
stave ju previezli do nemocnice. Za akých
okolností sa dostala do jazera, zatiaľ nie je
známe. (ver)

Chlapec

z bratislavského

predmestia
V poslednom čase sa venuje stále väčšia pozor-
nosť histórii Bratislavy. Už je pomerne pekná
kôpka kníh, ktoré približujú zabudnuté a
často už nejestvujúce kúty starej Bratislavy.
Rád sa v nich prehŕňam. Lákajú ma ich písa-
né spomienky, ale aj staré fotografie, ktoré oži-
vujú moje spomienky na detstvo. 
Moje detstvo sa viaže na Bratislavu z prvej treti-
ny minulého storočia, keď sa zdalo, že bude stále
rovnaká, pretože novoty sa do nej dostávali veľmi
pomaly.
Bratislavu som začal vnímať v tridsiatych rokoch,
keď som vyrástol z plienok a na vlastných nohách
som začal poznávať prostredie, v ktorom som žil.
Nebola to vlastne ani pravá Bratislava, o ktorej
centre sa teraz toľko píše. Bolo to vtedy ešte len
predmestie, ktoré nemalo ulice husto obstavané
činžiakmi, alebo rodinnými domčekmi. Boli tu
fabriky, sklady, rafinéria Apollo, prístav, kasárne,
sklady a kolónie jedno-, až dvojposchodových
domov, zoskupených do uzavretých útvarov s
dvormi. A boli tu ešte polia a Bulhari, ktorí pesto-
vali zeleninu.
Bolo to klasické predmestie, ktoré mne ako mest-
skému chlapcovi poskytovalo veľmi pestré pod-
mienky na život. Bol som vlastne chlapcom z
predmestia, ktorý nebol vtesnaný do ulíc, dvorče-
kov a malých „pláckov“, ale okrem veľkého
dvora mal k dispozícii polia a záhrady, kde mohol
chodiť na čerešne, alebo sa hrať na zbojníkov, prí-
padne uchmatnúť pár paradajok „Bulharovi“. Ak
sa skamarátil so skladníkom z „Káblovky“,
mohol sa v rozľahlých skladoch hrať na schová-
vačku, alebo sa pobil s chlapcami z inej kolónie.
Tieto zlaté časy mladosti silne poznačila druhá
svetová vojna, ktorá priniesla veľa nečakaných a
často aj neželaných zmien. Tiež štúdium na gym-
náziu zasiahlo do starých priateľstiev z dvora a
ľudovej, teraz už základnej, školy. Prinieslo kon-
takty s okruhmi nových mladých ľudí, ktoré otvo-
rili dvere aj do spoločnosti v starej Bratislave.
Bolo to symbolické spojenie predmestia s vtedaj-
ším centrom Bratislavy. Bratislava sa už vtedy,
ale najmä po vojne, začala postupne rozširovať aj
na svoje predmestia.
Detstvo som prežil na predmestí Bratislavy.
Narodil som sa na rozhraní jari a leta v roku 1929
v jednom z blokov kolónie, ktorá sa nazývala v
„prešpuráckom“ slangu „Huberthaus“, čiže,
Hubertove domy. Adresa bola: Mlynské nivy č.
13. Dnes by ste „Huberthaus“ a môj rodný dom
už darmo hľadali, pretože je zbúraný a na jeho
mieste sú teraz nástupištia autobusovej stanice.
Na mieste Novomestského nádražia a búdky
rampára je dnes „ovoid“ mrakodrapu VÚB. 
Vývoj a výstavba Bratislavy nabrali po skončení
druhej svetovej vojny stále rýchlejšie tempo.
Dnes už skoro nepoznávam miesta mojej mlados-
ti a začínam podliehať nostalgii. Prestávam ako
starý „Prešpurák“ poznávať novú Bratislavu tre-
tieho tisícročia. Milan Ružička

(Pokračovanie nabudúce.)

Prvá kalvária v Uhorsku bola v Prešporku
Protireformácia respektíve rekatolizá-
cia priniesla do strednej Európy nový,
dovtedy neznámy fenomén. Bolo to
budovanie kalvárií, miest, pripomína-
júcich vrch v Jeruzaleme, na ktorom
zomrel Ježiš Kristus. 
V stredoveku si kresťania Ježišovo utrpe-
nie a jeho smrť na Veľkú noc pripomínali
najmä pašiami. Tie sa obyčajne čítali v
kostole a veriacim sa pri nich názorne uka-
zovalo, ako Krista ukrižovali, ako bol ulo-
žený do hrobu a ako neskôr vstal z
mŕtvych. Pritom sa používali trojrozmerné
predmety ako napríklad Kristov kríž a
hrob. Socha Krista mávala pohyblivé
horné končatiny, aby ho bolo možné po
sňatí z kríža uložiť do hrobu a po vybratí z
hrobu zasa sochu v scéne nanebovstúpenia
vytiahnuť otvorom v klenbe chrámu „do
neba“. Takáto socha sa zachovala v Hron-
skom Beňadiku, k nej patriaci „boží hrob“
je však už vyše sto rokov v zbierke arcibi-
skupského múzea v Ostrihome.
V 17. storočí, keď stále hrozilo nebezpe-
čenstvo tureckej okupácie a rozmach pro-
testantizmu, hľadala katolícka cirkev pro-
striedky, ktoré by veriacich k cirkvi pripú-
tavali viac než omše a modlitby. K nim
patrila aj okázalá nádhera pútnických
miest, ku ktorým, hoci v menšej miere,
patrili aj kalvárie. Po vzore jeruzalemskej
Golgoty musela byť kalvária situovaná na
zďaleka viditeľnom, nezalesnenom kopci.
Najmä kríž s Ukrižovaným musel byť
odvšadiaľ viditeľný, preto sa kalvárie až
do polovice 20. storočia starostlivo
udržiavali, a náletové stromy sa z kopcov
včas odstraňovali. 
Hádam prvú Kalváriu na území Uhorska

