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Dopravný

podnik

Bratislava má

nové vedenie 
BRATISLAVA
Minulý týždeň sa funkcie ujalo nové
predstavenstvo Dopravného podniku
Bratislava, a.s. Predsedom predsta-
venstva sa stal mestský poslanec Bra-
nislav Zahradník (SDKÚ-DS).
Ďalšími členmi predstavenstva sú prvý
námestník primátora Milan Cílek (SDKÚ-
DS) a mestskí poslanci Ján Kotuľa (KDH),
Gert Duni (SDKÚ-DS) a Martin Berta
(KDH).
Na prvom zasadnutí sa nové predstaven-
stvo oboznámilo so situáciou v podniku a
dohodlo sa na systéme práce predstaven-
stva. Zhodlo sa na strategickom cieli,
ktorým je do troch rokov zásadne zvýšiť
kvalitu cestovania v bratislavskej MHD.
Prvým krokom má byť rýchly vnútorný
audit, na základe ktorého urobia raciona-
lizačné a reštrukturalizačné opatrenia.
„Tie sa však nedotknú kľúčovej skupiny
zamestnancov a tými sú vodiči,“ infor-
moval prokurista DPB Martin Jerguš.
DPB by sa mal tiež viac otvoriť verejnos-
ti, komunikovať s cestujúcimi a prijímať
podnety občanov na zlepšenie kultúry
cestovania.
O odvolaní doterajšieho predstavenstva
Dopravného podniku Bratislavy rozhod-
lo mestské zastupiteľstvo ešte začiatkom
februára. Doterajší predseda predstaven-
stva Ján Zachar zatiaľ zostáva generál-
nym riaditeľom podniku, podľa našich
informácií sa však počíta s jeho skorou
výmenou. Odteraz by mali byť funkcie
predsedu predstavenstva a generálneho
riaditeľa DPB oddelené. (brn, sita)

Letnú čitáreň

otvoria už

v polovici mája
STARÉ MESTO
Letná čitáreň Červený rak by mala
byť otvorená v polovici mája. Pro-
gram slávnostného otvorenia pripra-
vuje Mestská knižnica, ktorá bude
čitáreň prevádzkovať. 
Priestor čitárne by sa mal využívať aj
počas tohtoročného Kultúrneho leta.
„Chystáme 2. ročník Bratislavského
maratónu poézie, budeme tu organizovať
koncerty, výstavy, uvažujeme aj o diva-
delných predstaveniach pre deti,“ pove-
dal riaditeľ Mestskej knižnice Juraj
Šebesta.
Obnovená Letná čitáreň Čerevný rak sa
nachádza v Michalskej priekope, ktorej
časť bola vlani zrekonštruovaná. Niekoľ-
komesačná rekonštrukcia bola ukončená
v polovici novembra, keď bol priestor
slávnostne otvorený. Oprava stála 19
miliónov korún, ktoré mesto zaplatilo zo
svojho rozpočtu. (juh) 

Diaľničný tunel

pod Sitinou

majú otvoriť

23. júna 
LAMAČ
Diaľničný tunel pod Sitinou, ktorý má
oficiálny názov Františka, otvoria a
sprístupnia motoristom 23. júna. Tým
by sa mali naplniť očakávania odbor-
nej i laickej verejnosti o zmiernení
hustoty dopravy v západnej časti
mesta. 
Podľa Magdalény Dobišovej zo staveb-
nej spoločnosti Skanska, v týchto dňoch
sa  dokončuje hlavný diaľničný objekt
vrátane priraďovacích a odbočovacích
pruhov na súbežné komunikácie. Na
lamačskej strane tunela chýba ešte
dokončiť asi 380 metrov vozovky a ďal-
šie nevyhnutné úpravy. Pokračuje aj
betónovanie zvodidiel v smere na Brno
pri križovatke Diamant a úprava stredné-
ho deliaceho pásu diaľnice. Pripravuje sa
odpočívadlo Lamač pri benzínovej
pumpe. Až tesne pred odovzdaním stav-
by budú namontované aj odvodňovacie
zariadenia, tzv. rigoly, upravia sa okolité
svahy a nasadí zeleň. 
Na druhej strane, v Mlynskej doline, sa
začína s montážou poslednej časti proti-
hlukovej steny. Tu sa už dokončujú
terénne úpravy, sadí sa zeleň a spevňujú
sa svahy potoku Vydrica. Úplné ukonče-
nie prác po júnovom sprejazdnení tunela
sľubuje stavebná spoločnosť na septem-
ber tohto roku. 
Tunel Františka, ktorý je prvým dvojprú-
rovým diaľničným tunelom na Sloven-
sku bol stavebne dokončený ešte v júni
minulého roku. Následne ho začali vyba-
vovať potrebnými technológiami - osvet-
lením, systémom vetrania, komplexom
protipožiarnej ochrany, systémom konti-
nuálneho merania fyzikálnych veličín,
riadenia dopravy v rôznych prevádzko-
vých stavoch atď. Tunel je prepojený
únikovými chodbami na piatich mies-
tach, z toho jedno je zväčšené na prejazd
vozidiel záchranných služieb. V každej z
nich je jeden núdzový záliv. Spravidla
každých 150 metrov sú v tuneli tzv. SOS
výklenky a každých 90 metrov požiarne
výklenky. 
Stavebné práce na tuneli Františka začali
spoločnosti Taisei a Skanska BS koncom
roka 2003 a na prerazenie oboch tunelo-
vých rúr potrebovali 17 mesiacov. Tunel
má v oboch smeroch takmer 1,5 kilomet-
ra, pričom východná rúra meria 1415
metrov a západná 1440 metrov. Na stav-
bu tunela Františka je vyčlenených 3,5
miliardy korún a po dokončení bude
súčasťou diaľnice D2 v úseku Lamačská
cesta - Staré grunty. Zavŕšením celého
projektu bude kompletne vybudovaný
obchvat hlavného mesta Slovenska a
vytvorí sa tak súvislé diaľničné spojenie
z Českej republiky cez Bratislavu sme-
rom na Nitru a Žilinu, ale aj na hranice s
Maďarskom. (rob)

Každý rok zbierky Ligy proti rakovine je rekordný, taký bol napokon aj tohtoročný Deň narcisov. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Hlavné mesto len uličnými zbierkami
prekonalo vlaňajší rekord a na boj
proti rakovine vyzbierali počas Dňa
narcisov vyše päť miliónov korún.
Informovala o tom Margaréta Gačková
z Ligy proti rakovine, ktorá organizova-
la už jedenásty ročník zbierky. Vlaňaj-
ších štyri a pol milióna korún tento rok
Bratislavčania prekonali. Podľa jej slov
len zbierky z ulíc pri polnočnom sčítaní
dosiahli výšku 5 miliónov, čo je o desať
percent viac, ako celý vlaňajší výnos
zbierky v Bratislave. Ešte stále sa však
sčítavajú výsledky zbierok priamo v
školách a tiež nie je možné vyčísliť stále
pokračujúcu zbierku mobilných operá-
torov. Výsledky zbierky na Deň narci-
sov tak budú známe koncom apríla.
„Organizátori registrujú nárast venova-

ných prostriedkov na celom Slovens-
ku,“ hovorí M. Gačková. Podľa poskyt-
nutých údajov sa však na výsledku
podieľajú levím podielom Bratislavča-
nia. Nasvedčujú tomu aj ďalšie porov-
nania - viac ako dvadsať percent všet-
kých dobrovoľníkov pôsobilo v Brati-
slave. Ich skladba je pestrá - „Sú to pre-
važne mladí ľudia, študenti, skauti, ale
aj dospelí členovia Slovenského Červe-
ného kríža,“ povedala Margita Gačko-
vá, koordinátorka 11. ročníka a narci-
sov. Od včasných ranných hodín sa v
uliciach metropoly pohybovalo 2625
aktivistov Ligy proti rakovine, na
celom Slovensku to bolo okolo 13-tisíc
ľudí. Na vlaňajšom výsledku sa Brati-
slava podieľala rovnou štvrtinou, keď
prispela do 18-miliónovej zbierky
sumou 4,5 milióna korún.

„Od nedele večera sme presvedčení, že
tento rok prekoná vlaňajší výsledok,“
uviedla Margaréta Gačková.
Vlaňajšok bol zrejme prelomom vo
vývoji zbierky - za prvých desať rokov
prispeli na existenciu Ligy proti rakovine
občania sumou 95 miliónov korún, z
toho 15,5 milióna dali v poslednom roč-
níku. Peniaze zo zbierky spolu s rezervou
Ligy použili predovšetkým na priamu
starostlivosť o pacientov a ich rodiny
(takmer 8 milióna), klinické a výskumné
projekty (6,6 milióna korún) a na výcho-
vu, informovanosť a na prevenciu.
Tohtoročným piatkom 13. apríla sa však
kampaň LPR nekončí - do 20. apríla ešte
možno prispieť sumou 30 Sk zaslaním
ľubovoľnej SMS na číslo 848 v sieti
Orange i T-Mobile, prípadne na účet
2629740400/1100. (gub)

Narcisy tento rok motivovali ešte viac

Na zimnej údržbe sa neusporil ani halier
Podľa médií predstavovali úspory na
zimnej údržbe komunikácií v Bratisla-
ve najprv 50 miliónov, potom tridsať,
v skutočnosti sa však neusporil ani
halier. O súvislostiach sme sa rozprá-
vali s prvým námestníkom primátora
Milanom CÍLEKOM.
- Čísla o možných úsporách na zimnej
údržbe boli fiktívne, hoci v jednom prí-
pade vychádzali z reality - v tuhej zime
2005 - 2006 mesto skutočne vynaložilo
na zimnú údržbu takmer 174 miliónov.
Vynaložené náklady boli teda takmer o
polovicu vyššie, ako sa plánovalo, preto-
že zima bola mimoriadne dlhá a tuhá.
Rozdiel sa však nehradil z prostriedkov
plánovaných na zimnú údržbu, ale z
mimorozpočtových zdrojov, aby sa
udržala rovnováha celomestského roz-

počtu. Treba povedať, že táto položka
dosť vážne zasiahla mestský rozpočet.
Na rok 2007 však vznikal rozpočet na
zimnú údržbu neskôr, na prelome rokov,
schvaľoval sa vo februári 2007 a pri tom
sa zohľadnil už aj fakt, že táto zimná
sezóna je zasa abnormálne mierna.
Oproti 124 miliónom vlani, poslanci
schválili na tento rok len 95 miliónov
korún.
Ako sa mierna zima prejavila na čer-
paní z rozpočtu? Usporilo sa dačo?
- Ani halier. Zaplatili sme za pohotovost-
nú službu našim dodávateľom štyrikrát
po dvadsať miliónov na základe dlhodo-
bých zatiaľ platných zmlúv a odložili

sme pätnásť miliónov na november a
december, aby nás počasie neprekvapilo
opačným vývinom.
Zima vlastne ani nebola a napriek
tomu náklady na zimnú údržbu po-
hltili takmer všetky plánované penia-
ze. Nie je to čudné?
- Sám som bol prekvapený, že len za
pohotovosť, drobnú zimnú údržbu a dva
- tri zásahy v období od januára do marca
sme minuli osemdesiat miliónov. Na dru-
hej strane musím povedať, že mesto má
v správe do 400 kilometrov komunikácií
a to je dosť. Napriek tomu budem trvať
na tom, aby generálny dodávateľ magi-
strátu predložil kalkulácie a skutočné
náklady, aby sme sa presvedčili, či jeho
služba mestu je naozaj efektívna.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Kvietky, čo 
liečia nielen 
rakovinu tela
Pre ľudí citlivých bol víkend o deň
dlhší, pretože piatok bol jednak krásny
slnkom a ešte krajší tým, čo všetko sa
skrýva za myšlienkou s narcismi na
sakách, košeliach a blúzkach.
Naďalej patrím k tým, ktorí sú presved-
čení o tom, že o zdravie občana by sa
mal naplno postarať štát, lebo si od nás
beztak dosť berie. Dokáže napríklad
napariť daň a clo na liečebný prístroj,
ktorý si doveziete za vyzbierané penia-
ze. Zároveň však vravím vďakabohu za
ľudí, akí sú tí s narcismi, keď už máme
taký štát. 
A keď som tak chodil v piatok pomedzi
hliadky ľudskosti bojujúce proti bezná-
deji, pomaly som prichádzal na to, že
takýto deň má aj iné rozmery. Nie málo
a nie malé - ani som napokon na všetky
neprišiel... a niekedy sa jednoducho
nedá povedať nič.
Bolo pol tretej popoludní. Boli traja.
Boli unavení. A boli usmiati.
Dvaja mládenci a dievčinka, ozdobení
narcismi a číslom hliadky, na nohách už
od siedmej rána a stále vo švungu. 
Spýtal som sa ich, kto berie narcisky a
dáva peniaze do škatule a oni mi pove-
dali, že najviac mladí, študenti, školá-
ci, dávajú pomenej, ale je ich najviac.
A tak sa pýtam - a čo podľa oblečenia?
Čo páni vo frakoch a čo tí, prosto
oblečení. 
Tí chudobnejší, vydýchnu, jeden ujo
vrátnik, už mal zapichnutý kvietok v
golieri, videl nás, že ideme, vbehol do
svojej búdky a ešte nám dal peniaze a
vravel, že narcis máme dať ďalším. A
študentka náhla zvážnela: „Tí druhí, tí
sa tvária, že nás nevidia, nepočujú, ešte
sa odvrátia... alebo dajú veľa, veľmi
veľa, niekedy to vyzerá, že len preto,
aby sme všetci videli, koľko majú.“ 
Veľa smútku na taký deň? Ani nie. Tí
traja už vedia, že sa medzi lepších ľudí
nezaradia tým, že na seba nadrapia
drahé handry. A to znamená imunitu
proti bezcitnosti a povýšenosti, zboha-
tlíckym manierom, ale nielen tú.
Je fajn, že narcisy pani Siráckej sú aj
proti rakovinám, ktoré nežerú ľudí, ale
spoločnosť. Aj zhora, aj zdola. Potrebu-
jeme to. Aspoň do čias, keď nebude
pred narcisovým piatkom treba ľudí
vyzývať, aby nedávali falošným narci-
sovým hliadkam. Gustav Bartovic

Na námestí

prestali osádzať

stĺpiky 
STARÉ MESTO
Osádzanie stĺpikov, ktoré sa na Hviez-
doslavovom námestí začalo nedávno, v
uplynulých dňoch prerušili. Stĺpiky
mali zabrániť nepovolenému vjazdu
vozidiel priamo na námestie. 
Časť stĺpikov na južnej časti námestia
pred hotelom Carlton už stojí. Osádzanie
ohradenia časti námestia zo strany Mos-
tovej ulice prerušili podľa staromestskej
hovorkyne Aleny Kopřivovej na žiadosť
magistrátu. 
„Stĺpiky mali podľa predstáv staromest-
skej samosprávy vytvoriť bariéru medzi
pochôdznou a prejazdnou časťou na plo-
che Hviezdoslavovho námestia,“ uviedla
A. Kopřivová. Pripomenula, že v minu-
losti sa rátalo s bariérami vo forme tzv.
biskupských klobúkov, neskôr kamen-
ných kvetináčov. Táto možnosť však
bola ale odmietnutá ako nevkusná.
Mnohé kvetináče sa totiž po čase zmeni-
li na popolníky či odpadkové koše. Stĺpi-
ky, ktoré sa začali osádzať, sa javili ako
vhodnejšie. 
Hovorkyňa Starého Mesta informovala,
že podľa názoru magistrátu by mala
ostať celá plocha otvorená, aby zostal
priestor medzi Redutou a budovou Slo-
venského národného divadla prepojený.
Námestie by malo pôsobiť celistvo. Staré
Mesto i magistrát sa dohodli na dočas-
nom skúšobnom režime. V rámci neho
bu de na tomto kritickom mieste zvýšená
mestská policajná hliadka. „Približne po
mesiaci sa skúsenosti budú analyzovať a
rozhodne sa o ďalšom postupe“, dodala
A. Kopřivová. 
Ochranné stĺpiky na Hviezdoslavovom
námestí začala staromestská samospráva
osádzať kvôli sťažnostiam na nediscipli-
novaných vodičov, ktorí si v mnohých
prípadoch zamieňali pešiu zónu s riad-
nou ulicou, alebo dočasným parkovi-
skom. Mnohí z nich dokonca ohrozovali
nič netušiacich chodcov. (rob) 

Staromestské 

kultúrne 

stredisko zrušia
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
bude 24. apríla rozhodovať o návrhu
na zrušenie Staromestského kultúrne-
ho strediska Dôvodom je, že nesplnilo
očakávania, ktoré sa od jeho zriadenia
očakávali.
„Staromestská samospráva pristúpila k
zrušeniu Staromestského kultúrneho stre-
diska predovšetkým z dvoch základných
dôvodov,“ povedal nám predseda komi-
sie kultúry staromestského miestneho
zastupiteľstva Sven Šovčík (SDKÚ-DS).
„Zníženie príjmovej časti bežného roz-
počtu oproti roku 2006 nás vedie koveľa
efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými
prostriedkami, a to aj v oblasti kultúry.
Keďže chceme klásť dôraz na rozvoj
miestnej kultúry formou opätovného
návratu l osvedčenej praxi zriadenia od-
delenia kultúry na miestnom úrade, služ-
by v oblasti kultúry budeme poskytovať
prostredníctvom troch pôvodných miest-
nych kultúrnych centier.“
Staromestské kultúrne stredisko by malo
byť zrušené k 31. máju tohto roka. Ria-
denie miestnych kultúrnych centier a
divadla F 7 by priamo miestnemu úradu.
To zabezpečí transparentné, racionálne a
efektívne vynakladanie finančných pro-
striedkov. (juh)