založili v hlavnom meste kráľovstva, v
Prešporku, dnešnej Bratislave v roku 1694
na mieste, kde sa roky predtým údajne
zdržiaval nepriateľ, podľa povesti turecké
vojsko, aby obsadil mesto. Bol to mar-
kantný holý kopec na sever od mesta,
medzi dvoma hlbokými údoliami, v jed-
nom z nich vybudovali v polovici 19. sto-
ročia železničnú trať do Viedne. Po pomi-
nutí tureckého nebezpečenstva sa občania
mesta na podnet jezuitov pustili do stavby
kaplniek pripomínajúcich jednotlivé uda-
losti, ktoré predchádzali Ježišovmu ukri-
žovaniu. Jednotlivé objekty stavali až do
roku 1725, zariaďovacie predmety pribú-
dali aj neskôr. Na rozdiel od iných kalvá-
rií tu stáli aj zastavenia, ktoré predstavo-
vali Ježiša v mladosti, jeho rozlúčku s
Matkou či väznicu. Mimoriadna a aj väč-
šia bola baroková kaplnka svätého Petra,
ktorá do sledu zastavení krížovej cesty
nepatrí. Nad jej štítom sa vznášal plecho-
vý kohút, pripomenutie biblickej udalosti,
keď kohút zakikiríkal po tom, čo Peter
zaprel Krista. Kaplnka bola ešte v roku
1958 vo veľmi dobrom stave, zatvorená
veľkou mrežovou železnou bránou. Na
vrchole Kalvárie stáli tri drevené kríže, na
prostrednom z nich kvalitný bronzový
korpus Ukrižovaného z roku 1700. Neďa-
leko stála ešte kaplnka božieho hrobu,
ktorá vonkajšou fasádou pripomínala
kaplnku v Jeruzaleme.
V blízkosti Kalvárie žili pustovníci, o
areál Kalvárie sa staral rád kapucínov. Do
polovice 20. storočia bol areál v pomerne

dobrom stave, Krista na kríži bolo mimo-
riadne dobre vidno napríklad z námestia
pred hlavnou stanicou. Potom nastal úpa-
dok a zámerné ničenie historickej pamiat-
ky. Z areálu si vykrajovali parcely tí, ktorí
mali na stavbu víl. Jednotlivé kaplnky sa
búrali pri rozširovaní ulice a pri výstavbe
nových obytných objektov. Nástenné
maľby zanikli bez dokumentácie a bez
stopy. Niektoré kamenné sochy sa dostali
do múzeí a galérií, iné ľudia rozkradli.
Kamenní anjelici sa dodnes povaľujú v
blízkej súkromnej záhrade. 
Čo zlomyseľne nezničil človek, to zničila
príroda. Na mieste pôvodne holého kopca
sa bez náležitej údržby rozrástol les nále-
tových stromov. Rozrušil múry a základy
barokových stavieb, korene stromov roz-
ryli aj niektoré chodníky a schody.
Pred rokmi vznikla snaha bratislavskú
Kalváriu obnoviť. Počas viacerých sezón
sa podarilo s pomocou študentov zo
zahraničia vyčistiť chodníky a miesta
kaplniek, ktoré ešte nie sú zastavané.
Nastal však problém. Tvrdosť zákona či
neústupnosť ochrancov prírody zabraňu-
jú bez vysadenia iného stromu alebo
vysokej finančnej náhrady vyťať nekva-
litné stromy, ktoré ďalej likvidujú túto
historickú pamiatku. Pritom dnešný maji-
teľ Kalvárie nemá ani finančné možnosti,
ani voľné miesto, kde by nové stromy
vysadil. A tak v začarovanom kruhu asi
zvíťazí nie ľudský rozum, ale príroda. A
Bratislava bude mať miesto rekonštruo-
vanej historickej pamiatky figu drevenú.
Teda figy tam asi neporastú, ale drevo
určite. Štefan Holčík 