BRATISLAVA
Na problémy s bezbariérovosťou v
hlavnom meste nás v uplynulých
dňoch upozornili zástupcovia nezisko-
vej organizácie Centrum samostatné-
ho života. Situáciu považujú v mno-
hých prípadoch za alarmujúcu. 
„Odhadujeme, že až 90 percent všetkých
verejných budov je z hľadiska bezbarié-
rovosti nevyhovujúcich,“ uvádza vedúca
Centra samostatného života Ľudmila
Gričová. Táto organizácia spolu s dobro-
voľnými spolupracovníkmi robí aj prie-
skum situácie, takže tieto fakty možno
brať za podložené. Ľ. Gričová uvádza,
že priam katastrofálna situácia je v
kaviarňach a v reštauráciách. Zväčša v
nich chýba špeciálna toaleta pre vozíč-
karov. 
Za prejav bezohľadnosti možno považo-
vať fakt, že na nových čerpacích stani-
ciach, kde je špeciálna toaleta bežná, sa
využívajú tieto priestory ako sklady.
„Prevádzkovatelia to zväčša odôvodňujú

tým, že vozíčkarov chodí tak málo, že by
ten priestor bol nevyužitý...,“ približuje
svoju skúsenosť Ľ. Gričová.
Pokiaľ ide o možnosť prejsť cez
Brniansku, kde je sústredený veľký
počet postihnutých, jediný prekonateľ-
ný priechod je priamo cez vozovku pri
Mokrohájskej. Našťastie - so semafor-
mi. Centrum aj iné organizácie stále
bojujú za zlepšenie situácie na Patrónke,
ale úrady vec zahrávajú do autu. Podľa
niektorých informácií sa len čaká na
predaj pozemkov, prekáža vraj budova
Domova sociálnych služieb. Keby tu
nebola, tlak na bezbariérové podchody
by vraj bol menší. Tam majú však pro-
blémy aj zdatné mladé mamičky s
kočíkmi, to je vraj skôr problém pre
horolezcov. Podobná situácia je aj na
treťom priechode - na križovatke pri
Vojenskej nemocnici.
Mesto sa pri stavbách, ktoré robí a ku
ktorým sa vyjadruje, riadi od roku 1999
vyhláškou ministerstva životného pro-

stredia. Sú v nej stanovené podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie. „Magistrát dôsledne uplatňuje
túto vyhlášku predovšetkým na svojich
stavbách, či už dopravných alebo iných -
nové komunikácie, chodníky, nadchody,
priechody, pracovisko Front Office a
pod.,“ informuje hovorkyňa Eva Chudi-
nová. Hlavné mesto však nie je podľa nej
stavebným úradom, a preto nemôže
vyžadovať od iných stavebníkov, aby
dodržiavali túto vyhlášku aj pri iných
budovách.
Pre stavby postavené pred platnosťou vy-
hlášky hlavné mesto nemá podľa E. Chu-
dinovej dosť peňazí, aby dokázalo zabez-
pečiť bezbariérovosť. „Napríklad hlavné
mesto spravuje 1200 priechodov pre chod-
cov, takže z rozpočtu je možné bezbariéro-
vosť zabezpečiť len v prípade opravy či
rekonštrukcie vozovky alebo chodníka a
pod.,“ dodala E. Chudinová. (gub, rob)

Bezbariérovosť v meste je vážny problém

Mesto zaplavujú billboardy, koncepcie

na ich rozmiestnenie zväčša neexistujú
BRATISLAVA
Mesto sa zmenilo na reklamnú džung-
ľu, počet billboardov, megaboardov,
citylightov a iných reklamných zaria-
dení stále rastie a neexistujú žiadne
pravidlá na ich umiestňovanie. 
Mestská časť Staré Mesto nemá prehľad
o tom, koľko ich je umiestnených na jej
území. Vydala však stovky povolení na
ich umiestnenie. Niektoré stoja dodnes,
ďalšie zanikli. Podľa hovorkyne staro-
mestského miestneho úradu Aleny Kopři-
vovej nejestvuje koncepcia ani zásady ich
rozmiestňovania. „Záujemca o postave-
nie napr. billboardu by mal získať súhlas
vlastníka pozemku, ak sa nachádza v
pamiatkovej zóne, potrebuje aj súhlas
pamiatkarov, ďalej dopravného inšpekto-
rátu, ak má byť billboard osvetlený, tak aj
regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva, ak je v zeleni, tak aj referátu život-
ného prostredia miestneho úradu. Ak
všetci povedia ÁNO, stavebný úrad nemá
dôvod nevydať stavebné povolenie,“
povedala nám.
Koncepciu na rozmiestňovanie reklam-
ných zariadení nemá ani mestská časť
Ružinov. „Starosta mestskej časti Ruži-
nov Slavomír Drozd sa stretáva s predsta-
viteľmi billboardových spoločností a

komunikuje s nimi o tejto otázke,“ pove-
dal nám hovorca ružinovského starostu
Maroš Smolec. „Koncepciou by sa mali
zaoberať oddelenia regionálnych rozvo-
jov hlavného mesta Bratislavy alebo aj
našej mestskej časti. Riešili by napríklad
spracovanie materiálov ako štúdie ich
rozmiestnenia.“
Ako dodal, v poslednom období staveb-
ný úrad zastavil stavbu reklamného
zariadenia pri diaľnici, ktoré bez povole-
nia začala stavať nemenovaná súkromná
billboardová spoločnosť. Momentálne
teda mestská časť eviduje jednu nelegál-
nu reklamnú stavbu. „Stavebný úrad
vedie internú evidenciu počtu povole-
ných stavieb reklamných zariadení. Pres-
ný počet billboardov na území mestskej
časti Ružinov nemáme, lebo so stavbami
sa začalo dávno pred rokom 2003,“ kon-
štatoval M. Smolec. 
V mestskej časti Petržalka bolo v roku
2006 vydaných 72 právoplatných povo-
lení pre umiestnenie nových nosičov
vonkajšej reklamy, od januára 2007 do
2. apríla 2007 vydal petržalský miestny
úrad tri nové povolenia. „Celkový počet
všetkých vonkajších reklamných zariade-
ní na území mestskej časti je od roku
1999 do súčasnosti 356 kusov,“ povedal

nám hovorca starostu Petržalky Ľubomír
Andrassy. „Miestna samospráva nemá
prijaté žiadne záväzné nariadenia a neexi-
stujú ani spresňujúce štúdie k otázke
umiestňovania reklamných nosičov, kto-
rými by sa špeciálne upravovali pod-
mienky na ich umiestňovanie. Pri posu-
dzovaní žiadosti o umiestnenie reklamné-
ho zariadenia sa berú do úvahy odborné
stanoviská dotknutých inštitúcií - postoj
vlastníka pozemku, stanovisko dopravné-
ho inšpektorátu z hľadiska bezpečnosti v
cestnej premávke, stanovisko správcov
sietí (vodárne, elektrárne, plynárne,
mobilní operátori a podobne),“ konštato-
val Ľ. Andrassy. 
Mestská časť Nové Mesto sa riadi kon-
cepciou reklamy z roku 1992, ktorá sa
pravidelne aktualizuje. Ako nám poveda-
la hovorkyňa novomestského starostu
Valéria Reháčková, kontrolu a prešetro-
vanie situácie uskutočňuje oddelenie
územného plánovania a životného pro-
stredia v súčinnosti s komisiou životného
prostredia a verejného poriadku. V
Novom Meste je v súčasnosti spolu 451
reklamných zariadení.
Z magistrátu sme k tejto téme nedostali
vôbec žiadne vyjadrenie, napriek tomu, že
sme o neho opakovane požiadali. (juh)

STARÉ MESTO
Historický dom na Ventúrskej ulici
číslo 20 situovaný priamo oproti Uni-
verzitnej knižnici, prechádza rekon-
štrukciou. Všimli sme si, že na jeho
parteri pribudol výklad, ktorý vyčnie-
va do chodníka.
Keďže vzhľad výkladu sa nám nepozdá-
val, zisťovali sme, či stavebník má na
jeho umiestnenie povolenie. „Vlastník
nehnuteľnosti - ide o bývalý antikvariát
Steiner - sa pustil do stavebných úprav na
prízemí objektu na základe ohlasovacej
povinnosti, ktorú si splnil ešte v roku
2005,“ povedala nám hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena Kopři-
vová. „Zrejme podľa dobových snímok
dal zhotoviť tzv. predsadený drevený
výklad. Vyjadrovali sa k nemu aj pamiat-
kari, ktorí dali súhlasné stanovisko.“ 
Podľa našich zistení je však súčasný
vzhľad výkladu zrejme už konečný. Pra-
covníčky obchodu nám povedali, že
nevedia o jeho prípadných úpravách v
budúcnosti, z čoho logicky vyplýva pred-

poklad, že na ňom už drevený prvok
nepribudne.
Dianie okolo výkladu na Ventúrskej 20
pripomína kauzu stavebných úprav v

podchode pod Manderlom, ktoré podľa
vyjadrenia mestskej časti Staré Mesto sta-
vebník uskutočnil načierno. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Dom na Ventúrskej má predsadený výklad
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Sklad číslo 7

opravia do

septembra 2007
RUŽINOV
Obnova historickej budovy Skladu
číslo 7 v zóne Pribinova, kde intenzív-
ne pokračuje výstavba novej mestskej
štvrte Eurovea, bude dokončená v sep-
tembri tohto roka.
„Otvárací ceremoniál sa plánuje na polo-
vicu septembra 2007,“ povedala nám
Patrícia Hradilová zo spoločnosti Bally-
more Properties, ktorá je developerom
celého projektu Eurovea. Ako dodala,
doteraz sa vykonali udržiavacie práce na
objekte, súčasťou ktorých bola aj oprava
a osadzovanie výklopných plošín na juž-
nej fasáde, repasácia posuvných dverí a
zdvíhacích mechanizmov. Dodávateľ na
výstavbu a dodávku interiéru pre prezen-
tačný pavilón, s ktorým bola vo februári
podpísaná zmluva, už začal pracovať na
všetkých vnútorných priečkach. Na
západnej fasáde objektu sa už nachádza
finálna vrstva omietok v konečných
farebných odtieňoch.
Dokončená je montáž okien a dverí, na
vežičkách vymenili strešnú krytinu a
plech na východnej a západnej atike.
Práce finalizujú na streche hlavnej veže.
Dažďové kotlíky a žľaby na odvodnenie
striech sú vyrobené ako repliky pôvod-
ných. V súčasnosti je objekt úplne chrá-
nený proti vonkajším poveternostným
podmienkam a dažďová voda je zvedená
mimo neho. Na fasáde objektu už sú
inštalované elektrické vývody, ktoré
umožnia jeho nočné osvetlenie.
V najbližších dňoch sa bude v spodnej
časti stavby vykonávať montáž titánzin-
kového sokla v pôvodnom vyhotovení.
Obklad je staticky navrhnutý tak, aby
odolal aj náporom vody a nečistôt počas
povodní a ochránil objekt. V priestoroch
výstavného pavilónu sa začnú práce na
nových podlahách, podhľadoch, elektro-
inštalácii a kúrení. (juh) 

Starostka Alžbeta Ožvaldová: Na programe

je sociálna oblasť a životné prostredie
V sérii našich rozhovorov so starosta-
mi jednotlivých bratislavských mest-
ských častí pokračujeme aj v tomto
vydaní, tentoraz sme sa pozhovárali so
starostkou Podunajských Biskupíc
Alžbetou OŽVALDOVOU (nezávislá). 

~     ~     ~
Bývalý starosta v komunálnych voľ-
bách nekandidoval a vy ste ako nezá-
vislá uspeli proti silným straníckym
kandidátom. Ako vnímate tento
úspech aj vzhľadom na to, že miestne
zastupiteľstvo mestskej časti je stra-
nícke? 
- Myslím si, že samospráva nie je o poli-
tických tričkách. Musím sa priznať, že
keď som sa dozvedela výsledky volieb,
bola som prekvapená, že som vyhrala.
Potešilo ma to, pretože som išla do vo-
lieb s jasnou víziou, že Podunajské Bis-
kupice potrebujú zmenu. Hneď na prvom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme
si povedali, že nejde o to, kto má aké
politické tričko, ale každý má zastupovať
občana. Občania volia svojich poslancov
a mali by sme pracovať v ich prospech.
Mám pocit, že sa nám to zatiaľ darí.
Podunajské Biskupice sú jednou mest-
skou časťou s troma volebnými obvodmi
a problémy sa prelínajú. Treba si uvedo-
miť, a kde je potrebné niečo vyriešiť,
alebo opraviť. Dúfam, že sa s poslancami
vždy dohodneme. 
Ani Podunajské Biskupice sa nevyhli
zahusťovaniu zastavných častí obce
ďalšou výstavbou. Bude sa v tom po-
kračovať?
- Na základe územného plánu z roku
1993 sa u nás začala bytová výstavba
pod názvom Zóna Centrum. V rámci nej
tu má pribudnúť ešte niekoľko ďalších
bytových domov, no, žiaľ, akosi sa poza-
budlo na vytvorenie vhodných komuni-
kácií, čo neraz spôsobuje v okolí zóny
zápchy. Na základe aj tejto výstavby sa
počet obyvateľov v našej mestskej časti
zvýšil a podľa evidencie obyvateľstva k
31. 12. 2006 mali Podunajské Biskupice
vyše 22-tisíc obyvateľov. Máme aj nie-
koľko nájomných bytov na troch uliciach
a pre sociálne slabších je k dispozícii
ubytovňa. Mojou prioritou nie je už ďal-
šie zahusťovanie na Dolných honoch a
Medzijarkoch, ale skôr výstavba rodin-
ných domov napríklad v smere na Rovin-
ku. Výstavba sa tu už začala a vznikli tu
dve nové ulice.
Ako jedna z mála mestských častí nie
sú Podunajské Biskupice kompletne
odkanalizované. Kedy sa dočkajú starí
Biskupičania napojenia na verejnú
kanalizáciu?
- Problémom zostáva dobudovanie kana-
lizácie v pôvodnej starej obci. Keďže
Európska únia požaduje dobudovanie
kanalizácie všade tam, kde nie je, do
roku 2010, dúfam že sa nám to podarí aj
vďaka Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti a kohéznym fondom (eurofon-
dom).V starej časti nám zostáva odkana-
lizovať ešte asi pätnásť ulíc.
Za bytovou výstavbou v Bratislave
spravidla zaostáva rozvoj služieb pre
nových obyvateľov. Majú podobný
problém aj Podunajské Biskupice?
- Pokiaľ ide o služby pre obyvateľov, nie
sme na tom najlepšie. Je tu Billa, Lidl,
Baumax, no v prípade, že sa prijme
územný plán hlavného mesta, tak v
smere na Rovinku bude miesto aj na
vybudovanie polyfunkčného areálu, kto-
rý by mal priniesť plnohodnotné služby
obyvateľom. 
Podunajské Biskupice bezprostredne
susedia so Slovnaftom, ktorý však

patrí do katastra Ružinova. Aj preto
vaša mestská časť nemá z jeho sused-
stva žiadny profit, ten majú Ružinov-
čania a Biskupičanom zostávajú aku-
rát negatíva... Je vôbec možné túto
situáciu riešiť? 
- Občania a poslanci už dávno bojujú o
to, aby sa pôvodný katastrálny stav zme-
nil. Je to ťažko riešiteľný problém.
Chcem sa stretnúť so zástupcami Slov-
naftu a poprosiť ich, aby nám pomohli,
pretože fungujú vlastne v našej mestskej
časti. Budeme o to bojovať rovnako, ako
občania od roku 1994 bojujú o vrátenie
dvoch cintorínov do správy mestskej
časti. Myslím si, že ak ide o žiadosť
miestnych obyvateľov, tak by sa im malo
vyhovieť. 
Nezávideniahodná je situácia v dopra-
ve. Ču už ide preťaženú Ulicu svornos-
ti, alebo križovatka Slovnaftárska -
Popradská. Budete túto situáciu riešiť
a ako?
- Na májové mestské zastupiteľstvo
chcem predložiť návrh na rozšírenie
Ulice svornosti, pretože z južnej strany
práve po nej prichádza dennodenne
veľké množstvo áut. Ju tu však problém
s pozemkami pri ceste, ktoré patria
súkromníkom alebo majiteľom, ktorí
zatiaľ nie sú známi. V tejto situácii by
nám pomohlo aj vybudovanie tzv. nulté-
ho obchvatu. To by zásadne uvoľnilo túto
komunikáciu, z ktorej odbočujú vodiči
priamo do uličiek mestskej časti v snahe
vyhnúť sa zápcham. Naši obyvatelia sa
potom najmä v špičke nemôžu dostať
von z vlastných dvorov. Tzv. nultý okruh,
alebo obchvat by mal viesť z Petržalky
cez Dunaj popri okraji Podunajských
Biskupíc a niekde za Vrakuňou by sa
napájal na diaľnicu D1. Tieto veľké pro-
jekty sú na pleciach magistrátu, mestská
časť ich vyriešiť nemôže. 
Železnice plánujú obnoviť niektoré
zastávky v meste. Pomohlo by vám v
tejto súvislosti vlakové prepojenie
Podunajských Biskupíc s centrom
mesta? Ako ste spokojná s MHD vo
vašej mestskej časti? 
- My by sme to, samozrejme, privítali aj
preto, lebo železničná trať vedie okrajom

mestskej časti a nedošlo by k zahusťova-
niu dopravy. Aj keď množstvo Biskupi-
čanov jazdí vlastnými autami, myslím si,
že našou časťou jazdí málo liniek, hoci v
okolí sídlisk jazdia aj trolejbusy.
Spomínali ste, že v Podunajských Bis-
kupiciach je zanedbávaná najmä so-
ciálna oblasť, školstvo, alebo aj sta-
rostlivosť o mládež a starších občanov.
Ako to chcete zmeniť?
- Pokiaľ ide o školy, chcela by som ich
činnosť zachovať. Verím, že vzhľadom
na prírastok obyvateľov sa budú spolu s
materskými školami plnohodnotne vy-
užívať a samospráva im v tom chce
pomáhať. Už v súčasnosti sme pre star-
ších občanov a dôchodcov ponúkli mož-
nosť lacnejšieho stravovania aj v škol-
ských jedálňach. Ďalej pre každé novoro-
deniatko sme odsúhlasili vyplatenie jed-
norazovej sumy vo výške 1000 korún.
Dôležitá bude aj rekonštrukcia zanedba-
ných detských ihrísk. Všetkých šestnásť,
ktoré máme, sú v dezolátnom stave a
potrebujú nutne opraviť. Jediné nové
ihrisko je veľmi malé a nespĺňa očakáva-
nia a potreby detí. Už som oslovila aj
niektorých investorov, aby nám ich
pomohli opraviť. Do leta by sme ich
chceli dať do poriadku - je to odvážny
plán, ale investori sa pomoci nebránia.
Máme tu aj peknú knižnicu, v ktorej
chceme dokončiť letnú čitáreň. Pokiaľ
ide o kluby dôchodcov, tak jeden máme
na Medzijarkoch a jeden v starej časti
Podunajských Biskupíc. Chýba nám ešte
klub na Dolných honoch, ktorý v blízkej
budúcnosti plánujeme zriadiť. V súvi-
slosti s otvorením nového obchodného
domu Tesco by sme chceli vytvoriť
pešiu, oddychovú zónu, ktorá by viedla
od obchodného domu až po trhovisko na
Dolných honoch. Mala by charakter
parku s lavičkami a zeleňou. Okrem toho
potrebujeme opraviť chodníky, ale aj
cesty, ktoré patria pod našu správu.
Peniaze na spomenutú obnovu a výstav-
bu by sme chceli získať aj prostredníc-
tvom eurofondov, ktoré Európska únia
poskytuje na obnovu sídlisk. 

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - Slavo Polanský

Výmena nebude,

mesto budovu

DPOH kúpi 
BRATISLAVA
Budovu, v ktorej ešte nedávno sídlilo
DPOH, kúpi mesto do svojho vlast-
níctva. Dohodli sa na tom zástupcovia
mesta a ministerstva kultúry. Pôvodne
chcelo mesto získať budovu zámennou
zmluvou.
Zámenná zmluva nie je podľa právnikov
možná. Preto sa podľa hovorkyne magi-
strátu Evy Chudinovej dohodlo mesto s
ministerstvom na kúpe. Dodala, že hlav-
né mesto ponúkne na predaj ministerstvu
kultúry budovu na Židovskej ulici 17 a
pozemky pod historickou budovou Slo-
venského národného divadla.
Cenu budovy DPOH, ktorú chce magi-
strát získať, môže ministerstvo kultúry
ešte znížiť, ak ju bude mesto využívať na
poskytovanie verejnoprospešných slu-
žieb. Podľa hovorcu Jozefa Bednára v
prípade dodržania tejto podmienky a
využívania majetku vo vlastnom mene,
môže byť cena za odpredaj aj nižšia, ako
je 50 percent z primeranej hodnoty, teda
menej ako 118 miliónov korún. 
Podľa Bednára do úvahy prichádza uza-
tvorenie troch kúpnych zmlúv. Jedna sa
týka samotného predaja budovy DPOH
spolu s pozemkom. Na základe druhej by
SND kúpilo od mesta pozemky pod prí-
stavbou historickej budovy SND a na
základe tretej zmluvy by Slovenské
národné múzeum kúpilo od mesta Zsi-
grayovu kúriu, v ktorej sídli Múzeum
židovskej kultúry. „Súhrnná cena by ko-
rešpondovala s cenou, za ktorú by mesto
získalo budovu DPOH aj s pozemkom,“
dodal J. Bednár. 
Predbežný súhlas na získanie budovy
DPOH výmenou dalo mestské zastupi-
teľstvo primátorovi ešte minulý rok. Toh-
toročná zmena uznesenia hovorí už o
finančnom vyrovnaní. V záujme zacho-
vania prevádzky divadla rozdiel v cene
nehnuteľností splatí mesto investíciami
na rekonštrukciu budovy. 
„Hlavné mesto má morálnu povinnosť
zachovať budovu DPOH ako divadlo nie-
len preto, že je takto vnímaná už desiatky
rokov, ale aj preto, lebo ku kvalite života
patrí aj možnosť kultúrneho vyžitia. Sna-
žíme sa o to, aby po odsťahovaní Činohry
SND, nezostala budova prázdna a aby
nebola snaha zmeniť jej využitie na iné,
ako je kultúra,“ povedal primátor Andrej
Ďurkovský ešte vlani v októbri. (rob) 

V Starom Meste

ošetrujú choré

pagaštany
STARÉ MESTO
Pagaštany konské napadnuté ploská-
čikom pagaštanovým rastúce na úze-
mí mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto v týchto dňoch absolvujú oz-
dravnú kúru. 
Pomocou injekcií aplikovaných v spod-
nej časti kmeňa stromu (tesne nad ze-
mou) sa do ešte len pučiacich listov do-
stane látka, ktorá má zabrániť ich pred-
časnému zoschnutiu a opadaniu. 
Injektáž 65 stromov na objednávku mest-
skej časti Staré Mesto vykonáva nitrians-
ka pobočka biológie drevín Ústavu eko-
lógie lesa SAV vo Zvolene. Minulý týž-
deň jej pracovníci ošetrili pagaštany kon-
ské na Vajanského, Fajnorovom nábreží
vrátane priľahlých uličiek, ďalej na
Hviezdoslavovom námestí a v Medickej
záhrade. Vo štvrtok 12. apríla sa vybrali
do Grassalkovichovej záhrady. (juh)
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Pešia zóna je pre

peších, cyklisti

tam nepatria
AD: KTO MÁ MAŤ PREDNOSŤ
V PEŠEJ ZÓNE (BN 14/2007)
Veľmi vítam, že sa konečne začala v
Starom Meste diskusia na túto tému.
Ako obyvateľ štvrte a častý návštev-
ník pešej zóny pravidelne tŕpnem,
aby sa mojej 3-ročnej dcére pri pre-
chádzke pešou zónou nič nestalo,
napr. ju nezrazil mladý cyklista - sla-
lomár, ktorý sa práve rozhodol pre
trochu adrenalínu medzi chodcami v
pešej zóne.
Odpoveď na vašu anketu vidím dosť jed-
noducho a vôbec nie je potrebné objavo-
vať niečo, čo je dávno vyskúšané vo
vyspelých európskych metropolách. Pe-
šia zóna je v prvom rade pre peších
návštevníkov, to znamená, že až v dru-
hom rade pre vodičov, návštevníkov re-
štaurácii, pracovníkov kancelárií a iných
zariadení, a obyvateľov - inými slovami,
zásobovacie autá sú, bohužiaľ, nutné, ale
len vo vyhradenom čaše, napr. medzi 7. a
9. hodinou doobeda. Ostatné autá mimo
zásobovania parkujú v priľahlých uli-
ciach alebo v blízkych parkovacích do-
moch a v pešej zóne nemajú vôbec čo
hľadať. Takisto obyvatelia by mali mať
vyhradené miesta v blízkosti pešej zóny
a v pešej zóne nejazdiť.
Cyklisti do pešej zóny nepatria - stačí sa
poučiť z blízkej Viedne, kde je cyklista
povinný pri vstupe do pešej zóny zosad-
núť, viest bicykel vedľa seba a ak jazdí
bicyklom v pešej zóne, je zastavený poli-
cajtom a platí pokutu, ako za každý iný
dopravný priestupok - osobne som sa
pýtal policajta, ako je to v našom Starom
Meste a dostal som odpoveď, že žiadne
VZN Starého Mesta nezakazuje jazdu
cyklistom v pešej zóne.
Pevne verím, že sa aj naše Staré Mesto
začne konečne správať na úrovni, ako
centrálna štvrť mesta európskeho význa-
mu. Ing. Peter Sadovsky, Staré Mesto

~     ~     ~
Už dlhé roky pracujem ako bratislavský
sprievodca. Pretože sa pohybujem po
pešej zóne minimálne dvakrát za deň
počas celej turistickej sezóny so skupina-
mi turistov, môžem zodpovedne pove-
dať, že situácia v pešej zóne je z roka na
rok stále horšia, ba niekedy až neúnosná.
Hlavne sa to týka Ventúrskej ulice, kde si
niekedy pripadám ako na križovatke
Račianske mýto. Nejde tu iba o autá
miestnych obyvateľov, či nákladných áut
pri rekonštrukcii domov alebo parkovis-
ko priamo na začiatku Ventúrskej pre
majiteľa reštaurácie, ale aj o motorkárov
a hlavne cyklistov, ktorí nám niekedy
ohrozujú zdravie. Preto je môj názor jed-
noznačný: Pešia zóna je pre peších a
zákaz vjazdu treba pre všetkých!

Peter Malaschitz, Bratislava

Obmedzenie

jazdy cyklistov

je hlúposť
AD: KTO MÁ MAŤ PREDNOSŤ
V PEŠEJ ZÓNE (BN 14/2007)
Nevidel som štatistiky, ale som pre-
svedčený, že kolízie cyklistov navzá-
jom, ako aj chodec - cyklista nie sú
vôbec také frekventované ako zrážky
chodcov s motorovými vozidlami na
označených priechodoch pre chodcov
cez cesty.
Následky takýchto kolízií sú podstatne
miernejšie, zvyčajne sa končia modrina-
mi, škrabancami prípadne zašpineným,
potrhaným odevom. Dosiaľ som nepočul
o žiadnej takejto kolízii, ktorá by sa
skončila tragicky. Sám využívam bicykel
tak často, ako sa len dá. Dospel som k
názoru, že po bratislavských cestách jaz-
dia len dve skupiny cyklistov - blázni a
samovrahovia. My ostatní, ktorí si svoj
život a zdravie vážime, jazdíme hlavne
po chodníkoch a peších zónach, lebo
cyklistických chodníkov je stále žalostne
málo.
Samozrejme, už sa mi stalo, že ma poli-
cajt zastavil a snažil sa mi čosi vysvetľo-
vať, ale keď som sa ho spýtal, či by svoj-
mu dieťaťu dovolil jazdiť na bicykli po
ceste, pochopil... Osobne si myslím, že aj
obmedzenie rýchlosti cyklistu na 5 km/h
je hlúposť dobrá len na to, aby policajti
mali za čo šikanovať, prípadne, aby sa
vytvoril priestor na korupciu, pretože
pokiaľ viem, zatiaľ policajti nemajú
žiadne radary na cyklistov a tak je všetko
len subjektívne. Oveľa rozumnejšie by
bolo, keby bol cyklista potrestaný poku-
tou za evidentne agresívnu bezohľadnú
jazdu, ktorou obťažuje okolie. Tu je
dokazovanie podstatne jednoduchšie -
existujú svedkovia. A ak je problém s
tým, že kto bude „rýchlych“ previnilcov
chytať, tak kúpme policajtom rýchle
bicykle!
Som presvedčený, že bicykel do pešej
zóny vždy patril a patriť bude, dokonca
aj keby to nejakí zadubení poslanci
zakázali. Skôr si myslím, že zvíťazí
zdravý rozum a mestskí poslanci doká-
žu, že im na životnom prostredí záleží,
pretože čím viac bude bicyklov, tým
menej bude áut, hluku, smradu a doprav-
ných nehôd s vážnymi následkami a
populácia bude zdravšia.

Norbert Kamenický, Bratislava

Mama a Papa je pre zlý dom dobrá reklama
Táto reklama naozaj neklame. Ležér-
ne jedlo, chutná atmosféra a anjelské
služby, tak to je Wine cuveau & Res-
taurant MAMA A PAPA na Hviezdo-
slavovom námestí 25.
Nepovažujte tieto slová za chválospevy
ani za platené píár, takúto skúsenosť sme
mali počas viacerých návštev tejto novo-
otvorenej reštaurácie v centre Bratislavy.
Dobré meno by jej nemalo kaziť ani to, že
sa nachádza v priestoroch nedávno zre-
konštruovaného domu s načierno posta-
venou a dodnes nedokončenou nadstav-
bou. Nehodnotili sme však rekonštrukciu
domu, ani prístup stavebníka k rešpekto-
vaniu zákonov, takže sa budeme venovať
výhradne reštaurácii Mama a Papa.
Tá sa skladá z dvoch samostatných častí,
z vínneho pubu a reštaurácie. Obe majú
vlastný vchod z námestia, odlišné zaria-
denie, štýl a každá žije svojím vlastným
životom. Spoločnú majú kuchyňu a spo-
jovaciu chodbu, v ktorej je za veľkou
presklenou stenou vinotéka so stovkami
fliaš lahodného moku od tých najmlad-
ších ročníkov až po archívne s takmer
štyrmi krížikmi. A keďže aj pri víne platí,
že čím staršie, tým lepšie, zodpovedajú
tomu aj ceny lahodného obsahu v zaprá-
šených sklenených fľašiach. No k tomu
sa ešte dostaneme. Zatiaľ zostaneme v
opise interiéru a dodáme, že na spoločnej
chodbe sú aj toalety, čisté a zodpovedajú-
ce charakteru podniku. Za zmienku azda
stojí množstvo malých čiernych uterákov
v prútených košíkoch na jedno použitie.
Ako sme už povedali, obe časti majú svoj
vlastný štýl. Zatiaľ čo vínny pub pôsobí
trochu tmavo a uzavreto vďaka tmavo-
hnedému drevenému obloženiu stien,

tmavým stoličkám a strohejšiemu pre-
stieraniu, reštauračná časť je jeho pra-
vým opakom. Je plná svetla dopadajúce-
ho cez veľké átriové sklo na dva rady sto-
lov s bielym prestieraním, tymiánom v
kvetináči a žltobielymi margarétkami vo
vázach. Biele steny zdobí oranžový val-
ček, veľké zarámované zrkadlo a foto-
grafie drsných tvárí horalov. Jednoducho
na nič sa nehrá a vyžaruje nonšalantnú
provensálsku atmosféru.
Na nič sa nehrá ani ponuka v jedálnom
lístku, ktorý je vlastne popísaným zvit-
kom drsnejšieho bieleho papiera. Je na
ňom všetko od predjedál až po prílohy.
Nezmestili sa sem len dezerty a vínna
karta, ktorá zas pripomína skôr knihu s
hodnotným obsahom, veď fľaša najdrah-
šieho vína tu stojí bezmála tridsaťsedem-
tisíc. Ochutnať sa však oplatí aj podstat-
ne lacnejšie rozlievané vína. My sme si
objednali po deci bieleho a červeného
Côtes du Rhône (120 Sk) a k nemu sme
zajedali napríklad veľký syrový tanier
(300 Sk). To však až po tom, ako sme
ochutnali umenie miestnej kuchyne. Z
predjedál to bola Špargľa s  jemným feni-
klom, syrom pecorino a slaninkovým
dressingom (220 Sk), Lososový gravlax
s pistáciovým biscotti a marhuľovým
dressingom (280 Sk), Tuniakové Marti-
ni, čo sú v koktailovom pohári servírova-
né kúsky čerstvého tuniaka s ochuteným
limetovým jogurtom a posypané micro
šalátom (280 Sk) a Vyprážané kuracie
legettes s heirloom kečupom (220 Sk). Z
polievok sme vyskúšali Kuraciu, Para-

dajkovú a polievku dňa Hrachovú (všet-
ky po 110 Sk), viac ich na jedálnom líst-
ku niet. Zato problém sme mali vybrať si
so špecialít Mama a Papa, týždenných
špecialít, keď každý deň v týždni sa nesie
v znamení vybraného pokrmu, grilova-
ných argentínskych steakov, hydinového,
jahňacieho či bravčového mäsa a rýb.
Vyskúšali sme však Kačací confit s cas-
soulet z bielej fazule (360 Sk),  Dusené
teľacie líčko s chrenovým zemiakovým
pyré (380 Sk), V celku pečenú fašírku so
zemiakovou kašou a teľacou šťavou (340
Sk), Mama penne pasta s paradajkami,
mozzarellou a bazalkou (240 Sk),  Maca-
roni s roztopeným syrom (240 Sk), Ri-
sotto s hovädzím mäsom, hráškom, mi-
zuno žeruchou, pomarančmi (320 Sk),
Plnené kuracie stehno s dusenými šalot-
kami a gratinom so syrom (360 Sk) a
Dusené jahňacie lýtko so zemiakovým
pyré (380 Sk). Z rýb sme ochutnali len
Zubáča povareného v panenskom masle
s feniklom a basmati ryžou (380 Sk). Čo
je jedlo to originál a nenapodobiteľný. S
mnohými jedlami a úpravami sme sa
stretli po prvýkrát, a že sme už prešli
nejednu reštauráciu. Klobúk dole pred
majstrovstvom tunajšieho šéfkuchára.
Bezchybná bola počas návštev aj obslu-
ha, pozorná a nevtieravá. Veľa vecí, ktoré
sme chceli ešte spomenúť sa do týchto
riadkov nedostalo. Nech za ne teda hovo-
ria pridelené hviezdičky. K tej magickej
piatej chýbali už len zlaté podnosy.
Naše hodnotenie:�����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Vaša úspešnosť závisí od úplnej zmluvy
Tak sa mi zdá, že pošta štrajkuje - alebo
aspoň náš poštár. Nedostala som načas
noviny. Zmocňuje sa ma pokušenie
nenapísať „domácu úlohu“ do rubriky
Zákazník je pán, veď čo ak redakcia
vyhlásila jarné prázdniny?
Do týchto úvah, ako naschvál, zazvoní
telefón a zrelý hlas sa pýta, kedy si opäť
prečíta jeden z mojich článkov. Chvíľu
podebatujeme o problematike cien, kvali-
ty, zdravotníctva, až skončíme u legislatí-
vy. A môj partner na telefóne mi navrhne,
čo všetko by som mala do zákonov
zakomponovať. Nuž, vďaka za dôveru v
moje schopnosti, ale, žiaľ, musím sa pri-
znať, že čo sa legislatívy týka, mám iba
psí hlas. A ten do neba možno áno - ale do
parlamentu zaručene nesiaha.
Faktom je, že si denne vypočujem rezig-
nované stanovisko, že u nás slušný človek
nemá voči nesvedomitým podnikateľom
šancu. Faktom je, že máme zákony dera-
vé ako zrelý ementálsky syr - v ktorom nie
je nijako zložité doblba kľučkovať. Priro-
dzene, v neprospech slabšieho - v našom
prípade spotrebiteľa. Žiaľ, ďalším faktom

je, že občianske združenia pracujúce na
báze dobrovoľnosti nemôžu nahradiť špe-
cializované dozorné orgány štátu (platené
z našich daní), ak ony nepracujú s dosta-
točnou razanciou.
Priatelia: my vám môžeme iba poradiť,
ako si môžete pomôcť sami. Celá dobro-
voľnícka činnosť vo svete pracuje podľa
hesla: pomoc k svojpomoci. To je jediný
dôvod, prečo píšem do tejto rubriky, aby
som pomohla zvýšiť právne vedomie
aspoň niekoľkým čitateľom. Preto ma pri-
vádza do zúfalstva, keď predovšetkým
skôr narodení spotrebitelia si nevedia
zvyknúť, že si PRED podpísaním prečí-
tam zmluvu. Či už ide o zájazd alebo
vykonanie služby. Je síce pravda, že čas sú
peniaze - ale to sa nevzťahuje iba na upo-
náhľaného podnikateľa, ale aj na vás.
Ak pri plnom vedomí podpíšete výrazne
jednostranne prospešnú zmluvu pre
poskytovateľa služby - napr. že za nedodr-
žanie termínu dokončenia nie sú žiadne

sankcie pre dodávateľa, ale zato už pre
zadávateľa, v prípade omeškania platby,
sankcie sú. Potom márne voláte k nám do
Fóra, aby sme zasiahli. Aj snaha ušetriť
pár korún tým, že pristúpite na „ošmeknu-
tie“ daňového úradu, vám vlastne môže
spôsobiť riadne ťažkosti v prípade, že
budete musieť reklamovať vykonané
práce. Predpokladám, že som už otrávila
aj najväčších optimistov. Je mi to ľúto. No
naozaj, aj po x-tý raz musím zopakovať,
že vaša spokojnosť a úspešnosť závisí od
úplnej a korektnej zmluvy - teda od vás.
Pretože sa akosi veľmi rozmnožil zvyk
posielať na Fórum písomnosti - ba i obuv
- na posúdenie, musím našich čitateľov
poprosiť: Nerobte to! Máme živý telefón,
kde je iba na nevyhnutný čas zapojený
odkazovač. Môžeme vašu sťažnosť kon-
zultovať ihneď. Pracujeme bez takých
vymožeností, ako je administratívna sila,
preto skutočne nemôžeme vybavovať
písomné sťažnosti. Ak je prípad závažný -
a je uvedený telefón - zavoláme vás. Radi
pomáhame, ale zázraky radšej nečakajte!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Nový FordS-MAX. Auto roka 2007.