FOTO - archív
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HOKEJ
Spanilú jazdu šampiónov predviedol
Slovan vo finále play off hokejovej
Slovnaft extraligy. Po dvoch výhrach
doma dokázali Bratislavčania zvíťaziť
aj na ľade Dukly v Trenčíne a sériu na
víťazné zápasy ukončili na čísle 4:0.
Šiesty majstrovský titul (predtým v sezó-
nach 1997/98, 1999/00, 2001/02,
2002/03, 2004/05) získali zverenci tréne-
ra Zdena Cígera spôsobom, ktorý odbor-
níci až tak neočakávali. Po tom, ako Tren-
čín vyradil v semifinále víťaza základnej
časti HC Košice, sa predpokladalo, že o
novom majstrovi rozhodne prinajmen-
šom päť, ak nie sedem zápasov.
Faktom však je, že kým belasým forma
viditeľne stúpala, vojakom minimálne
kulminovala, keď - najmä v domácom
prostredí - nedokázali využiť vytvorené
gólové príležitosti. Pod kolektívny výsle-

dok Slovana sa však podpísali aj indivi-
duality. „V každom mužstve sú lídri, v
Slovane bol tým najväčším brankár Hovi,
ktorý zdvihol mužstvo po nie príliš vyda-
renej štvrťfinálovej sérii s Popradom,“
povedal bývalý skvelý čs. reprezentant
Dárius Rusnák a dodal: „Chytili sa ďalší
hráči, Kuľha, Uram, Kukumberg.“
Na začiatku tohtoročnej sezóny viedol
belasý tím český tréner Rostislav Čada. A
nezačal zle, Slovan získal v základnej
časti až 14-bodový náskok na Košice, ale
postupne ho strácal. A keď už boli body
vyrovnané, vedenie Slovana neváhalo
pristúpiť k nepopulárnemu kroku, k
výmene trénera. Prišiel bývalý hráč bela-
sých Zdeno Cíger. „Naraz vstúpil na
veľkú scénu. Konečný výsledok však
potvrdzuje, že táto voľba bola dobrá. Ako
hráč pôsobil na vysokej úrovni a skúse-
nosti z tohto obdobia veľmi dobre využil

najmä pri striedaní,“ prízvukuje D. Rus-
nák. A tu je bezprostredná reakcia Z.
Cígera po zisku majstrovskej trofeje:
„Nečakal som, že finálová séria bude iba
na štyri stretnutia, o to viac ma prvenstvo
teší. Naša forma rástla od zápasu k zápa-
su. Po úspechu sme túžili viac ako Tren-
čania.“
Hokejisti Slovana si ziskom majstrovské-
ho titulu vybojovali právo účasti v Turna-
ji majstrov európskych krajín. Predchá-
dzajúceho slovenského majstra MSHK
Žilina tak nahradí v spoločnosti majstrov
Česka, Fínska, Švédska, Nemecka a Rus-
ka práve šampión z Bratislavy. (mm)

FOTO - Oto Limpus
Finálová séria
Slovan - Trenčín 4:2
Slovan - Trenčín 5:3
Trenčín - Slovan 1:3
Trenčín - Slovan 1:4

FUTBAL
Artmedia je stále jediným konkuren-
tom MŠK Žilina v boji o titul. Iba troj-
bodovú stratu na ligového lídra si
udržala aj po derby so Slovanom (2:0).
Šláger kola v skupine o titul však nesplnil
očakávanie vyše ôsmich tisícok divákov -
najvyššia návšteva 5. kola Corgoň ligy - z
toho takmer tisícky vyložene belasých.
Domácim pre chorobu chýbal konštruk-
tívny záložník Kozák a tak petržalskému
tímu v podstate k víťazstvu pomohli iba
chyby súpera. Najskôr si belasá obrana
nechala nabehnúť za svoj chrbát Oravca a
neskôr toho istého hráča nechala prihrať

nabiehajúcemu Strakovi a povinné víťaz-
stvo bolo akoby na tanieri. „Snažili sme sa
presadiť kombinačnou hrou. Dali sme
prvý gól, mohli sme rýchlo pridať aj
druhý. Aj keď sa Slovan v druhom polča-
se pokúšal o ofenzívu, zabrzdilo ju vylú-
čenie Ibragimova a potom sme už mohli
zápas v pohode dohrať,“ spokojne konšta-
toval tréner domácich Štefan Horný. Žiaľ,
zranil sa Fodrek: „Vyšetrenie v nemocni-
ci, našťastie, ukázalo, že nejde o zlomeni-
nu v oblasti pravého členka, iba o natiah-
nuté väzy. Lekári mi na štyri dni nasadili
na nohu dlahu, potom rozhodnú o ďalšej
liečbe,“ povedal stredopoliar Artmedie.

Tím z Tehelného pola totálne sklamal.
Okrem „nožničiek“ Chlebeka si nevytvo-
ril vážnejšiu gólovú príležitosť, navyše sa
lacno nechal vylúčiť Srb Ibragimov. „Keď
chce niektoré mužstvo v Petržalke vyhrať,
nesmie sa dopustiť takej chyby ako to
bolo u nás pri prvom góle,“ naznačil jednu
z príčin prehry tréner Jozef Jankech a pri-
dal ďalšie dve: „To isté sa opakovalo aj pri
druhom góle. A tretím momentom bolo
vylúčenie Ibragimova, pričom po vzájom-
nej šarvátke mal byť vylúčený aj Staňo.“
V skupine o udržanie Inter remizoval s
Trnavou (1:1), ale lepším skóre sa udržal
na čele tabuľky. (mm)
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Hokejisti Slovana sú už po šiestykrát