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

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

V limitovanej sérii Trend X 
už za 999 000 Sk

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

FordS-MAX už od 527 Sk denne, alebo 16 033 Sk 
mesačne.*
*36 mesiacov, 50% akontácia, koeficient navýšenia 1,07, R.P.M.N. 10,4%

Vo verzii N1 možnosť odpočtu DPH.

V roku 2007 
má len jedno 
auto takúto 

výbavu. 

O všetkých článkoch
môžete diskutovať
na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk
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Na letisku

vybudujú nové

parkovisko
RUŽINOV
V priebehu dvoch mesiacov, od júna
do augusta tohto roka, by na letisku
malo pribudnúť nové parkovisko pre
zamestnancov letiska, leteckých spo-
ločností a dodávateľských firiem.
Bude umiestnené za existujúcim parko-
viskom z pohľadu od komplexu letiska
medzi dvoma jednosmernými komuni-
káciami a zeleňou. Bude dlhé 160
metrov a široké 57 metrov, jeho kapacita
je navrhnutá v dvoch variantoch - buď
310 alebo 320 vozidiel. Varianty sa odli-
šujú okrem počtu parkovacích miest aj
výmerou plôch vyhradených pre zeleň.
Vybudovanie tohto parkoviska umožní
zrušenie 140 parkovacích státí na príjaz-
dovej komunikácii k letisku. Zaujíma-
vosťou je, že na okraji parkoviska sú
navrhnuté aj nárazníkové zábrany, ktoré
majú zabrániť krádežiam áut z neho.
Letisko sa rozhodlo pre vybudovanie
parkoviska na ploche budúcej komuniká-
cie, a to z dôvodu, že mešká výstavba
parkovacieho domu. Je predpoklad, že
po výstavbe parkovacieho domu sa par-
kovisko na ploche budúcej komunikácie
zasa zruší a komunikácia bude slúžiť ako
prístup k parkovaciemu domu, k parko-
viskám a ako obratisko pred terminálom
letiska. Celkové náklady na vybudovanie
parkoviska sú 20 miliónov korún.
Navrhované parkovisko si nevyžiada
náklady na nové pracovné sily, bude
použitý systém parkovacích kariet. (juh)

Nová vozovňa

v Petržalke

ešte nestačí
PETRŽALKA
Nová autobusová vozovňa na petržal-
ských Lúkach nedávno nahradila
starú, nevyhovujúcu vozovňu, ktorá
bola na ulici Pri Seči neďaleko Einstei-
novej ulice. 
Od apríla tak dopravný podnik získal
kvalitnejšie a kapacitnejšie zariadenie. 
Medzi výhody novej vozovne patrí mož-
nosť opráv na kvalitatívne vyššej úrovni
a lepšia denná starostlivosť o autobusy.
Rovnako výhodnejšia je aj poloha zaria-
denia (na konci sídliska), pretože pri
vypravovaní 91 autobusov denne sa
usporí na neproduktívnych kilometroch
(výjazdy a dojazdy) ročne približne 150-
tisíc kilometrov. Vo finančnom prepočte
ide o úsporu asi 6 miliónov korún. 
V tejto lokalite je aj možnosť ďalšieho
rozšírenia plochy na umiestnenie autobu-
sov, a to až na celkový počet asi 150
kusov. Tým by sa naďalej zefektívňovala
prevádzku MHD znižovaním neproduk-
tívnych kilometrov.
Dopravný podnik preto poukazuje na
potrebu postavenia novej vozovne pre
autobusy a električky v západnej časti
mesta v oblasti Dúbravčice. V tom prípa-
de by podľa riaditeľa prevádzky a techni-
ky Bronislava Weigla predstavovali
úspory neproduktívnych kilometrov asi
700-tisíc kilometrov za rok, čo je úspora
vo výške asi 35 až 40 miliónov korún. 
V súčasnosti DPB prevádzkuje okrem
Petržalky vozovne v Jurajovom dvore na
Trnávke, z ktorej sa vypravujú autobusy,
električky aj trolejbusy. Sú tu aj technic-
ké prevádzky a robia tu takzvanú ťažkú
údržbu vozidiel. Ďalšia vozovňa s
výpravňami autobusov a električiek je v
Krasňanoch a na Hroboňovej ulici majú
svoju garáž len trolejbusy. (rob)

Na Partizánskej

lúke má byť

reštaurácia
NOVÉ MESTO
Na Partizánskej lúke by mala onedlho
vyrásť nová reštaurácia slúžiaca
najmä návštevníkom Železnej stu-
dienky, ale aj turistom. Mala by stáť
vedľa oploteného futbalového ihriska
neďaleko Červeného mosta. 
Termín začatia výstavby nového stravo-
vacieho zariadenia zatiaľ nie je známy,
pretože mesto v súčasnosti rokuje o
zmluvných podmienkach s investorom.
Podľa informácií z magistrátu na pre-
vádzkovateľa reštaurácie sa uskutočnilo
pred viac ako rokom výberové konanie.
Pretože víťaz sa napokon svojho zámeru
vzdal a od výstavby odstúpil, mesto zača-
lo rokovať so záujemcom, ktorý skončil
vo výberovom konaní za víťazom. 
Magistrát chcel dosiahnuť, aby druhý
záujemca, spoločnosť Central Park,
odkúpila projekt od víťaza. „Tento zámer
sa zatiaľ nepodaril, takže mesto je v
rokovaní so spomenutou spoločnosťou, s
ktorou pripravuje ustanovenia zmluvy,
pričom táto spoločnosť upravuje svoj
pôvodný zámer,“ informovala hovorky-
ňa magistrátu Eva Chudinová.
Predstava mesta v rámci výberového
konania bola, aby reštaurácia mala k dis-
pozícii približne 100 stoličiek. Chýbať
by nemala plne vybavená kuchyňa a celá
stavba by mala zapadnúť do prostredia
využitím stavebných prvkov z kameňa,
skla a dreva. Reštaurácia by mala mať
terasu s obsluhou v letných mesiacoch.
Samozrejmou súčasťou sú verejné toale-
ty aj pre invalidov a sprchy voľne prí-
stupné návštevníkom areálu. Nájomca
zariadenia by mal sprístupniť miestnosť
na poskytnutie prvej pomoci, výdaj zdra-
votníckych potrieb a podobne. (rob) 

Obľúbená

Rotunda má

dostať novú tvár
NOVÉ MESTO
Obľúbené turistické a výletné miesto
pod názvom Rotunda, situované na
Železnej studienke, by mohlo onedlho
dostať novú tvár. O zničené územie
prejavil záujem investor, ktorý by
mohol túto časť obnoviť a skultúrniť. 
V súčasnosti tu môžu návštevníci využiť
na občerstvenie jedno pohostinské zaria-
denie a jeden bufet s terasou. Reštaurácia
v smere na Kačín je momentálne otvore-
ná. Táto budova by mala byť v rámci
revitalizácie Rotundy zbúraná. Celý areál
je už roky zanedbaný, chýbajú vhodnej-
šie záchody, ale aj mnohé stoly a stoličky
sú na hranici životnosti. Preto by mesto,
ktorému pozemok patrí, privítalo projekt,
ktorý by rešpektoval charakter územia.
„Snažím sa presadiť, aby mesto nikdy
nestratilo kontrolu nad týmto územím,
aby sa to nepredávalo, ale aby to bolo
formou nájomnej zmluvy,“ poznamenal
k budúcim plánom investora na tomto
území riaditeľ Mestských lesov Vladimír
Kutka. 
Napriek zanedbanosti prejdú územím
Rotundy, alebo si tu posedia, tisíce Brati-
slavčanov alebo návštevníkov mesta.
Popri území Rotundy jazdí linka MHD
číslo 43 z Patrónky a prechádza ňou aj
náučný chodník, ktorý sa začína v Lama-
či pod Klancom, odkiaľ sú číslované aj
náučné zastávky. Autám je povolený
vjazd okrem víkendových dní a sviatkov
a cyklisti môžu využiť novú asfaltovú
trasu na Ceste mládeže. (rob)

Na Ivánskej ceste bude komplex Aircraft,

dokončený má byť v apríli budúceho roku
RUŽINOV
Na Ivánskej ceste, v lokalite asi 500
metrov od bratislavského letiska, od
októbra minulého roku stavajú poly-
funkčný, prevažne administratívny
objekt s názvom Aircraft.
Komplex bude pozostávať z troch blo-
kov prepojených spoločným komunikač-
ným jadrom. Bude mať šesť nadzem-
ných podlaží a celkove v ňom bude k dis-
pozícii 11-tisíc štvorcových metrov pre-
najímateľnej plochy. Pôjde o dva druhy
administratívnych priestorov - veľko-
plošné (open space), číím sa myslí mož-
nosť prenajať si celé podlažie v jednom
krídle budovy, a bunkové, Bude tu tiež
reštaurácia, prevádzky služieb a obchod-
né priestory.
Objekt bude vybavený zabezpečovacím
systémom fungujúcim na báze bezkon-
taktných kariet, kamerovým systémom,
systémom automatického hasenia (sprin-
klery), systémom požiarnej signalizácie a
ďalšími technickými vymoženosťami.
Vnútri komplexu bude átrium slúžiace
ako oddychová zóna s parkovou úpravou
a zeleňou. K dispozícii bude 250 parko-
vacích státí.
Poloha komplexu pri letisku ho predur-
čuje na to, aby sa stal sídlom preprav-
ných firiem a iných spoločností, ktorých
činnosť súvisí s leteckou dopravou.
Developerom projektu je spoločnosť Air-
craft Diagnostic Company, s.r.o., sídliaca

priamo na bratislavskom letisku. Hrubá
stavba polyfunkčného objektu Aircraft
má byť dokončená už v auguste tohto

roku, interiérové dokončovanie potrvá
do apríla budúceho roku. (juh)

VIZUALIZÁCIA - GFI

Stavebník z lesíka na Krasovského ulici

ponúka Petržalčanom postaviť nový park
PETRŽALKA
Spoločnosť International Property
Development (IPD), ktorá chce stavať
na mieste lesíka na Krasovského ulici,
ponúkla mestskej časti Petržalka, že
ako náhradu vybuduje nový park na
inom mieste.
Spoločnosť IPD má pozemky pri Kra-
sovského ulici od júla 2004 v dlhodo-
bom prenájme a prejavila záujem o ich
odkúpenie. Návrh na predaj pozemkov
bol stiahnutý z marcového rokovania
mestského zastupiteľstva. Spoločnosť
IPD pôvodne chcela postaviť biznis
hotel, parkovací dom a polyfunkčný
dom. Po tom, čo sa proti zámeru zdvihla
vlna odporu, spoločnosť IPD zámer pre-
pracovala a väčšina stromov ostane
zachovaná.
Podľa prepracovaného zámeru, ktorý
prezentoval investor vlani v októbri, plo-
cha, na ktorej pôvodne mal stáť hotel,
ostane nezastavaná, na mieste parkova-
cieho domu bude polyfunkčný dom a
ráta sa aj s vybudovaním hotela. Ani s

tým však bratislavskí ochrancovia príro-
dy nesúhlasia. 
Na pozemku, ktorý je lemovaný čerpa-
cou stanicou OMV, Krasovského ulicou,
nájazdom na Starý most a Einsteinovou,
je 437 stromov. Z nich ostane podľa
návrhu 325, čo je asi 75 percent. Spoloč-
nosť ponúkla mestskej časti Petržalka tri
milióny korún ako náhradu za výrub 112
stromov, z ktorých je viac ako polovica
chorých alebo spráchnivených.
Minulý týždeň spoločnosť prišla s
návrhom vybudovať park na inom mies-
te. „Základnou myšlienkou je, že chce-
me v Petržalke vybudovať pekný park,“
uviedol generálny riaditeľ spoločnosti
Paul Rankine. Lesík na Krasovského
ulici nepovažuje za vhodné miesto na to,
aby sa tam prechádzali mladé mamičky
s deťmi, aj kvôli hluku z dopravy na
osemprúdovej Einsteinovej ulici. Ako
dodal, navrhované budovy by Sad Janka
Kráľa chránili pred hlukom lepšie, než
keby tu bol park. Pripomenul tiež, že
spoločnosť IPR do projektu na Krasov-

ského ulici doteraz vynaložila milión
eur.
Návrh parku na inom mieste, ktorý pred-
stavil architekt Ivan Kočan, ráta s vytvo-
rením promenády s novými stromami a
kríkmi popri Chorvátskom ramene,
ktorá by mohla spájať plánované námes-
tie Jána Pavla II. pri Pajštúnskej ceste po
nový mestský park pri Kauflande. Za tri
milióny korún je možné založiť 2000
štvorcových metrov trávnika, vysadiť
1600 štvorcových metrov kríkových
skupín a 50 stromov, alebo vysadiť 1600
štvorcových metrov kríkových skupín a
100 stromov.
Starosta Petržalky Milan Ftáčnik pripo-
menul, že mestská časť vydala nesúhlas-
né stanovisko k predaju pozemkov spo-
ločnosti IPD. Ako dodal, s výstavbou na
mieste lesíka na Krasovského ulici nesú-
hlasí. K návrhom investora, či už ide o
ponuku finančnej kompenzácie tri milió-
ny korún alebo vytvorenie novej prome-
nády popri Chorvátskom ramene, sa jed-
noznačne nevyjadril. (juh)



V Slávičom údolí

nachádzajú

riešenie
STARÉ MESTO
Rast a zahusťovanie Bratislavy má
svoju daň aj v tom, že tiché lokality sa
menia na tranzitné komunikácie a
napriek obrane občanov sa zrejme tejto
novej charakteristiky už nezbavia.
Sprevádza to aj nespokojnosť obyvateľov
ulíc Tichá a Slávičie údolie - vodiči sa sna-
žia vyhnúť trvalej zápche v Mlynskej
doline skrátením trasy cez tieto ulice. Ich
prípadom sa začala zaoberať aj dopravná
komisia staromestskej samosprávy a v
týchto dňoch sa črtá reálne riešenie. Pred-
stava niektorých obyvateľov, že by sa
ulice alebo ich časti mohli uzavrieť dopra-
ve, sa naplnenia nedočká.
Dopravní odborníci zastávajú iný názor -
ide o verejné komunikácie. Kapitán Ján
Vrbik, dopravný inžinier štátnej polície,
argumentuje, že zákaz vjazdu nič nevyrie-
ši. Len presunie záťaž inde. V lokalite iste
bude treba aj zmenu organizácie dopravy,
ale predovšetkým sa obyvatelia lokality
musia rozlúčiť s predstavou, že tieto verej-
né komunikácie budú slúžiť len im. 
„Sama zmena organizácie dopravy nič
nevyrieši,“ hovorí J. Vrbik a dodáva, že
môže pomôcť jedine rozšírenie komuni-
kácie na Tichej ulici. Žiaľ, v minulosti sta-
vebný úrad zabudol na potreby dopravy, a
tak sú niektoré domy postavené až na
hranu pozemku, takže tu nemožno vybu-
dovať ani chodník. Uzavretie ulíc vyluču-
jú dopravní inžinieri už len z hľadiska
bezpečnosti, kvôli prejazdu sanitiek,
hasičských i policajných áut.
Koncom marca na požiadavky obyvate-
ľov oboch ulíc reagovala aj samospráva
stretnutím ich delegácie so starostom
Andrejom Petrekom, na ktorom sa okrem
poslancov mestskej časti zúčastnila aj
Tatiana Kratochvílová zo sekcie dopravy
magistrátu. Jana Španková, predsedníčka
dopravnej komisie miestneho zastupiteľ-
stva informovala, že zo všetkých alterna-
tív sa na tomto stretnutí vybrala jedna, s
ktorou sa stotožňuje aj staromestská
dopravná komisia, aj operatívna komisia
magistrátu. A do značnej miery korešpon-
duje aj s názormi profesionálnych doprav-
ných odborníkov - črtá sa potrebné rozší-
renie Tichej ulice a zjednosmernením
niektorých úsekov sa zrýchli doprava v
lokalite, ale ulice zostanú prejazdné. 
Ide o kompromisné a dočasné riešenie.
„Uvidíme, aká bude situácia po spustení
tunela Františka,“ uvádza J. Španková.
Nasledovať však má dopravný prieskum a
vyhodnotenie dočasného riešenia, ktoré
samospráva prijala. (gub)

Obnova Železnej

studienky

pokračuje
NOVÉ MESTO
Revitalizácia Železnej studienky
pokračuje aj v tomto roku. Cieľom
ďalšieho rozvoja tejto rekreačnej časti
je skultúrnenie existujúcich služieb,
ale aj ich rozšírenie pre čoraz väčší
počet návštevníkov Lesoparku. 
Podľa riaditeľa Mestských lesov Vladimí-
ra Kutku by sa na jazerách mali opäť obja-
viť loďky. Spolu so Správou telovýchov-
ných a rekreačných zariadení je v pláne
obnovenie člnkovania. To by sa zatiaľ
týkalo len štvrtého jazera pri Partizánskej
lúke a podľa záujmu by sa mohlo rozšíriť
aj na ďalšiu, tretiu vodnú plochu. 
V spolupráci s Bratislavskou vodárenskou
spoločnosťou (BVS) začali Mestské lesy s
revitalizáciou studničiek. Cieľom je oživiť
tie slabnúce, vyčistiť nádrže, kde sa voda
zhromažďuje a upraviť ich okolie. Zatiaľ
je zrekonštruovaná studnička Nad dlhými
lúkami. Najpálčivejšia je obnova studnič-
ky pri druhom rybníku, ktorá je veľmi
obľúbená a navštevovaná a jej prameň bol
zatiaľ vždy pitný. Má sa čiastočne zastre-
šiť, pribudnúť majú pri nej aj lavičky.
Potrebné je vyriešiť problém s jej odvod-
nením, pretože ide po povrchu a vylieva
sa aj na cestu a do okolia. Na rekonštruk-
ciu čaká ešte asi desať studničiek. BVS
urobí rozbory vody z prameňov. 
Revitalizácia čaká aj niektoré zanedbané
a rozpadnuté altánky, ktoré by mali
dostať nový architektonický výraz najmä
na Kačíne a v Krasňanoch. 
Pokiaľ ide o kultúru, nájomca bufetu pri
amfiteátri má podľa V. Kutku na starosti
aj organizovanie kultúrno-spoločenské
podujatí pre návštevníkov Partizánskej
lúky. Plánuje tu umiestniť trampolíny,
detské autíčka na vozenie sa, rôzne pre-
kážky na preskakovanie a podobne. 
Do Mestských lesov prichádzajú podľa
riaditeľa V. Kutku rôzne skupiny ľudí so
žiadosťami o nevšedné aktivity. Ako prí-
klad uviedol žiadosť skupiny lukostrelcov,
aby si mohli v lese vybudovať tréningový
tábor s gumenými atrapami zvierat. Na tie
by potom zo vzdialenosti štyridsiatich,
alebo päťdesiatich metrov strieľali. Iní
záujemcovia si tu chceli vybudovať golfo-
vý areál, ďalší štvorkolkovú rely dráhu.
Svoje miesto tu chceli mať aj paintballisti.
Kolieskoví korčuliari si chceli z asfaltovej
cesty z Koliby na Železnú studienku uro-
biť zjazdovú dráhu. „Niektoré nápady,
ktoré sme považovali za vhodné do tohto
územia, sa ujali. Išlo napríklad o lanovú
dráhu na Kolibe, alebo cyklistickú zjazdo-
vú dráhu,“ dodal V. Kutka. (rob)
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Namiesto múzea revolučných tradícií bude

pod hradom nová rezidencia Hradný vrch
STARÉ MESTO
Na mieste nedostavanej stavby Múzea
revolučných tradícií na Židovskej ulici
vznikne nová stavba - Rezidencia
Hradný vrch, v ktorých budú luxusné
byty a obchody.
Majiteľom pozemku, na ktorom sa usku-
toční výstavba Rezidencie Hradný vrch,
je spoločnosť Urbia ETA, s.r.o., člen
Urbia Holding. Vchod bude vytvorený
zo Skalnej ulice. Rezidencia Hradný vrch
je ďalším projektom spoločnosti Urbia,
ktorý podľa autorov projektu prináša
spojenie moderného bývania a historic-
kého prostredia bratislavského podhra-
dia. Rezidencia Hradný vrch podľa ich
názoru upúta modernou, ale nevtieravou
architektúrou a použitými prírodnými
stavebnými materiálmi ako tehla, drevo a
prírodný kameň.
Komplex bude pozostávať z troch byto-
vých blokov a piatich poschodí. Prízemie
budú tvoriť obchodné priestory v celko-
vej rozlohe viac ako 800 štvorcových
metrov a budú určené na predaj. Celkovo
sa počíta s 30 luxusnými bytmi od 72m2

do 215m2, prevažne s balkónom alebo
terasou. K dispozícii bude osem dvojiz-
bových, dvanásť trojizbových, sedem

štvorizbových a tri päťizbové byty. Všet-
ky budú určené na predaj do osobného
vlastníctva. Budúci obyvatelia si budú
môcť podľa vlastných predstáv upraviť
dispozičné riešenia, ako aj výber mate-
riálov.
Celkový obytný priestor predstavuje pri-
bližne 4000 štvorcových metrov, z toho
balkóny a terasy tvoria takmer tretinu.
Výnimočnosťou bytov budú vysoké
okná francúzskeho typu, ktoré poskytnú
majiteľom vzdušnosť a dokonalé pre-
svetlenie bytu, ako aj neopakovateľný

pohľad na historické centrum mesta.
Investor pri projektovaní myslel najmä
na spojenie exkluzívneho bývania spoje-
ného s priamym kontaktom s prírodou.
Preto sú parkovacie miesta navrhnuté do
dvoch podzemných garáží, čo umožňuje
zachovanie zelene v bezprostrednej blíz-
kosti rezidencie. Pre obyvateľov bude k
dispozícii 53 parkovacích miest.
Začatie výstavby Rezidencie Hradný
vrch sa predpokladá v lete 2007, ukonče-
nie v zime 2008. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Urbia Holding

BRATISLAVA
Stavebný boom v Bratislave prináša
okrem nových bytov, obchodov a kan-
celárií aj nový kôš problémov, ktorý sa
javí ako vyššia miera znečistenia, ale -
len na prvý pohľad.
Rozsypaný piesok a štrk, porozlievaný
betón a nečistota vynosená na kolesách
zo stavenísk v sebe skrývajú nielen nepo-
hodlie. „Často dodávatelia vezú na stav-
by sypký materiál v neprikrytom valní-
ku. Rozfúkaný a rozsypaný piesok a
prach sa skôr či neskôr dostane do kana-
lizačných vpustí a upchá ich,“ upozorňu-
je námestník primátora Milan Cílek.
Dodáva, že existujúce všeobecne záväz-
né opatrenie je už nedostačujúce a poku-
ty majú nedostatočný účinok, preto sa
bude veľmi angažovať aj v boji proti
týmto neduhom v meste.
Radoví občania doplácajú na stavbársku
nečistotu vo vzťahu k poisťovniam - ak
vám kameň z kôpky na ceste alebo pria-
mo z korby nákladiaku rozbije predné
sklo na aute, platíte za cudziu chybu spo-
luúčasťou na poistke a stratou bonusu.

Nádej súdiť sa s magistrátom - pretože
jemu patria cesty prvej a druhej triedy,
kde podobná udalosť hrozí najviac - sa
zrejme neoplatí, lebo by ste museli úradu
jasne dokázať nedbalosť, vysvetľuje ria-
diteľka magistrátnej sekcie dopravy a
cestného hospodárstva Tatiana Krato-
chvílová. Uvádza, že mesto už platilo za
niektoré havárie spôsobené stavom ciest,
ale súd by asi nepovažoval za reálne, že
musí ihneď odstrániť každý kamienok.
„Veď niekedy môže auto rozsýpajúce
štrk prejsť ulice bezprostredne po tom, čo
na nej inšpektori nenašli ani smietku,“
vysvetľuje riaditeľka. 
Ani jej sa však stav nepáči a aj preto
mesto začalo v tomto roku už šesť kona-
ní proti stavebníkom, ktorí si nedostatoč-
ne plnili zákonnú povinnosť udržiavať za
sebou čisto. Lenže nie vždy sa podarí
odhaliť toho, kto cestu znečistil, upozor-
ňuje T. Kratochvílová a končí výzvou:
„Touto cestou chceme občanov Bratisla-
vy požiadať, aby nás v prípade znečiste-
nia vozovky, alebo inej chyby komuniká-
cií informovali na telefónne číslo 5935

6761, alebo sa obrátili na mestskú či štát-
nu políciu.“ 
Menšie problémy v tomto smere majú
mestské časti, pretože cesty v ich správe
nie sú husto frekventované a nie je pro-
blém zistiť, ktorý stavebník cestu znečis-
til a primať ho k náprave. Rovnako sa tu
nevyskytujú strieľajúce kamienky ako na
hlavných ťahoch. Podľa Jozefa Cepeka,
riaditeľa staromestského podniku
VEPOS, za posledných 20 rokov taký
prípad v mestskej časti nemali.
Je zaujímavé, že štátna polícia proti šíria-
cej sa bezohľadnosti dopravcov staveb-
ných hmôt nepostupuje dôslednejšie.
Chceli sme porovnanie, ako často tresta-
li policajti porušenie predpisu o zabezpe-
čení nákladu s inými prehreškami.
Neevidujú ich. Pri troch jastraboch zistili
alkohol u štyroch vodičov, telefonovanie
za jazdy (len!) u 24. V kategórii ostat-
ných priestupkov, kde by mohol byť aj
tento, registrovali 79 prípadov, ale poli-
cajná hovorkyňa Dáša Kollárová sama
pochybuje, že by medzi nimi bolo zne-
čisťovanie vozovky. Gustav Bartovic

Stavbárske stopy na cestách ohrozujú

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232  0903 263 639  0905 576 888

K ú p i m
rodinný dom alebo staršiu vilu 

v BA I - Staré Mesto, 
prípadne BA IV-obvod. Rýchla platba.

� 0903 457 041

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

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

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

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?

renovácia

VANÍ
(plastovými vložkami)

a bytových jadier
www.plastrekon.sk www.vanadovane.sk
� 0905 252 497, 0903 648 749
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Pôvodný ráz

lokality by mal

dominovať
ČUNOVO
Intenzívne rekreačné a športové využí-
vanie priestoru v okolí čunovskej prie-
hrady by podľa slov zainteresovaných
nemalo výrazne zmeniť jeho vzhľad.
Presvedčená je o tom aj nová starostka
Čunova Gabriela Ferenčáková. „Začína-
me pri Poldri, jeho okolie by malo zostať
prakticky zachované,“ povedala nám.
„Bude tu samá zeleň, v ktorej budú ukry-
té len malé športoviská. Celý projekt
Danubia parku by mal rešpektovať pra-
vidlo, že tam, kde zeleň bola, aj zostane.“
Starostka však dodáva, že ten začiatok je
v časovom horizonte vzdialený dva roky.
V súčasnosti majú obec s investorom za
sebou výber dodávateľa na geologické
prieskumné práce. Ich výsledky budú po-
trebné na realizačný projekt. 
Z technickej stránky je projekt ešte len v
stave predprojektovej prípravy a obstará-
va sa územný plán zóny. Potvrdila to
koordinátorka projektu Silvia Puškášová z
Danubia Invest. Na ploche 220 hektárov,
ktoré má spoločnosť prenajatých na 99
rokov, by mal byť podľa nej do roku 2014,
dokončený celý športovo-rekreačný areál.
Snahou je podľa S. Puškášovej vyjsť v
ústrety najširšej škále záujmov, budú tu
teda priestory na rekreačný, amatérsky i
vrcholový šport, v prírode i v krytých
halách. Chýbať nemá ubytovanie od
hotelového až po kempové, stravovanie
reštauračné aj bufetové, bude tu aj prístav
pre malé plavidlá. Park ponúkne okrem
športového vyžitia aj kultúrno-spoločens-
ké. Krásam miestnej prírody bude veno-
vaný botanický náučný park, históriu pri-
blíži skanzen Podunajskej kultúry a nie-
len pre deti je určená biofarma s voľne
žijúcimi i ustajnenými zvieratami. (gub)

Koncom apríla

sa začne veľtrh

kvetín Flóra
PETRŽALKA
V Inchebe - Expo na Viedenskej 7 sa v
čase od 27. apríla do 1. mája uskutoč-
ní 28. ročník medzinárodného veľtrhu
kvetín Flóra Bratislava 2007.
Veľtrh je zameraný najmä na prezentáciu
rezaných kvetín, črepníkových rastlín,
okrasných drevín, semien, suchých a
umelých kvetov. Vystavená bude aj kera-
mika, plasty, fontány, veľkonočný a via-
nočný dekoračný materiál, ale aj príprav-
ky na ošetrovanie a prihnojovanie rastlín.
Chýbať nebude obalová technika, drobná
mechanizácia, stroje a zariadenia, zavla-
žovacie systémy, záhradné stavby a
nábytok, ako ani skleníky. K dispozícii
bude literatúra, poradenská činnosť,
vinárske a vinohradnícke zariadenia i
potreby a ďalší súvisiaci sortiment. 
Výstavné priestory budú otvorené denne
od 9.00 do 19.00 h, 1. mája do 16.00 h.
Účasť predbežne potvrdilo 120 vystavo-
vateľov a predajcov zo Slovenska, Ho-
landska, Nemecka, Maďarska, Českej
republiky a Poľska. Usporiadateľ, ktorým
je firma Kulla, očakáva 50- až 70-tisíc
návštevníkov. Na veľtrhu vyberú Kvet
Flóry, ktorý to bude, je ešte tajomstvom.
Vstupenka pre dospelú osobu stojí 80 Sk,
dôchodcovia, študenti, vojaci a deti od 6
do 15 rokov zaplatia polovicu. Vstupen-
ka pre rodinu (dvaja dospelí + deti) stojí
200 korún. Vstupenka na Flóru Bratisla-
va platí zároveň na ktorýkoľvek jeden
dostih v sezóne 2007 na Závodisku Starý
háj. (brn)

V Bratislave

pribudli viaceré

nové ulice
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo schválilo vše-
obecne záväzné nariadenie, ktorým
určilo názvy novovzniknutých ulíc a
námestia v šiestich bratislavských
mestských častiach.
V Dúbravke pribudli tri ulice - Moyšova
v lokalite Brižite-západ, Záhradkárska v
lokalite Tavárikova kolónia a Dúbravčic-
ká v lokalite Dúbravčice - Hrubé lúky. V
Karlovej Vsi je novovzniknutá ulica Kar-
loveské rameno, ktorá sa nachádza pri
rovnomennom dunajskom ramene vedľa
zhodne nazvaného novovybudovaného
polyfunkčného komplexu. 
Najviac ulíc pribudlo v Novom Meste: v
lokalite Zlatá noha sú odteraz ulice Nová
Bellova, Na varte a Na Zlatej nohe. V
lokalite Vtáčnik pribudli ulice s názvami
inšpirovanými značkami vín - Frankov-
ská, Rulandská, Iršajská a Veltlínska,
podľa podobného kľúča boli pomenova-
né aj ulice v lokalite Briežky - Rizlingo-
vá, Vínna, Otonelská a Muštová. Podob-
né názvy dostala aj časť nových ulíc v
lokalite Slanec, kde pribudli adresy:
Semilonská, Burgundská, Na Slanci,
Furmintská, Malagová, Savignonská,
Leánska, Na Grunte, Vavrinecká, Rubí-
nová a Tramínová. Na Kolibe pribudla
Sovia ulica, v lokalite Stráže zasa Horná
Vančurova, Pekná vyhliadka, Strážna,
Na rozhliadke, Pod Vachmajstrom a
Vosková ulica.
Štyri ulice pribudli aj vo Vajnoroch, v
lokalite Šinkovské sú ulice Za mlynom,
Šachorová a Široká a v armádnom kom-
plexe je Regrútska ulica. Vo Vrakuni
majú odteraz v blízkosti Ráztočnej ulice
aj Jazmínovú, popri Malom Dunaji je
Leknová, medzi Majerskou ulicou a ces-
tou k Ústrednej čistiarni odpadových vôd
pribudla Hlohová, neďaleko Podprie-
hradnej je Majoránová a medzi Hrušov-
skou a Margarétovou je ulica Pod agátmi.
V Záhorskej Bystrici pribudla ulica
Strmý vŕšok situovaná v rovnomennej
lokalite, v centre pribudlo Námestie rodi-
ny a ulica Štefana Majera a pri Vápenic-
kom potoku ulica Na Holom vrchu. 
Okrem toho sa v dvoch mestských čas-
tiach určili názvy pre predĺženia už exi-
stujúcich ulíc. V Novom Meste v lokali-
te Vtáčnik po Sliačsku ulicu predĺženie
ulice dostalo názov Tupého ulica, v
smere od Sliačskej ulice Horská ulica. Vo
Vajnoroch sa určil pre predĺženie ulice od
ulice Čierny chodník po ulicu Pri mlyne
názov Buzalkova ulica. (juh)

V hre je výkladná skriňa mesta a krajiny -

amfiteáter na devínskom hradnom brale
DEVÍN
Aj keď je na zaplakanie zdevastovaná,
je to posledná známa a nedotknutá
panoráma Bratislavy, navyše je na
vstupe z Európy na Slovensko a je -
samozrejme - ohrozená.
Hovoríme o amfiteátri a priliehajúcej
technickej budove pod bralom hradu
Devín. Naozaj jej hrozí demontáž, mestu
však potom hrozí nielen strata poslednej
nedotknutej siluety, ale aj siahodlhé
súdne ťahanice. Nehnuteľnosť je však
údajne prenajatá a prenajímateľ, spoloč-
nosť Seafly, je rozhodnutý sa súdiť.
Potvrdil nám to štatutár spoločnosti Fran-
tišek Zvrškovec: „My na súd rozhodne
pôjdeme.“
Podľa jeho slov mesto vypísalo súťaž na
architektonické riešenie, vybralo jeden
návrh a potom vypísalo súťaž na investo-
ra. Podmienky mesta akceptovala spoloč-
nosť Seafly s tým, že to do roka a do dňa
zrealizuje a, samozrejme, celú stavbu pre-

financuje. A - zrazu sa vec zastavila. F.
Zvrškovec hovorí, že sa politickými
zásahmi odďaľovalo vybavenie staveb-
ného povolenia. V roku 2004 sa rozhodlo
o demolácii celého objektu, vtedajší
námestník primátora Štefan Holčík
navrhoval celý objekt zaviesť úrodnou
zeminou, aby sa tam údajne mohli uchy-
tiť endemické rastliny Devínskej Kobyly.
F. Zvrškovec vyjadril názor, že vtedajší
starosta Jozef Paczelt zatajil pred úradom
i poslancami fakt, že objekt má právoplat-
ného nájomcu.
V tom istom roku riaditeľ mestského
investora pamiatkovej obnovy Paming
Cyril Vaňo hovoril o príprave asanačného
projektu s tým, že sa musia vyjadriť aj
kompetentné zložky štátnej správy. Magi-
strát v súčasnosti k problematike nevie
nič povedať - tlačové oddelenie nás infor-
movalo len o existencii spisu, ktorým sa
nariaďuje búranie objektov. Tie sú vo
vlastníctve mesta. Na likvidáciu objektu

treba 2,5 milióna, zatiaľ sa však v rozpoč-
te už po tretí rok nenašli.
Starostka Devína Ľubica Kolková tlmočí
názor miestnej časti, ktorá jednoznačne a
úpenlivo trvá na obnove areálu ako jednej
z mála možností, ktoré obec má. Amfiteá-
ter aj s bývalou reštauráciou, ktorá posky-
tovala aj zázemie hercom, vybudovali po
druhej svetovej vojne. V časoch uzavretia
pohraničných obcí slúžil objekt len na
výročné predstavenia historických opier,
od sedemdesiatych rokov bol verejne prí-
stupný a bol jedným z mála miest, ktoré
umožňovalo z komunistického štátu
nazrieť aspoň na stromy za železnou opo-
nou. Neskôr ho však zdevastovala armá-
da, ktorá okupovala aj časť nábrežia. Po
páde komunizmu bol objekt, ktorý pol-
storočia vítal ľudí prichádzajúcich po
Dunaji, spustnutý. Zmysel existencie
areálu spočíva viac v morálnych ako v
stavebných hodnotách. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

-
nostne otvorilo svoje brány a naša prvá scéna

-
-

-

-

KOMPLETNÉ 
SŤAHOVANIE 
Poistenie, výhodná cena

PROFIT - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003, 0905 514 953

POZOR !
Základná škola a materská škola 

na Kolibe oslavujú výročie založenia!
Informácie: www.zsjeseniovaba.edu.sk

www.skolka.koliba.sk
Tel.: 0911 739 645, 5477 1635, 5477 1252, 5465 4594

Dáme do 
prenájmu

kancelárske priestory 
v Ružinove s výmerou 500 m2

Aj jednotlivo

0907 318 667
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Akcia trvá od 1. do 30. apríla 2007, alebo do vypredania zásob.