majstri, expresne zdolali Trenčín

Bratislavské futbalové derby v prospech

Artmedie, Slovan mal lepších fanúšikov

Sezónu

odštartujú

vo Vajnoroch
CYKLISTIKA
Otvorenie pretekárskej sezóny v cest-
nej cyklistike na Slovensku bude vo
Vajnoroch a v Rači.
Cestní cyklisti sa prvý raz súťažne pred-
stavia na domácej scéne v sobotu 14.
apríla od 9.30 h na kritériu o Pohár sta-
rostu Vajnôr. Trať 1250 m dlhého okruhu
povedie ulicami Baničova, Na Doline,
Zátureckého, Kratiny, Koncová, Pri Stru-
he, Baničova. Vypísané sú kategórie
nábor (9.30), cyklistika pre všetkých
(9.40), Masters C, D (9.50), Masters A, B
(10.40) a Elite + U23 (11.40).
V sobotu bude ešte ďalšia cyklistika.
Väčšina účastníkov kritéria vo Vajnoroch
sa presunie do Rače, kde bude od 14.30 h
už VI. ročník Memoriálu Vlastimila
Ružičku v časovke do vrchu. (mm)

Interisti sú 

v semifinále
BASKETBAL
Basketbalisti Interu Bratislava po
troch víťazstvách nad Baníkom Hand-
lová postúpili do semifinále domácej
extraligy.
Zverenci trénera Pavla Zuzíka potvrdili
svoje postavenie zo základnej časti extra-
ligy, kde skončili na 2. mieste a mali
dostatok času pripraviť sa na svojho
semifinálového súpera. Ten vzišiel z
dvojice Nitra - Spišská Nová Ves. „V
podstate je nám jedno, s kým by sme
mali hrať v boji o postup do finále. S
Nitrou máme skóre 2:2, so Spišiakmi
3:1. Z hľadiska cestovania by však bola
prijateľnejšia Nitra,“ povedal P. Zuzík a
na otázku, ako strávilo jeho mužstvo
Veľkonočné sviatky, zaujímavo dodal:
„Aktívne sme regenerovali.“ (mm)

Policajti budú

hrať o titul
VOLEJBAL
Volejbalisti VKP Bratislava sa prebo-
jovali do finále extraligy. V troch semi-
finálových zápasoch s Prešovom strati-
li iba dva sety.
Policajti sú vo finále piaty raz za sebou,
pričom sa budú usilovať získať už desiaty
titul majstrov Slovenska. Sedem získali v
rokoch 1993-1999, ďalšie v rokoch 2004
a 2006. „Semifinálová séria bola pre nás
povinnou jazdou. Teraz máme čas sústre-
diť sa na finálové duely,“ povedal tréner
VKP Jaroslav Nosek. Meno svojho finálo-
vého súpera sa policajti dozvedeli až v
stredu 11. apríla. Vzišlo z dvojice Nové
Mesto nad Váhom - Humenné, kde bol
stav po štyroch stretnutiach 2:2. (mm)

Už v nedeľu sa

pobeží z Devína

do Bratislavy
ATLETIKA
Šiesty ročník Národného behu Devín -
Bratislava odštartujú v nedeľu 15.
apríla o 10.00 h.
Po úspešnom priebehu 2. ročníka Tatra
banka City Marathonu bude v Bratislave
ďalšie atletické podujatie celoslovenské-
ho významu - 60. ročník Národného
behu Devín - Bratislava. Jeho usporiada-
teľom je Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavného mesta
SR Bratislavy.
Posledný termín prihlásenia je v piatok
13. apríla v čase od 14.00 do 18.00 h na
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na
ulici Odbojárov 9 alebo ten krajný ešte
tesne pred štartom v nedeľu od 7.00 do
8.30 h na Kúpeľnej ulici pri Grösslingu.
Štartový poplatok sa platí v hotovosti.
Účastníci hlavného behu na trase A
Devín - Bratislava, Hviezdoslavovo nám.
(11 625 m) zaplatia 150 Sk, v deň podu-
jatia 15. apríla 200 Sk. Štartujúci v
Malom behu pre deti na trati B Most Laf-
ranconi - Hviezdoslavovo nám. (2600 m)
50, resp. 100 Sk. Doprava na miesto štar-
tu do Devína je od 8.00 do 9.00 h z
Vajanského nábrežia pri Grösslingu auto-
busmi. Nakladanie batožiny v Devíne na
prevoz z Devína do cieľa je od 9.15 do
9.45 h. Štart oboch behov je v nedeľu 15.
apríla o 10.00 h. (mm)