OTVORILI SME! Navštívte nás! Máme pre Vás bomba ceny!OTVORILI SME! Navštívte nás! Máme pre Vás bomba ceny!
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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

BRATISLAVA
Neoznačený hrob zarastený planým
viničom na cintoríne v Lehniciach a
kríž z dvoch napochytre zvarených
lešenárskych trubiek je miestom
posledného odpočinku Ignáca Lamara.
Tento muž, zaživa známy ako Schöner
Náci, sa stále viac stáva symbolom Bra-
tislavy. Práve preto „...je hanba, že na
území Bratislavy sa s ním vyťahujeme,
ale o jeho hrob sa mesto nedokáže posta-
rať,“ píše čitateľ Roman Delikát v inter-
netovej diskusii k článku o ňom. Dodáva
tiež, že mestu zrejme takáto starostlivosť
neprislúcha, predsa však... aspoň malú
tabuľku s menom a patričnými dátumami
mohlo dať zhotoviť.
Náš čitateľ prácne vyhľadal hrob Pekné-
ho Ignáca v Lehniciach, kde Ignác Lamar
dožil v liečebni pre dlhodobo chorých. O
jeho hrob, kde nie je ani meno, ani dátum
narodenia či smrti, sa starali len babky,
ktoré si ho ešte pamätali živého. 
Nelichotivá situácia by však už nemala
dlho trvať. Spoločnosť Ferdinanda Mar-
tinenga sa rozhodla 2. septembra pre-
viezť ostatky Schöner Náciho do Bratis-
lavy, pochovať ich s riadnym a primera-
ným pamätníkom na Ondrejskom cinto-
ríne a v druhej časti Michalskej priekopy
umiestniť pamätnú tabuľu. Súčasťou
pietnej spomienky má byť aj kultúrno-

spoločenský program, do ktorého by
Spoločnosť Ferdinanda Martinengu
chcela zaangažovať aj oficiálnych pred-
staviteľov mesta.
Zároveň spoločnosť iniciovala a spolu s
redakciou Bratislavských novín aj organi-
zuje zbierku fotografií Schöner Náciho,
ako základ vecnej spomienky na symbol
Bratislavy v dvadsiatom storočí. Prišli

nám už prvé obrázky - elektronickou ces-
tou, niektoré čitatelia doniesli osobne.
Chceme sa im touto cestou poďakovať a
vyzvať ďalších vlastníkov fotografií, aby
sa o túto spomienku podelili s ostatnými
Bratislavčanmi. Z tohto fondu neskôr
vytvoríme osobitný archív dostupný aj
elektronickou cestou. Originály, samo-
zrejme, majiteľom vrátime. (gub)

Schöner Náci sa k nám nanovo približuje

Takto vyzerá hrob Ignáca Lamara v Lehniciach - bez mena a s krížom z lešenár-
skych trubiek. FOTO - Ing. Roman Delikát

V Lesoparku

bude nový 

náučný chodník
NOVÉ MESTO
V Lesoparku sprístupnia 22. apríla v
rámci podujatia Bratislava pre všet-
kých nový dendrologických chodník.
Akcia súvisí s otvorením tohtoročnej
sezóny v Bratislavskom lesnom parku.
Prehliadka novootvoreného dendrologic-
kého chodníka sa začne o jedenástej
hodine. Chodník má dĺžku 400 metrov a
záujemcovia môžu spoznať na jeho trase
dreviny rastúce na území Mestských
lesov. Dozvedia sa aj o využití dreva v
každodennom živote. Prechádzka náuč-
ným chodníkom bude trvať 45 minút. 
Jeho súčasťou je niekoľko panelov s tex-
tom v slovenskom a v anglickom jazyku,
označenie drevín v teréne a ďalšie štyri
zaujímavé atrakcie. Hlavnou myšlienkou
sprístupnenia náučného chodníka je drevo. 
V rámci Celoslovenských lesníckych dní
(Forest Days) sa budú môcť návštevníci
Bratislavského lesoparku oboznámiť s
činnosťou lesníckych inštitúcií (Lesy SR,
Vojenské lesy a majetky, mestské lesy v
Bratislave), ale aj s činnosťou inštitútu
aplikovanej geológie Daphne. Pre naj-
menších sú organizované aktivity na
spoznávanie prírody a lesa. (rob)

V Lamači budú

mať centrum

voľného času
LAMAČ 
Samospráva metskej časti Lamač chce
do roka vybudovať Centrum voľného
času. Ako potvrdila lamačská starost-
ka Oľga Keltošová, samospráva už
pripravuje projekt centra, známa je
už aj lokalita, kde by malo vzniknúť.
Lamačské centrum voľného času by
malo byť v centre Oáza na Malokarpat-
skom námestí, kde sú do júna ubytovaní
učitelia z celej Bratislavy. Na výstavbu
lamačského Centra voľného času pôjde z
rozpočtu mestskej časti 80 percent, zvy-
šok pôjde zo súkromných zdrojov. Cen-
trum by mohlo byť otvoré najneskôr na
jar budúceho roka, v lepšom prípade ešte
pred Vianocami. 
V Bratislave je zatiaľ päť centier voľného
času. Ich zriaďovateľom je mesto Bratisla-
va a sú v každom bratislavskom okrese.
Úlohou centier ako mimoškolského zaria-
denia je poskytnúť priestory na užitočné a
efektívne využívanie voľného času pre
deti a mládež. Centrá sú na Štefánikovej
ulici 35 (Bratislava 1), na Chlumeckého 12
(Bratislava 2), na Hlinickej  3 (Bratislava 3),
Pekníkovej 2 (Bratislava 4) a Gessayovej
ulici 6 (Bratislava 5). (rob)
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Cyklotrasa 

až na Devín

je asi len snom
DEVÍN/KARLOVA VES
Cyklisti sa do lesa medzi Dunajom a
cestou do Devína nedostanú, poľovníci
áno, a tak niet divu, že vo verejnosti
koluje názor, vraj cyklisti sem nesmú,
aby lovcom neplašili zver.
V tejto súvislosti má cyklistická verej-
nosť ťažké srdce na Bratislavskú vodá-
renskú spoločnosť (BVS), zjavne však
bezdôvodne. Ostrov Sihoť, kadiaľ by
cyklotrasa mala viesť, je totiž v ochran-
nom pásme vodného zdroja 1. stupňa a
tam platí zákaz vstupu nepovolaným
osobám. Uvádza to hovorkyňa BVS Jana
Štulajterová a dodáva: „Bratislavská
vodárenská spoločnosť vo veci všeobec-
ného zákazu vstupu vyvinula úsilie, ktoré
bolo úspešné, bohužiaľ, neskôr ho zme-
nili rozhodnutia iných orgánov.“ Pozem-
ky patria Štátnym lesom a prenajímajú si
ich poľovníci zo združenia Devínska
Kobyla a tí si vybavili výnimku. Tento
les je jedným z najnedotknutejších reví-
rov v okolí mesta. 
„Cyklisti by sa uspokojili s neupraveným
chodníkom, ktorý by sme sami ohradili,“
hovorí Juraj Hargaš zo Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení
(STaRZ). Uvádza, že na konci ostrova
Sihoť je most, ktorý by umožnil predĺžiť
trasu, potom nasleduje kameňolom, kde
by nemali byť problémy: „Slovenský
vodohospodársky podnik nám dokonca
prisľúbil, že na tomto území by vybudo-
val cyklochodník sám,“ uvádza J. Hargaš
s tým, že stade je to Devína už len jeden
kilometer. Ide totiž o bezpečnosť chod-
cov - popri Devínskej ceste niet kde viesť
cyklistickú trasu tak, aby bola bezpečná
pred motorovými vozidlami.
J. Štulajterová však namieta, že oplotenie
chodníka pre cyklistov je problematické,
lebo cesta by sa nachádzala v záplavo-
vom pásme, kde sa nesmú budovať pre-
kážky prípadnej vysokej vode. Uvádza
tiež, že BVS vyšla v ústrety STaRZ-u a
dala k dispozícii časť pozemku v objekte
na výrobu vody a pri tejto príležitosti na
vlastné náklady zbúrala, posunula a
postavila nové oplotenie svojho objektu.

Gustav Bartovic

Námestie

slobody už nie

je Hyde parkom
STARÉ MESTO
Ohlasovacia povinnosť na usporadú-
vanie podujatí sa vzťahuje už aj na
Námestie slobody. Ešte v marci o tom
rozhodli staromestskí poslanci, zmena
však platí od 12. apríli. 
Od roku 1991 bolo Námestie slobody
jediným verejným priestranstvom v
meste, kde boli možné zhromaždenia bez
ohlasovacej povinnosti. Na námestí sa
však často, najmä v letných mesiacoch,
konajú aj kultúrne podujatia, ako sú
napríklad koncerty, a ich organizátori
platia za zabratie verejného priestranstva
miestnu daň.
Aby nedochádzalo ku kolíziám kultúr-
nych podujatí a verejných zhromaždení,
mestská časť Staré Mesto sa rozhodla
všetky aktivity na námestí koordinovať.
A to je možné iba vtedy, ak bude infor-
movaná o zhromaždeniach, ktoré tu
majú byť. Staromestské miestne zastupi-
teľstvo preto zrušilo výnimku, ktorú mal
bratislavský Hyde park a všetky poduja-
tia na námestí musia odteraz vopred
ohlásiť. (brn)

Záchranná sieť

získava pevné

oporné body
VRAKUŇA
Ešte aj nízkoprahové zariadenie pre
bezdomovcov je prostredím, z ktorého
sa snažia niektorí jednotlivci opäť
vyjsť a hľadať svoju stratenú existen-
ciu, a to je na ňom najcennejšie.
Vyjadril sa tak ružinovský farár Augustín
Slaninka, ktorý každú stredu navštevuje
nízkoprahovú nocľaháreň DePaul na
Ivánskej ceste. Uplynulú nedeľu vyprša-
la lehota, na ktorú mala organizácia
DePaul Slovensko zmluvu o prenajatí
budovy s magistrátom. Ešte pred vyprša-
ním zmluvy však riaditeľ nocľahárne
Juraj Barát a primátor Andrej Ďurkovský
podpísali jej predĺženie predbežne o je-
den rok.
„Je to len dočasné riešenie, možno na
dva - tri roky. Za ten čas však chceme
systematicky hľadať trvalé miesto pre
nocľaháreň tohto typu,“ uviedol primá-
tor. Zdôraznil, že sieť záchranných
sociálnych zariadení v Bratislave sa začí-
na stabilizovať, má svoje pevné body.
„Mesto však nemôže vykonávať túto
prácu priamo,“ zdôraznil A. Ďurkovský,
„ale potrebuje na to partnerov. Práve
takých, ako je pán Barát a jeho ľudia,
zamestnanci i dobrovoľníci.“ Primátor
tiež povedal, že v rámci tohto systému
mesto obnoví službu záchytnej protialko-
holickej stanice, čím odľahčí nocľahárne
pre bezprístrešných od krajne agresív-
nych typov.
Nízkoprahová nocľaháreň sa od ostat-
ných zariadení pre bezdomovcov líši
najmä tým, že sa v nej neplatí a prijíma aj
bezprístrešných závislých od alkoholu
alebo drog. Takých sa tu od 22. de-
cembra, keď ju otvorili, do konca marca
vystriedalo 457 a prijali tu 8552 nocľa-
hov. Okrem riaditeľa J. Baráta sa o nich
staralo 8 zamestnancov a nezistený počet
dobrovoľníkov z charít. Na útulok prispe-
lo mesto pol miliónom na jeho zriadenie
a 300-tisíc korunami na prevádzku, spon-
zorsky energiami za 360-tisíc prispel
ENEL - Slovenské elektrárne, štvrť
milióna dal rezort sociálnych vecí a rov-
nakú sumu aj centrála DePaul vo Veľkej
Británii, 70-tisíc vyzbierali bratislavské
kresťanské charity. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Mesto v uplynulých dňoch dokončilo
90 komunálnych bytov v dome na Ulici
Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé
diely. Zaujímali sme sa preto o spôsob
prideľovania bytov v meste.
Magistrát momentálne eviduje asi 900
žiadostí o pridelenie bytu. Ako nám pove-
dala hovorkyňa magistrátu Eva Chudino-
vá, prideľovanie bytov je v súlade so
všeobecne záväzným nariadením číslo
1/2006 z 30. marca 2006 o nájme bytov a
obytných miestností v zariadeniach urče-
ných na trvalé bývanie. Na základe tohto
nariadenia si záujemca o byt musí podať
žiadosť. Z podaných žiadostí sa zostavu-
je zoznam žiadateľov. Z neho vyberá
budúcich nájomníkov primátor mesta v
prípade, ak sa uvoľní byt. Byty sa pride-
ľujú na tri roky s možnosťou predĺženia. 
Ďalšie byty prideľuje mesto v rámci pro-
jektu Byty mladej rodiny, ktoré sú pride-
ľované podľa osobitných kritérií, ale len
na šesť rokov. O ich pridelení rozhoduje
poslanecká komisia pre rozvoj bývania.
Keďže dĺžka nájmu je limitovaná, komi-
sia zasadá pomerne často, teda vždy, keď
sa ktorýkoľvek byt uvoľní.
Na pridelenie oboch typov bytov však
musia byť splnené kritériá, ktoré sú uve-
dené v spomenutom všeobecne záväz-
nom nariadení. Podmienkou je, že žiada-
teľ nemá kde bývať z dôvodu, že nie je
nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo
rodinného domu, resp. dlhé časové prie-
ťahy pri vymáhaní práva bývať v byte
súdnou cestou mu bránia užívať byt a
neprišiel o právo bývať v byte vlastným
pričinením, alebo strate práva bývať v
byte nemohol účinne zabrániť. Ďalšou
podmienkou je, že žiadateľ má trvalý
pobyt v Bratislave. Podmienka trvalého

pobytu je splnená aj v prípade, ak sa žia-
dateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave
najmenej päť rokov pred podaním žia-
dosti o nájom bytu. Ak žiadosť podáva-
jú manželia, túto podmienku musí
spĺňať aspoň jeden z nich. Ďalšou pod-
mienkou je, že žiadateľ je poberateľom
príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku
životného minima. Všetky tieto pod-
mienky musia byť splnené ku dňu pod-
pisu zmluvy.
Samozrejme, sú aj výnimky, tieto pod-
mienky sa nevzťahujú na fyzické osoby,
ktoré vykonávajú spoločensky významné

povolanie, ktorého výkon je viazaný ma
mesto Bratislava a na jeho území nemajú
zabezpečené bývanie. Nevzťahujú sa ani
na fyzické osoby, ktorých neplnoletým
príslušníkom domácnosti je ťažko zdra-
votne postihnutá osoba. Takisto sa
nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré vyko-
návajú prácu, na ktorú je viazaný nájom
služobného bytu a zároveň nie sú vlast-
níkmi, spoluvlastníkmi, nájomcami alebo
spoločnými nájomcami iného bytu,
rodinného domu alebo bytového domu na
území Bratislavy. (juh)

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Výška nájomného v nájomných bytoch
na území Bratislavy je regulovaná
výnosom ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja z 22. decembra 2003. 
Ceny nájomného za jeden štvorcový me-
ter obytnej plochy sú určené podľa kate-
górie bytu (I. až IV.) od 33,80 do 11,20
Sk. K tomu treba pripočítať nájomné za
vedľajšie priestory ktoré je znova podľa
kategórie od 15,80 do 4,50 Sk a poplatok
za základné prevádzkové zariadenia (roz-
vod plynu, hygienické zariadenia a
podobne), ktorý je určený ako jednorazo-

vý ročný poplatok v rozpätí od 6144 do
3840 korún. Poplatok sa platí v mesač-
ných „splátkach“.
Byty, ktoré boli postavené po 1. februári
2001, majú inú cenu. Ročné nájomné je
stanovené do výšky 5 percent z obstará-
vacej ceny bytu, reálne je to len 2,5 per-
centa. V prípade jednoizbového bytu s
rozlohou asi 40 štvorcových metrov, v
ktorom býva jedna osoba, čisté nájomné
predstavuje 1891 korún, ostatné služby
vyjdú na 858 a ústredné kúrenie na 1035,
celková suma je 3784 korún.
V prípade dvojizbového bytu s rozlohou

asi 60 metrov štvorcových, ktorý obývajú
dve osoby, je čisté nájomné 2775 korún,
spolu s poplatkami za ostatné služby vo
výške 1716 a za ústredné kúrenie vo
výške 1519 je celková suma 6010 korún. 
V prípade trojizbového bytu s rozlohou
asi 80 metrov štvorcových, ktorý obývajú
tri osoby, je čisté nájomné 3774 korún,
spolu s poplatkami za ostatné služby vo
výške 2574 a ústredný kúrením vo výške
2066 je celková suma 8414 korún. Vo
všetkých prípadoch treba k celkovým
nákladom na bývanie pripočítať ešte aj
poplatky za elektrinu a za plyn. (juh)

Koľko stojí bývanie v nájomnom byte

Magistrát momentálne eviduje okolo 900

žiadostí o pridelenie bytu v Bratislave

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
Byty novostavby - OS SOLIDUS, Krajná ul. od 2,5 mil. Sk
1-izb., OV, Konventná, tehla, 43m2+balkón, 5/6p., výťah 2,6 mil. Sk
2-izb., OV, Pezinok, 48m2, 1/8p. 1,85 mil. Sk
3-izb., OV, Hanulova, 7/12p., 73m2, zrek., 2 x log. 2,89 mil. Sk
4-izb., OV, Royova, mez., 117m2, terasa, krb, 3/3p., garáž 6,9 mil. Sk
4-izb., OV, pri Jakubovom nám., 1/4p., 90m2+log., tehla, zrek. 7,2 mil. Sk
4-izb., OV, Vajnorská, 2-podl., 130m2, 2 park.státia, klimat. 9,45 mil. Sk
4-izb., OV, Pezinok-Trnavská, holobyt, 4p., ÚP152m2, pivn., krb 3,65 mil. Sk
RD - Rajka, 400m2=ÚP, 3i, novost.,podpiv., garáž 5,5 mil. Sk
RD - Borinka, 380m2=ÚP, 11á SP, VIS 15 mil. Sk
RD - Limbach, lux. novost., bazén, 2 terasy, záhr.dom info v RK
3 x RD Rača, 700m2 poz., vzor.domy, aj jednotlivo 23 mil. Sk
SP - Jarovce, 1071m2, VIS 6,2 mil. Sk
SP - Miloslavov, 10á, VIS na pozemku 2,55 mil. Sk
SP - Vlčkova ul., na rod.vilu s 3 byt. jedn.+park., 608m2 26 mil. Sk
Chata Veľké Košariská, 400m2, ÚP110m2, 3podl., záhr., mólo 3,9 mil. Sk
PRENÁJOM:
2-izb., Opavská, nez., novost., 65m2, tehla, garáž, 4p. 15 000,- Sk/m.
2-izb., Uhrova, novost., nez., balkón, gar., 70m2 23 000,- Sk/m.+E
2-izb., Gajova, zar., balkón, gar. státie, 60m2 25 000,- Sk/m.
2-izb., Piešťanská, zrek., zar., klim., 5p., loggia 16 000,- Sk/m.
3-izb., Palisády, 115m2, zar., zrek., lux. 1000,- EUR/m.+E
4-izb., Partizánska, 86m2, zrek., zar., tichá lokalita 30 000,- Sk/m. 
RD Prievoz, 6i, nez., lux., gar., 3 x kúp. 90 000,- Sk/m. 
RD Rača, 4i, kúrenie na tuhé palivo 15 000,- Sk/m.+E
OP - Miletičova, 200m2, výklad, vstup z ulice 160-tis. Sk+E+DPH
Pre konkrétnych klientov hľadáme na predaj 2 - 4-izb. byty v
centre Bratislavy a garáž v Rači v okolí Vinárskych závodov!

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

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

RUSOVCE 
Situácie, ktoré sa vytvárajú na konci
Kovácsovej ulice, sú naozaj pre obyva-
teľov objektívnym dôvodom na hnev.
Situácia nie je napriek tomuto svedec-
tvu jednoznačná.
Na chodníčkoch a vstupoch do rodin-
ných domov zvyknú parkovať autá z
firmy stojacej oproti. Podľa starostu
Rusoviec Dušana Antoša by sa možno
viac vyriešilo, keby dotknutí obyvatelia
komunikovali priamo s konateľmi firmy:
„Nič im nepovedia do očí a riešia to
okľukou. My sme už mali konateľov aj
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
sľúbili spraviť nápravu,“ uvádza starosta
a dodáva, že miestny úrad dianie sleduje,
jeden z poslancov pravidelne kontroluje
situáciu na ulici. Pri porušovaní doprav-
ných predpisov musí konať aj polícia -
ale to je v podstate vec šoférov zle zapar-
kovaných áut.
Ivo Ladižinský, majiteľ jedného z pos-

tihnutých domov na konci Kovácsovej
ulice, však hovorí, že toto nie je jediné
obťažovanie. Predkladá petíciu s asi päť-
desiatimi podpismi obyvateľov, ktorí
žiadajú, aby sa dodržal charakter ulice
ako obytnej zóny. Ľudia si sťažujú na
hluk a pach motorov, keď sa vozidlá v
zime v ktorýkoľvek denný čas hodiny
pripravujú na výjazd, a obyvatelia spo-
chybňujú aj legálnosť rozrastania prie-
myselných budov v objekte firmy. Podľa
miestneho úradu však spoločnosť dosta-
vala pôvodný objekt s platným staveb-
ným povolením. Občania poukazujú, že
ich žiadosť o striktné obmedzenie pra-
covného času vo firme miestny úrad
zamietol s tým, že to nie je možné, lebo
firma jazdí podľa potreby a grafikonu
magistrátu, ktorému pomáha so zimnou
údržbou ciest.
Problém spočíva v tom, že strana s
nepárnymi číslami, kde sídli firma, je za
chrbtom priemyselného pásu pozdĺž

železnice v priestore bývalej stanice
Rusovce. Spoločnosť tu sídli od roku
1991, prakticky stále s rovnakým zame-
raním výrobných činností. Pri trati sa
zachovalo viac prevádzok, do Kovácso-
vej rušivo zasahuje asi len táto jedna.
Podľa starostu D. Antoša konatelia
firmy sa snažia o to, aby ťažisko aktivít
presunuli dozadu objektu od Kovácso-
vej, tam však narážajú na problém, že
už ide o majetok železníc, hoci náklad-
né autá z firmy už chodia tade. „Tá
lokalita bola priemyselná, nie je jedno-
duché vymiestniť firmu,“ mieni rusov-
ský starosta. 
Z toho, čo sme videli, by problém vyrie-
šilo viac tolerancie a ústretovosti na
oboch stranách. Podľa poslednej infor-
mácie od I. Ladižinského k tomu spejú -
v krátkom čase by sa mali na miestnom
úrade stretnúť všetky tri strany a navzá-
jom si vyjasniť stanoviská a prípadný
ďalší postup. (gub)

Spor na Kovácsovej žije z netolerancie
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Je to jednoduché,
staãí si vybraÈ!*RPMN od 17,2%

*RPMN od 11,3%

*RPMN od 9,3%
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kUskutočnite svoje jarné plány

• pôÏiãka od 10 000 Sk aÏ 600 000 Sk na ak˘koºvek úãel
• bez potreby ruãiteºa 
• bez otvárania nového bankového úãtu
• bez dokladovania pouÏitia peÀazí
• aj ako doplnok k hypotéke

0800 10 20 30VOLAJTE 
BEZPLATNE

CitiFinancial – predajné miesta
KríÏna 12, Bratislava, Tel.: 02 /555 71 222
Ko‰ická 42, Bratislava, Tel.: 02 /55 410 856

CitiFinancial – regionálna kancelária 
Záhradnícka 72, Bratislava, Mobil: 0903 654 275

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk

Na nádvorí 

knižnice bude 

burza kníh
STARÉ MESTO
Na nádvorí Mestskej knižnice na Kla-
riskej 16 bude 21. až 27. apríla Brati-
slavská burza kníh, na ktorej sa budú
predávať knihy vyradené z knižnič-
ných fondov za cenu päť korún za
kus.
Burza kníh, ktorá sa koná pri príležitosti
podujatia Bratislava pre všetkých, je
spoločnou akciou piatich verejných
knižníc - Staromestskej knižnice, Kniž-
nice Ružinov, Knižnice Nové Mesto,
Miestnej knižnice Petržalka a Mestskej
knižnice. 
Výťažok z predaja kníh vyradených z
knižníc a z nájomného za predajné mies-
ta (prípadne z dobrovoľných príspevkov
návštevníkov podujatia) sa použije na
vytvorenie zvukovej podoby kníh pre
nevidiacich a slabozrakých. Burza záro-
veň ponúkne jedinečnú príležitosť
súkromným osobám kultúrne a legálne
predať svoje knihy bez antikvariátneho
sprostredkovania, čím chce aspoň čias-
točne suplovať nedostatok antikvariátov
v meste.
„Podujatie sa koná prvý raz, jeho úspech
bude závisieť od samotných Bratislavča-
nov,“ povedal nám riaditeľ Mestskej
knižnice Juraj Šebesta. 
Predajca môže v priebehu burzy predá-
vať, nakupovať a vymieňať knihy. Počet
stolov za symbolický prenájom (50
Sk/deň) bude obmedzený, preto treba
nahlásiť, v ktorý deň má predajca o stôl
záujem (kontakt: telefón 54433244-6,
bratislava@mestskakniznica.sk). Po skon-
čení akcie organizátor bezplatne ponúkne
z knižníc vyradené nepredané tituly ško-
lám, zdravotníckym zariadeniam, domo-
vom dôchodcov a detským domovom.
Burza bude otvorená v sobotu 21. apríla
od 10.00 do 20.00, v nedeľu 22. apríla od
10.00 do 18.00 a v dňoch 23. - 27. apríla
od 10.00 do 19.00 na nádvorí Mestskej
knižnice na Klariskej 16. (juh)

Známa metóda

sebaobrany 

z Bratislavy
BRATISLAVA
Tomuto štýlu boja chýbajú demon-
štratívne a duchovné prvky východ-
ných bojových umení a prezentuje sa
jednoduchosťou, čistotou techník a
účelnosťou, ktoré ho zrodili.
Pre tieto svoje vlastnosti je metódou,
ktorú používajú špičkové bezpečnostné
zložky na celom svete a ich príslušníci
dobre vedia, že sa zrodila v Bratislave,
hoci sa inštitucionalizovala až v Izraeli.
V hebrejštine sa nazýva Krav Maga a
znamená boj zblízka. Vznikla ako čisto
účelová a nevyhnutná metóda v boji o
prežitie v uliciach Bratislavy na prelome
tridsiatych a štyridsiatych rokov minulé-
ho storočia. Jej autorom bol vynikajúci
športovec, atletický i zápasnícky šam-
pión Slovenska Imrich Lichtenfeld, syn
niekdajšieho šéfa bratislavských detektí-
vov Samuela Lichtenfelda. 
V rodine Lichtenfeldovcov, ktorá žila v
dnes už nejestvujúcom dome na Laurin-
skej ulici, sa šport ctil rovnako ako
morálka, zákon a vzdelanie. Imrich,
zvaný Imi, z toho všetkého mal požehna-
ne. Patril k športovej špičke Slovenska v
zápasení, boxe a gymnastike už na hrani-
ci dospelosti. Dejiny však zomleli aj
tento talent. Keď sa na sklonku tridsia-
tych rokov v Bratislave napriek sile jej
židovskej obce začali množiť útoky
fašistov na slabších, Imi so svojimi pria-
teľmi vyrážal na ich obranu. V poulič-
ných šarvátkach malej skupinky proti
presile vytvoril metódu veľmi účinného
boja, jej základné techniky a taktiky.
Pochopiteľne, musel utiecť, a tak smero-
val do Palestíny, kde sa v roku 1944
podieľal na vzniku bezpečnostných zlo-
žiek nového štátu Izrael. V roku 1948 sa
stal hlavným inštruktorom Izraelských
obranných síl (IDF), kde svoju metódu
boja zblízka ďalej zdokonaľoval. Osobne
trénoval špičky policajných a vojenských
zložiek Izraela. Po ukončení aktívnej
služby modifikoval systém Krav Maga aj
pre civilný sektor tak, aby slúžil predo-
všetkým ženám, dievčatám a chlapcom.
To je vlastne jeho filozofia - dokonalou
prípravou ponúknuť slabším možnosť
účinne sa brániť presile.
V súčasnosti na Slovensku pôsobí Slo-
venská divízia Medzinárodnej federácie
Krav Maga, ktorá sa orientuje práve v
tomto smere. Vytvorila pre ženy a diev-
čatá program nazvaný Nebyť obeťou,
venuje sa príprave športovcov, ale tiež sa
snaží pripomenúť, že zakladateľ tejto
bojovej techniky bol z Bratislavy. „Pova-
žujeme za povinnosť oboznámiť ľudí so
životom a dielom človeka, ktorý žil v
Bratislave a vytvoril tu niečo, čo si získa-
lo uznanie na celom svete,“ hovorí Bra-
nislav Križák, riaditeľ slovenskej sekcie.
Pripomína, že hoci Bratislavčania o
Imim Lichtenfeldovi ani nevedia, jeho
priatelia a kolegovia z Izraela už Imiho
mesto po osobných návštevách poznajú.
Bojovníci chcú pamiatke tohto športovca
venovať memoriál, v meste, ktoré
dodnes preslavuje vo svete, by si však
iste zaslúžil aj tabuľku či bustu. (gub)

Objednajte si reklamu
v novinách cez internet!

www.BratislavskeNoviny.sk
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PETRŽALKA
NA ŠEVČENKOVEJ ULICI sa 56-
ročný muž pokúsil zavraždiť 21-ročného
mladíka. Mladý muž utrpel bodné pora-
nenie chrbta, v súčasnosti je hospitalizo-
vaný v nemocnici. Podozrivého umiest-
nili v policajnej cele. 
POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM polí-
cia zadržala piatich mladých chlapcov,
ktorí boli podozriví zo sprejovania pilie-
rov mosta. Policajti zistili, že traja z mla-
díkov sú ešte maloletí a informovali ich
zákonných zástupcov. Ďalších dvoch
mladíkov po vypočutí prepustili, prípad
polícia vyšetruje ako trestný čin poško-
dzovania cudzej veci.

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKOM MÝTE v podchode
lúpežne prepadol neznámy páchateľ 24-
ročného Dána, ktorému zobral peňažen-
ku s 2000 korunami, platobné karty a
cestovný lístok na metro v Londýne.
Mladý muž neutrpel zranenie.

STARÉ MESTO
NA ŠANCOVEJ ULICI olúpili dvaja
neznámi páchatelia 21-ročného Francú-
za, „obohatili“ sa približne o 550 korún.
Zranenie neutrpel.

RAČA
NA DOPRAVNEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stala 51-ročná
žena. Fyzicky ju napadol dosiaľ nezná-
my páchateľ, a keď spadla na zem, odcu-
dzil jej kabelku, v ktorej mala 7000
korún, mobilný telefón, náramkové
hodinky, osobné doklady a ďalšie veci.
Pri prepade k zraneniu nedošlo.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ULICI POD LIPOVÝM v rodin-
nom dome obral manželov o 14-tisícový
dôchodok vlastný syn krátko po tom, ako
ho dostali. Matka sa pred synom najskôr
pokúsila peniaze ukryť v zástere, kde ich
pevne zvierala v ruke. Syn k nej však
podišiel, silou jej peniaze zo zovretej
ruky vytrhol a ušiel z domu preč. Olúpe-
nej matke zostali ako „spomienka“ na
peniaze len malé odreniny a škrabance
na rukách, ktoré si nevyžiadali odborné
lekárske ošetrenie. V súčasnosti 40-roč-
ný František čelí obvineniu z trestného
činu lúpeže. Stíhaný je na slobode.

NOVÉ MESTO
NA JELŠOVEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil z parkovacieho miesta
vozidlo Toyota Land Cruiser v hodnote
milión korún. Deň po krádeži auta polí-
cia prijala oznámenie, že vozidlo sa
nachádza na Hodonínskej ceste. Policajti
na mieste vykonali ohliadku a následne
auto vrátili jeho majiteľovi. Polícia po
páchateľovi, ktorý sa krádeže dopustil,
naďalej pátra.

KARLOVA VES
NA DÚBRAVSKEJ CESTE sa dopo-
siaľ neznámy páchateľ vlámal do vozid-
la Škoda Fabia. Rozbil okno na zadných
dverách a následne odcudzil autorádio za
4000 korún a doklady od vozidla. (ver)

Aké bolo

bratislavské

predmestie
Predmestie, ktoré sa rozprestieralo okolo
Mlynských nív až po dunajský prístav, odde-
ľovala od mesta železnica, ktorá viedla od
Nákladného nádražia (dnes je tam nová
tržnica), cez Filiálne alebo Novomestské
nádražie (dnes tam stojí mrakodrap VÚB),
pozdĺž tovární cez Starý most, do Petržalky. 
Dnes už ani táto železnica nejestvuje, tak ako
nejestvuje násyp pozdĺž Dostojevského radu a
premostenie teraz už Pribinovej ulice. Popri
železnici sa tiahla ulica Vuka Karadžiča, na
ktorú nadväzoval Dostojevského rad. Smerom
do mesta sa rozprestierala okrajová štvrť okolo
Grösslingovej, Dunajskej a Cintorínskej ulice s
priľahlým Ondrejským cintorínom a Medickou
záhradou. Mlynské nivy, spolu s Vrbovou,
neskôr Gutenbergovou a teraz Páričkovou uli-
cou, boli pokračovaním Dunajskej ulice.
Na predmestí okolo Mlynských nív, najmä sme-
rom k Dunaju, boli väčšinou továrne, sklady a
voľné zväčša nevyužívané plochy. Na sever,
smerom ku Karpatom, sa až temer po Záhrad-
nícku ulicu, rozprestierali polia. Obhospodaro-
vali ich väčšinou Bulhari, ktorí pestovali zeleni-
nu. Pôda tu bola dobrá, pretože to bola kedysi
dunajská niva. Do tejto, z hľadiska využívania,
často rozporuplnej mozaiky, boli včlenené ostro-
vy, v ktorých sa usídlili ľudia. Boli to prevažne
zamestnanci okolitých podnikov a skladov. Tvo-
rili uzatvorené komunity, kolónie dislokované
do rôznych častí predmestia.
Jadro predmestia tvorili dve kolónie s prevažne
robotníckymi rodinami, zväčša národnostne
zmiešané. Bola to typická „prešpurácka“ zosta-
va: Nemci, Maďari, Slováci, prípadne Česi. Plo-
chy medzi objektmi tovární, prevádzok, skladov
a kolónii, boli postupne osídľované majetnejší-
mi úradníckymi alebo podnikateľskými rodina-
mi, ktoré si tam stavali rodinné domčeky. To
bola časť smerom k terajšiemu centrálnemu
trhovisku a ohraničovala ju Miletičova ulica.
Robotnícke kolónie stavali majitelia tovární
zväčša pre svojich zamestnancov a podľa nich
boli tiež pomenované. Boli to už spomínané
Hubertove domy a potom ešte Klingerova koló-
nia, ktorá už susedila s prístavom a fabrikami. V
tejto predmestskej štvrti to bola napríklad
Káblovka, Gumonka, Cvernovka, Apolka a iné.
Smerom do mesta bol rozsiahly areál vojen-
ských skladov, strážený vojakmi, za nimi bolo
Novomestské nádražie. Mlynské nivy sa kedysi
končili v Mlynskom rameni (Malomligeti)
Dunaja. Neskôr bola táto ulica slepo zakončená
za Plynárenskou ulicou. Na Mlynské nivy nad-
väzovala nebadanou odbočkou Prievozská
cesta, ktorá sa tiež volala kedysi Feribská, alebo
Oberuferská cesta. Viedla do Prievozu, ktorý sa
tiež nazýval Feriba (asi od termínu ferri boot -
Die Fähre, prevoz), ale tiež Oberufer, čiže Horný
breh. Smerom na sever bol areál kasární a za
nimi boli už polia. Milan Ružička

(Pokračovanie nabudúce.)