Tenisti postúpili

do baráže

Davis Cupu
TENIS
Reprezentačný tím tenistov Slovenska
si vybojoval v Skopje v súboji s domá-
cim Macedónskom postup do jesennej
baráže o účasť vo svetovej skupine
ročníka 2008.
Konečný výsledok stretnutia 2. kola I.
skupiny euroafrickej zóny Davisovho
pohára 2007 tenisových mužských repre-
zentačných družstiev Macedónsko - Slo-
vensko 0:5 potvrdzuje, že Slováci splnili
úlohu favoritov. Pod vedením trénera
Miloslava Mečířa postupne svoje duely
vyhrali Mertiňák (s Magdincevom 3:1),
Hrbatý (s Rusevskim 3:0), Hrbatý s Mer-
tiňákom (vo štvorhre s Magdincevom a
Rusevskim 3:0), Červenák (s Martino-
skim 2:0) a Klec s Grabuloskim 2:0).
„Pokiaľ ide o nášho ďalšieho súpera, v
prípade nutnosti cestovať znova von by
sme si želali nejakého ľahšieho a exotic-
kejšieho protivníka - tak, aby sme mali
solídnu šancu na víťazstvo, napríklad
Japonsko či Kórejskú republiku,“ pove-
dal generálny sekretár Slovenského teni-
sového zväzu Igor Moška. (mm)

Nové BMW radu 3
Cabrio

www.bmw.sk Radosť z jazdy
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Výstavy Život bobrov a Nanosvet v SNM
VÝSTAVA
Ak sa rozhodnete stráviť voľný čas
návštevou Slovenského národného
múzea, čakajú vás v jeho priestoroch
dve pútavé výstavy.
Prvá z nich mapuje život bobrej rodinky
a má názov Život bobra, druhá sa ponára
do miniatúrneho sveta a návštevníkom sa
predstavuje pod označením Nanosvet.
Výstava Život bobra predstavuje 30 veľ-
koformátových fotografií (90 x 60 cm) a
30 fotografií formátu A3+ a mapuje život
rodinky bobrice Ráchel. Autori Tomáš
Hulík, Fedor Čiampor a Andy Šutek strá-
vili pozorovaním bobrov vo voľnej príro-
de na rieke Morava neďaleko Devínskej
Novej Vsi viac než tisíc nocí, resp. osem

rokov (od roku 1997). Za ten čas sa stali
členmi bobrej rodinky a zaznamenali
nezvyčajné situácie, zriedkakedy pozoro-
vané vo voľnej prírode. Návštevník
múzea tak môže spoznávať výchovu pia-
tich mláďat bobrice Ráchel, ale aj ich tra-
gický osud, ktorý im pripravili povodne v
roku 2002. Autori predstavujú bobrov aj
formou diorámy, ktorá znázorňuje azda
najznámejšiu a najviac viditeľnú činnosť
bobrov - rúbanie stromov. Súčasťou
výstavy je i jeden z filmov, ktorí autori
natočili pre rakúsku televíziu ORF. 
Výstava Nanosvet ponúka verejnosti
pohľad na svet veľmi malých rozmerov.
Nanosvet je prvou z troch výstav projek-
tu Dotyky poznania. Vystavené exponáty

(spolu asi 12 kusov, z toho asi 6 interak-
tívnych) postupne uvedú návštevníka do
problematiky nanosveta pomocou škály
rozmerov vecí a predmetov. Od vesmír-
nych asi 1017 metrov, cez „naše“ ľudské
mierky asi 100 metrov (teda jeden meter)
až po 10-9 metrov (1 miliardtina metra).
Na ceste do sveta „trpaslíkov“ náv-
števníkov sprevádzajú lupy, mikroskopy,
ale aj ďalekohľady. Scenár výstavy sa v
návrhu exponátov orientuje predovšet-
kým na možnosti interaktivity a humorné
podanie. Mladí návštevníci môžu
zamestnať svoju kreatívnu myseľ a ruky
v tvorivých dielňach. Obe výstavy v Slo-
venskom národnom múzeu na Vajanské-
ho nábreží potrvajú do 30. júna. (dš)

Gejza Dusík na scéne Divadla Aréna
DIVADLO
Prvého apríla uplynulo sto rokov od
chvíle, keď sa v Zavari narodil maj-
ster Gejza Dusík. Divadlo Aréna prá-
ve v tento deň uviedlo operetu sloven-
ského velikána a tvorcu operiet Pod
cudzou vlajkou. 
Pamätníci spomínajú, že s impozantnou
a robustnou postavou Gejzu Dusíka
ostro kontrastovalo jeho jemné, nobles-
né a skromné vystupovanie, osobný
šarm a dobré spôsoby. Opereta Pod
cudzou vlajkou odráža, ako to už u
umelcov býva zvykom, práve vnútorný
svet hudobného majstra. Nekričí do
sveta plané popevky len preto, aby na
seba upozornila, len sa nevtieravo a
decentne blíži k divákovi, aby ho oblaži-
la svojimi piesňami, odpútala od ťažkos-
tí, ktoré ho gniavia a jemným dotykom

dlane voviedla do sveta lásky, ale aj
vojen, konfliktov a nedorozumení. Náv-
števníci divadla tak majú možnosť
počuť známe Dusíkove piesne Dedinka
v údolí, S tebou pod Tatrami, Saigon, ty
mesto krásnych žien a iné.
Prešlo presne šesťdesiat rokov odvtedy,
čo v hlavnej postave operety Pod cudzou
vlajkou zažiaril na scéne SND František
Krištof Veselý. Dnes sa v postave Jána
Holuba predstavuje Ján Koleník, jeho
speváckymi a hereckými partnermi sú
Miroslava Partlová, Marián Labuda ml.,
Róbert Mikla, Štefan Richtárech, Júlia
Jamrišková, Marta Potančoková, Miloš
Stančík, Karol Čálik, Petra Lenártová,
Ivo Heller a ďalší. Všetci účinkujú v
réžii Rastislava Balleka, s textami piesní
Ota Kaušitza a libretom Cela Radványi-
ho. Originálny dobový zvuk dáva insce-

nácii hudobný aranžmán Juraja Bartoša
a nahrávka Bratislava Hot Serenaders.
Súčasné spracovanie nemá podľa tvor-
cov len nostalgický charakter, hoci je
sčasti návratom k zaniknutému svetu
operety. Malo by byť predovšetkým pri-
pomenutím originálnej divadelnej kon-
vencie, prinášajúcej témy, ktoré zanikli
spolu s ňou. Inscenácia je určená širšie-
mu mestskému publiku - teda pamätní-
kom, pretože nejde o rekonštrukciu
minulosti, ale o dialóg s ňou. Príbeh je
posunutý k modernejším divadelným
výrazovým prostriedkom. Kombinácia
týchto dvoch polôh by mala zaručiť, že
inscenácia prinesie do slovenského diva-
delného kontextu čosi naozaj nové.
Taká je ambícia Divadla Aréna, ktorú sa
uvedením Dusíkovho diela nepochybne
darí naplniť. Dáša Šebanová

Milan Herényi

vystavuje maľby

a grafiky
VÝSTAVA
Na rohu ulíc Konventnej a Kozej v
priestoroch Infocen SEK EU vystavu-
je svoje maľby a grafiky akademický
maliar Milan Herényi. Výstava Ra-
dosť z pohybu je sprístupnená od 12.
apríla do 15. mája, v pondelok až pia-
tok od 9.00 - 15.00 h.
Tvorba Milana Herényiho je silne
ovplyvnená prostredím, v ktorom vyras-
tal. Matka, pani Augusta Herényiová-Sta-
rostová, bola primabalerínou v SND. Od
malička maliar trávil veľa času v zákulisí
divadla, čo ho poznačilo na celý život. Na
jeho plátnach nájdeme nežné baletky na
javisku v lesku sláve, ale aj so strhanými
tvárami po skúškach, smutných klaunov,
hudobníkov a komediantov.
Ak sa však prizrieme lepšie, zbadáme
medzi dielami umelca aj britké postre-
hy, ktoré zaznamenávajú životy obyčaj-
ných ľudí. Kraj pod Poľanou silne oslo-
vuje umelcov, ktorí v ňom nachádzajú
inšpiráciu pre svoje diela. Nie je to inak
ani v prípade Milana Herényiho. Detvan
vždy stelesňoval dejinný optimizmus
národa, mocnej príslušnosti k zemi a
ľudu a takto je zobrazovaný aj na jeho
plátnach. (dš)

Newyorská 

kapela Groove

Collective v PKO
HUDBA
Bratislavský Jazz Club predstaví na
16. koncerte kapelu, ktorá dokáže na-
tiahnuť jam na pätnásť minút a nenu-
diť pri tom ani sekundu. Newyorská
skupina Groove Collective vystúpi v
Spoločenskej hale PKO 24. apríla o
20.00 h.
Je takmer nemožné vymenovať všetky
hudobné štýly, ktoré v hudbe Groove
Collective počuť - funk, džez, hip-hop,
latino, r’n’b, soul, mambo, house. Skupi-
na sa stretla v raných deväťdesiatych
rokoch a chémia, ktorá začala medzi
hudobne i etnicky rôznorodými hráčmi
fungovať, odvtedy vibruje s narastajúcou
intenzitou. Ich hudba však nezostáva
nemenná, stále sa vyvíja a priberá nové a
nové prvky do svojho eklektického, futu-
ristického štýlu.
Za album People people music music si
vyslúžili nomináciu na cenu Grammy za
najlepší džezový album. Sedem skvele
predávaných albumov a množstvo pre-
stížnych ocenení potvrdzujú, že túžba
hráčov tvoriť „sviežu, vynikajúcu a
samozrejme tanečnú hudbu" sa viac ako
napĺňa. Vstupné je 180 Sk v predpredaji
a 220 Sk na mieste koncertu. (bk)

Moyzesovo

kvarteto a Varga

na Devíne
HUDBA
Jedným z lákadiel blížiacich sa Dní
otvorených dverí samosprávy hlavné-
ho mesta Bratislavy bude vystúpenie
hudobného mága Mariána Vargu a
Moyzesovho kvarteta.
Vystúpenie umocní čarovnú atmosféru
starobylého hradu Devín v sobotu 21.
apríla o 20.30. Ako informovalo Brati-
slavské kultúrne a informačné stredisko,
vstup na večerný koncert je zdarma. V
prípade nepriaznivého počasia sa koncert
presúva do PKO. (brn)

Waldemar

Matuška

v Istropolise
HUDBA
Kto si obľúbil piesne legandárneho
Waldemara Matušku, jedného z naj-
populárnejších českých spevákov 60. a
70. rokov, bude mať príležitosť zažiť
jeho koncert s Oľgou Blechovou a sku-
pinou K.T.O. 
Waldemar Matuška je muž a umelec,
ktorý o popularitu a úspech rozhodne
nemá núdzu. Dvakrát získal Zlatého slá-
vika (1962 a 1967), pravidelne bol na 2.
a 3. mieste. Jeho popularita stále rástla.
Začal sa objavovať vo filmoch ako herec,
spieval pesničky na začiatku a na konci
obľúbených seriálov. V lete 1986 emi-
groval do USA. Žije v St. Petersburgu na
Floride. Bratislavskému publiku svojimi
piesňami pripomenie zašlé časy dávnej
slávy a dokáže, že sú hviezdy, ktoré ani
zastretím oceľových mrakov nestratia na
svojom jase a nikdy nevyhasnú.
Hudobná zostava Matuška, Blechová a
K.T.O. vystúpi 26. apríla o 19.00 v Istro-
polise na Trnavskom mýte 1. (dš)

Josef Laufer 

v Divadle Aréna
HUDBA
Vianočný koncert českého speváka
Josefa Laufera sa stretol u bratislav-
ského publika s veľkým úspechom, a
tak sa nostalgický umelec s vášnivo
podfarbeným hlasom rozhodol opäť
predstúpiť pred Bratislavčanov.
Koncert bude 26. apríla o 19.00 v Divad-
le Aréna na Viedenskej ceste 10 a diváci
tak budú mať možnosť zažiť výbornú
atmosféru, ktorú dokáže na koncertoch
vytvoriť. Josef Laufer za posledných
desať rokov nahral 4 sólové CD. Koncer-
tom v Bratislave už druhýkrát poruší pät-
násť rokov trvajúcu absenciu na koncert-
ných pódiách. (dš)

Miroslava Partlová a Ján Koleník pod cudzou vlajkou. FOTO - Oleg Vojtíšek

BratislavaBratislava
Ivánska cesta 10 (2000 m2), Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
·evãenkova 23 (PetrÏalka), Tel.: 02/6381 3614; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), Tel.: 02/6446 3408; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

3x v
 BA

Akcia trvá od 11. 4. do 30. 4. 2007 alebo do vypredania zásob.
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PIATOK 13. apríla
� 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, Štúdio
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 námestie 12
� 19.00 - Hudba troch storočí, hrá Maďar-
ský národný filharmonický orchester, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
�19.30 - T. Winterberg/M. Rukov: Rodin-
ná slávnosť, divadelné predstavenie, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, divadel-
né predstavenie, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Uzávierka (Švédsko), Festival
škandinávskych filmov, kino Mladosť,
Hviezdoslavovo námestie 17
� 20.00 - Samuel Tomeček & Free Inna
Cage, koncert, Klub Za zrkadlom, Rovnian-
kova 3

SOBOTA 14. apríla
� 15.30 - Artmedia - Senec, futbalová Cor-
goň liga, o titul, štadión Artmedie
� 18.00 - Veľkonočný koncert duchovnej
hudby speváckeho zboru CANTUS, Kon-
certná sieň Klarisky, vstupné 100 Sk
� 18.00 - Wallander - Mastermind (Švéds-
ko), Festival škandinávskych filmov, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17
� 19.00 - Podjezd (Cz) / Waterflow (Sk,
Nl), bluegrass/acoustic music koncert, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Tiso, monodráma, účinkuje M.
Labuda, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Slovan - Ružomberok, futbalová
Corgoň liga, o titul, Tehelné pole
� 20.00 - Slávia UK - Nováky, 6. kolo extra-
ligy vo vodnom póle, plaváreň Pasienky
� 20.00 - Blahoslavení smädní (Nórsko),
Festival škandinávskych filmov, kino Mla-
dosť, Hviezdoslavovo námestie 17

NEDEĽA 15. apríla
� 8.00 - Slávia UK - Nováky, 6. kolo extrali-
gy vo vodnom póle, plaváreň Pasienky
� 10.00 a 14.30 - Princezná Kukulienka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske nám. 11
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, Veľké koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1

� 14.00 - Veľká aprílová cena, dostihový
míting, Závodisko-Starý Háj
� 15.00 a 19.00 - Neberte nám princeznú,
muzikál, Nová scéna, Živnostenská 1
�16.00 - Hra na fľašku alebo Zahrajte sa
s nami, divadelné podujatie pre deti, Divad-
lo a.ha, Školská 14 
� 16.00 - Popoludnie pre seniorov, účinku-
jú spevácky zbor Dúbravanka, tanečná skupi-
na Tropical a 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 - Avalonská noc - večer írskych
tancov, slávnostný program k 5. výročiu
vzniku tanečnej skupiny Avalon, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Zuzana Smatanová, koncert, PKO

� 19.00 - Jam Sessions so skupinou The
Trio, Music Club Hlava XXII, Bazová 9
� 19.00 - Bundesjugendorchester, koncert
mládežnícka orchestra z Nemecka, Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie, Reduta

PONDELOK 16. apríla
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - (Ne)pripravení, Divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - H. Ibsen: Heda Gablerová, pred-
stavenie študentov VŠMU, Divadlo Galéria,
Ventúrska 3
� 19.00 - A. Forgách: Človek človeku vl-
kom (Ember embernek farkasa), amatérske
divadlo, adaptácia románu Kronika vopred
ohlásenej smrti, predstavenie je v maďarskom
jazyku, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - F. Richter :Boh je DJ, divadelná
reality show, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
10 20.00 - Karbido (PL), koncert , A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 17. apríla
� 10.00 - Wanna be cool, koncert pre žiakov
ZŠ v rámci projektu Angličtina v pesničkách,
Spoločenská hala PKO
� 19.00 - A. Strindberg: Slečna Júlia, pred-
stavenie študentov VŠMU, Divadlo Galéria,
Ventúrska 3
� 19.00 - E. Walsh: Diskozvery, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5

� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to slovo
padne, divadelné predstavenie, 150. repríza,
Divadlo Astorka, Nám. SNP 33 
�19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
�20.00 - Do you really want to...?, multime-
diálne predstavenie, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 18. apríla
� 19.00 - Respírium, so skladateľom J. Hatrí-
kom, violončelistom E. Prochácom a akordeo-
nistom R. Kákonim, Hudobný salón Zichyho
paláca
� 19.00 - P. Weiss: Kentauri, divadelná hra,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Ch. Bukowski: Tvoje pivo.../The
Killers, predstavenie študentov VŠMU,
Divadlo Kaplnka, VŠMU, Ventúrska 3
� 19.00 - E. Walsh: Diskozvery, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Slovak Street Session, adrenalíno-
vá show, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Benefičný koncert, Veľké koncert-
né štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1

ŠTVRTOK 19. apríla
� 18.00 - Ako to vlastne bolo..., neznáme
fakty o histórii Slovanov pred a po narodení
Krista, MKC Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - 8. abonentný koncert, Veľké kon-
certné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - D. Harrower: Na nože, Divadlo
Ívery, MKC, Školská 14
� 19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
predpremiéra, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Bukowski: Tvoje pivo.../The
Killers, predstavenie študentov VŠMU,
Divadlo Kaplnka, Ventúrska 3
� 19.00 - Ch. Durang: Nevyliečiteľní, diva-
delné predstavenie amerického dramatika,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - R. Gallén (gitara), A. Nakajima
(husle), Festival Bratislavská komorná gitara,
CC centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - R. de Obaldia: Veľkovezír / M.
Gavran: Žena dvoch možov, Konzervató-
rium Bratislava, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 20.00 - Funky Party II, hrá skupina FUN-
KIEZ, Mária Bundová, Robo Papp a najlepší
funky DJ David zo Senca. Club Coyote Ugly,
Rožňavská 1

� 20.00 - Evolution night: Živá partitúra,
multimediálne predstavenie, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

� 20.00 - Kooperativa Jazz: Matúš Jakab-
čic a jeho hostia, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10

PIATOK 20. apríla
� 10.00 - workshopy hry na ústnu harmo-
niku, Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
�11.00 - J. Krasula : Tri prasiatka, predstave-
nie pre deti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 14.00 - Verejná burza použitej literatúry,
kto prinesie knihy, neplatí vstupné a poplatok
za stôl, vstupné pre nepredávajúcich 10 Sk,
MKC na Gaštanovej 19
� 10.00 a 19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí
Beatles, verejná generálka a predpremiéra,
Štúdio SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - Festival ústnej harmoniky, účin-
kujú M. Prybojszki (HU) a E. B. Procházka
(SK), hostia: T. Kaminski (PL), K. Ch. Slavík
(CZ),  The Frozen Dozen, Klub Za zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - V. Dyk: Krysiar, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - K. Čapek: R.U.R., predpremiéra,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - BBC Philharmonic, koncert pre-
stížneho orchestra, Koncertná sieň Slovenskej
filharmónie, Reduta
� 19.00 - Gyárfás trio, festival Bratislavská
komorná gitara, CC centrum, Jiráskova 3
� 20.00 - Unsound on tour I., koncert, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

SOBOTA 21. apríla
� 10.00 a 19.00 - K. Čapek: R.U.R., verejná
generálka a predpremiéra, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 16.00 - Workshopy hry na ústnu harmo-
niku, Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
premiéra, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - Duo Cordefiato, festival Bratislavs-
ká komorná gitara, CC centrum, Jiráskova 3

NEDEĽA 22. apríla
� 10.30 - Nedeľné matiné: Peter Michalica,
husle, Moyzesovo kvarteto, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Kráľ Droz-
dia hlava, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�15.00 - J. Krasula: Tri prasiatka, predstave-
nie pre deti, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 16.00 a 19.30 - E. Albee: Koza alebo Kto
je Sylvia?, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - K. Čapek: R.U.R., premiéra, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
Štúdio v Novej budove SND, Pribinova ul.
� 19.00 - Trio Tango en Vos, festival Brati-
slavská komorná gitara, Klub Za zrkadlom,
Rovniankova 3

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

vyjdú opäť o týždeň
19. 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