Časť fasády domu pripomína gotický hrad
Na Lazaretskej ulici číslo 9 stojí maleb-
ný prízemný dom s vysokými oknami a
trojstupňovým štítom nad vchodom.
Práve časť domu s vchodom a štítom
pripomína okoloidúcim architektúru
gotického hradu, motív akoby prevzatý
z Bojnického zámku.
Dom si dal v roku 1885 postaviť na vtedy
ešte veľmi sporadicky zastavanej ulici
profesor kreslenia, krasopisu a maľovania
Josef Könyöki. Do Prešporku prišiel zo
Sedmohradska, z nemeckej rodiny.
Pôvodne sa volal Ellenbogen, až v roku
1869 si (prekladom) zmenil meno na
Könyöki. Bolo to v čase, keď patrilo k
bontónu prejavovať svoju spolupatričnosť
k uhorskému národu maďarizáciou prie-
zviska. Jeho krajan a kolega, profesor v
niekoľkých prešporských školách, rím-
skokatolícky kňaz a známy historik Theo-
dor Ortmayer si vtedy zmenil meno na
Ortvay Tivadar.
Josef von Könyöki kreslenie nielen učil.
Sám nakreslil neskutočné množstvo
dokumentárnych kresieb, ktoré sú pod-
nes nenahraditeľným zdrojom informácií
o stredovekých stavebných pamiatkach v
Uhorsku. Kreslil ruiny hradov, zámky,
kostoly, radnice. Pre prešporskú radnicu
dokonca navrhol úpravu radnej siene a

arkiera nad bránou. Učil v reálnej škole,
na Kráľovskej akadémii, vo vyššej diev-
čenskej škole a nakoniec v Štátnom uči-
teľskom ústave. Učiteľský ústav bol
umiestený v budove, ktorá donedávna
slúžila ako základná škola na Lazaretskej
ulici. To bol zrejme aj dôvod na zakúpe-
nie neďalekej záhrady a postavenie
rodinného domu. Pán profesor mal zo
svojho nového domu len pár krokov na
pracovisko. 
Ako zistila Dr. V. Obuchová z Mestského
ústavu pamiatkovej starostlivosti, projekt
na stavbu rodinného domu pre profesora
vypracoval architekt Ignaz Feigler a
postavil ho staviteľ Ludwig Eremit. Je
však isté, že pri stvárnení uličnej fasády sa
na projekte zúčastnil aj sám profesor
Könyöki. 
Zdá sa, že projektant jeden projekt usku-
točnil najmenej dva razy. V strede Grös-
slingovej ulice stál totiž ešte pred tridsiati-
mi rokmi skoro identický dom, ale s
bohatšou romantickou štukovou fasádou.
Oba domy mali na uličnej strane vľavo
vchod a pozdĺž ulice tri izby, z nich stred-
ná bola väčšia. Rozľahlá obývacia izba sa

nachádzala na strane k záhrade. V obid-
voch prípadoch bola záhrada situovaná
hlbšie než ulica, takže dom zo strany
záhrady pôsobil impozantnejším dojmom.
Profesor Könyöki dal nad vchod do svoj-
ho domu, do výklenku pod plechovou
strieškou, umiestniť sochu svojho patróna
svätého Jozefa. Na zachovanom projekte
je výklenok aj jeho zastrešenie navrhova-
né ozdobnejšie, než je realizované. Na
strednom stupni štítu mala byť nápisová
páska s datovaním.
Profesor Könyöki zomrel roku 1900. Jeho
dom prešiel do rúk iných majiteľov. Všet-
ci sa počas celého 20. storočia správali k
domu veľmi citlivo. Zachoval sa až
zázračne v originálnom, dalo by sa pove-
dať konzervovanom stave, hoci na okolí
sa stále stavalo, prestavovalo, nadstavova-
lo. Dnes už neslúži ako obytný dom. Jeho
romantické dvere s bohatým železným
kovaním sú čiastočne zakryté reklamou.
Na fasáde sa objavil nevkusný pútač. 
Tento objekt, ktorý je autentickou pamiat-
kou na minimálne troch významných
mužov histórie mesta v druhej polovici
19. storočia (projektant, staviteľ a maji-
teľ), by mal prežiť v nezmenenej forme
ďalšie storočie. Štefan Holčík

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

Cena už od 
520.925,- Sk* BEZ DPH

Štandardná výbava C4 Picasso:
� 7 airbagov

� ABS, ASR, ESP 

� elektrická parkovacia brzda 

� palubný počítač 

� tempomat II. generácie 

� kompletná elektrická výbava 

Neviete Kam v Bratislave?
Dozviete sa na internete.

www.BratislavskeNoviny.sk



TENIS
Slovenským tenisovým priaznivcom sa
splnil ich veľký sen. V zápase 1. kola 2.
svetovej skupiny Pohára federácie Slo-
vensko - Česko sa predstavia obe hráč-
ky, okolo ktorých je momentálne veľký
rozruch.
Slovenka Daniela Hantuchová a vychá-
dzajúca hviezda svetového tenisu Češka
Nicole Vaidišová. Fanúšikovia môžu byť
teda šťastní, ani jedna kráska-tenistka
účasť v „derby“ neodriekla a hľadisko
Národného tenisového centra sa môže
tešiť na tenis, ale aj na fešandy z kurtov.
V sobotu a nedeľu 21. a 22. apríla to však
nebude iba súboj Hantuchovej s Vaidišo-
vou. Hoci sú najväčšími magnetmi „ses-
trovražedného“ súboja, zďaleka to nebu-
dú len ony, ktoré sa majú postarať o zaují-
mavý priebeh duelu. „Do dvojhier, samo-
zrejme, rátam s Hantuchovou, ale verím,
že aj ďalšie dievčatá potvrdia svoje ambí-
cie. Okrem Daniely by sa tam mali pred-
staviť Cibulková s Rybárikovou, Husáro-
vú plánujeme nasadiť v štvorhre. Víťazná
zostava by sa nemala meniť, a preto som

nominoval hráčky, ktoré sa vlani zaslúži-
li o postup do druhej skupiny,“ prezradil
slovenský kapitán Mojmír Mihal. Oficiál-
na príprava slovenského tímu sa začala v
pondelok. Ako prvé to boli Cibulková s
Husárovou, štrnásta hráčka rebríčka
Daniela Hantuchová si zatrénovala o deň
neskôr. Dievčatá si postupne zvykali na
antuku, ktorú si proti Češkám vybrali ako
najvhodnejší povrch.
Súperky sa pri Dunaji predstavia praktic-
ky s tým najlepším, čo majú k dispozícii.
Okrem Vaidišovej, ôsmej hráčky svetové-
ho rebríčka, sú v nominácii Šafařová
(28.), Benešová (80.), Záhlavová-Strýco-
vá (134.). Rešpekt teda vzbudzuje najmä
prvá dvojica, no Mojmír Mihal prizvuku-
je: „Je to kvalitný tím, ktorý má svoju
silu, ale my sa nemáme čoho báť. Určite
nenastúpime so zvesenými hlavami.
Spolu s dievčatami si veríme, šance
oboch družstiev sú vyrovnané, päťdesiat
na päťdesiat!“
Záujem o vstupenky rástol každý deň.
Sobota sa vypredala rýchlo, týždeň pred
stretnutím bolo k dospozícii už len nie-

koľko desiatok lístkov, a podobný záujem
sa čakal aj na nedeľňajšie stretnutia. V
prvý deň sa začína o 13. h, v nedeľu o 11.
h. V čase našej uzávierky sa však riešil
ešte jeden problém. Pôvodne sa malo
hrať pod odkrytou strechou Sibamac
Arény, no nepriaznivé prognózy naznačo-
vali, že počasie môže tieto plány zme-
niť...
Trošku v tieni ženského šlágru zostala sep-
tembrová baráž Davisovho pohára, v kto-
rom sa slovenskí reprezentanti stretnú s
Kóreou. Do termínu duelu síce zostáva
ešte dosť času, no v súvislostí s dejiskom
vyznievajú dosť rozpačito úvahy o tom, že
by sa hralo v Košiciach. Paradoxne to
vyznieva najmä kvôli tomu, že tenisti sa
roky bili o peniaze pre svoj bratislavský
stánok a teraz sa usilujú dostať z neho čo
najďalej. Mať doma pod nosom špeciali-
zovanú halu, no napriek tomu sa obzerať
po inej je minimálne čudné. Ktovie, ako by
zeragovala verejnosť, keby sa futbalisti či
hokejisti dočkali nových stánkov, no po
pár stretnutiach by vyhlásili, že sa im tam
nepáči a že chcú ísť hrať inde... (mm)

ATLETIKA
Boli ročníky, keď sa bežalo v daždi,
boli také, že pretekárov takmer odfú-
kol nepríjemný vietor, boli také, že aj
zasnežilo, no ak sa raz bude spomínať
na 60. ročník Národného behu Devín -
Bratislava, väčšine jeho účastníkov sa
vynorí krásne počasie.
A možno si popritom niekto aj spomenie,
že medzi mužmi bol najrýchlejší Miroslav
Vanko (na fotografii) a medzi ženami
Zuzana Nováčková. Košický bežec, rodák
z Martina, triumfoval v národnom behu už
piaty raz, prvý raz dokonca v roku 1994 a
naposledy pred dvoma rokmi.
„Bežalo sa mi dobre, aj keď nie ideálne,
jedinú krízu som mal asi na piatom kilo-
metri,“ prezradil tridsaťtriročný vytrva-
lec, ktorý mal obavy najmä z dvojice poľ-
ských bežcov. „Na začiatku som sa od
nich trošku odpútal a hoci som mal spo-
mínanú krízočku, dokázal som udržať
tempo. Navyše mi vyšli stúpania, ktoré sú
naopak ich slabinami.“ Vanka potešilo aj
rozpätie rokov, v ktorých triumfoval: „Je
to aspoň dôkaz, že si dlhší čas dokážem
udržať formu a vysokú výkonnosť.“ Čas
34:57 bol ďalším bonusom k víťazstvu,
pre Vanka však znamenal aj niečo navy-
še: „Vždy som vravel, že táto trať nemá
12 kilometrov, ale menej. Takto som to
cítil počas predchádzajúcich rokov a som
rád, že to platí už aj oficiálne.“ Víťaz pre-
tekov na rozdiel od amatérskych bežcov
či divákov popri trati nechválil krásne
počasie: „Bolo príliš teplo,“ lakonicky
skonštatoval.

Nová dĺžka trate je teda po premeraní 11
625 metrov a tú prebehlo spolu 1491 bež-
cov, čo je slušný počet blížiaci sa počtu
pretekárov, ktorí tu štartovali pred pätnás-
timi-dvadsiatimi rokmi. Pochvalu si však
zaslúžia aj organizátori. Objavilo sa mini-
mum výhrad, skôr sa zdá, že Bratislava sa

mení na mesto bežcov. Nedávno sa tu
bežal mestský maratón, teraz Devín, čo by
mohlo definitívne znamenať, že Bratisla-
va sa preberá z atletickej letargie, a keď už
nie na štadiónoch, tak aspoň v uliciach jej
začína patriť prívlastok bežecká! (mm)

FOTO - TASR
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Bratislavu osvietia ženské tenisové hviezdy

Beh Devín - Bratislava dostal k jubileu

pekný daček - výborné počasie a rekord

Slovanisti

oslavovali

a podpisovali
HOKEJ
„Mužstvo sa pokúsime udržať a chce-
me ho ešte aj posilniť,“ vyjadril sa pár
hodín po zisku majstrovského titulu
generálny manažér hokejového Slova-
na Maroš Krajči. 
Prvé funkcionárske kroky svedčia, že to
myslel vážne. V mužstve zostávajú Lažo
s Pištěkom, o posilnení sa zase dá hovo-
riť v súvislostí s nákupmi z Nitry. Obranu
by mal na tri roky posilniť Kováčik. V
útoku by mal zase žiariť Kmeč.
„Potrebovali sme trošku zvýrazniť ľavú
stranu a príchodom Kmeča by sa nám to
malo podariť,“ prezradil M. Krajči. Kmeč
podpísal dvojročný kontrakt. (mm)

Inter na ceste  

do finále, čakajú

ho Spišiaci
BASKETBAL
K záverečnej dráme sa schyľuje pod
basketbalovými košmi. Zatiaľ čo medzi
ženami sa súboje o titul odohrávajú
mimo Bratislavy, medzi mužmi sa pri
Dunaji znovu blýska na finálové časy. 
Interisti sa bez problémov dostali do naj-
lepšej štvorky a od boja o titul ich delia
„len“ tri víťazné zápasy...
Ich semifinálovým súperom bude Spišská
Nová Ves, ktorá spôsobila menšiu senzá-
ciu, keď vo štvrťfinále vyradila favorizo-
vanú Nitru. Séria sa začala v stredu 18.
apríla a žlto-čierni sa mohli pripraviť nie-
len na boj pod košmi, ale aj na fanúšikov
tímu zo Spiša. O tom, akú podporu má
tento šport na východe svedčí, že na roz-
hodujúci duel pricestovali do Nitry asi tri
stovky Spišiakov. Séria sa hrá na tri ví-
ťazné stretnutia, prípadný piaty zápas
bude 2. mája v Bratislave. (mm)

Slávistky

mali namále
VOLEJBAL
Fanúšikovia, ale najmä hráčky, tréneri
a funkcionári Slávie UK si zhlboka
vydýchli. Najúspešnejší tím slovenskej
volejbalovej histórie bol totiž v play-off
iba krôčik od vyradenia.
Postaral sa o to jeho bratislavský súper
Doprastav, ktorí slávistky riadne potrápil.
O postupujúcom sa rozhodlo totiž až v
záverečnom piatom stretnutí. Ten nako-
niec lepšie zvládli slávistky a vo finále ich
čaká tradičný súper - Senica.
Záhoranky neprehrali s Bratislavčankami
už šestnásť stretnutí, no každá séria má
svoj koniec a v Slávii veria, že aj táto sa
čo nevidieť skončí... (mm)

Prvá barážová

prehra

jurkemikovcov
FUTBAL
Obe najvyššie futbalové súťaž - skupi-
na o titul aj prelínačka o záchranu - sa
blížia k svojej polovici a tri bratislav-
ské mužstvá v podstate len potvrdzujú,
čo sa od nich pred jarou čakalo. 
Artmedia pokračuje v naháňačke Žiliny,
musí sa však sústrediť aj na pohár, kde je
v semifinále. V utorok Petržalčania nastú-
pili na úvodný duel proti Zlatým Morav-
ciam a najbližšiu stredu ich čaká odveta.
Bude otázne, ako zvládnu Horného zve-
renci nahustený program, keďže zranení
či chorí sú Fodrek, Čišovský, Tchuř,
Konečný, Sninský, Kozák... „Je dobré, že
vyhrávame, pretože takto sa dá ľahšie
prejsť cez podobné problémy,“ povedal
po víťazstve nad Sencom tréner Artmedie.
Darí sa aj Slovanu, ktorý vyhral doma
nad majstrom z Ružomberka, no stále sa
čaká na zápas, v ktorom by sa belasí
nemuseli až do konca strachovať o výsle-
dok. „Škoda, že sme nepridali viac gólov,
určite by sme hrali uvoľnenejšie,“ tvrdil
po víťazstve 1:0 tréner Jozef Jankech. 
Prvú jarnú prehru má za sebou Inter. Ces-
toval za ňou do Rimavskej Soboty a kor-
midelník Ladislav Jurkemik len potvrdil
svoje predzápasové slová, že na Gemeri
majú kvalitné mužstvo. „Vedeli sme, že
Rimavská Sobota má dobrý tím, som rád,
že chlapci aspoň bojovali do poslednej
minúty o čestný výsledok!“ 
Inter najbližšie hostí Močenok, v skupine
o titul čaká Artmediu náročný trojzápas,
popri pohári so Zlatými Moravcami aj
sobotňajšia liga v Banskej Bystrici.(mm)

Rusky vládli

aj v Bratislave
MODERNÁ GYMNASTIKA
Nič nové pod gymnastickým slnkom.
Aj 19. ročník Dunajského pohára
potvrdil suverenitu ruských moder-
ných gymnastiek. 
V Bratislave zožala najväčšie ovácie Jev-
genija Kanajevová, ktorá triumfovala nie-
len vo viacboji, ale výsadné postavenie
medzi účastníčkami pohára potvrdzovala
aj v jednotlivých finálových disciplínach.
Vyhrala všetky štyri a stala sa kráľovnou
19. ročníka tradičného podujatia.
Slovenských fanúšikov mohli potešiť aj
domáce dievčatá. Majsterka Slovenska
Michaela Mičíková sa predviedla už vo
viacboji, kde v konkurencii gymnastiek zo
sedemnástich krajín obsadila veľmi pekné
siedme miesto. Len o stupeň nižšie skon-
čila Katarína Vargová. Obe pretekárky
zabojovali aj v jednotlivých finále. Mičí-
ková bola piata so švihadlom, šiesta so
stuhou, na rovnakej priečke bola dvakrát
(s kužeľmi a obručou) Vargová. (mm)

• Akcia zaplať 1/3 z ceny vozidla a jazdi pokračuje do 31. 5. 2007. 
Pri kúpe vozidlaSEAT, môžete získať za akciové ceny disky 
z ľahkej zliatiny*. Pri dokúpení plechových diskov, dostanete 
od nás puklice zdarma*! 

Platí až do vypredania zásob.

* okrem SEAT Alhambra, Ibiza a Cordoba

Neprehliadnite, nový model Seat Altea XL už v predaji!

Auto BNP
Vrakunská 1, 821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk, servis@bnp.sk,  www.autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod
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Chytilovej Hezké chvilky - film bez záruky
FILM
Česká režisérka Věra Chytilová si
nerobí žiadne ilúzie. Dokazuje to aj vo
svojom najnovšom filme Hezké chvil-
ky bez záruky, tragikomédii o tom,
ako si nemožno robiť ilúzie.
A tak sa pred diváka dostáva film, ktorý
zobrazuje realitu v naturalistickej podobe
so všetkým, čo k nej patrí. Ľudia v ňom
určite nie sú pekní, skôr zvraštení a udu-
paní problémami, neurotickí, zakomple-
xovaní a agresívni. Keďže nie sú schopní
riešiť svoje problémy, všetci sa stretávajú
v psychologickej poradni u lekárky Hany,
ktorá sa tiež nachádza v zložitej životnej
situácii. A tak vzniká zamiešané cesto
ľudských osudov, z ktorého v žiadnom
prípade nevznikne jemná, nadýchaná
bublanina s lahodným kôstkovým ovo-

cím, rozpúšťajúca sa na jazyku. Skôr sa
vám hnusí zaboriť prsty do tejto masy
neschopných impotentov, zakomplexova-
ných agresorov či úchylných pedofilov.
Taká je totiž realita Věry Chytilovej. 
Film vznikol podľa scenára Kateřiny
Irmanovovej a Věry Chytilovej, s kame-
rou Martina Štrbu a hudbou Davida
Krausa. Keďže ide o mozaiku osudov,
hereckú príležitosť dostali mnohí českí
herci, niektorí z nich sa už v Chytilovej
filmoch objavili viackrát. (Jana Janěko-
vá, Boleslav Polívka, Jana Krausová,
David Kraus, Igor Bareš, Jiří Ornest,
Rudolf Jelínek, Alena Vránová, Barbora
Hrzánová a ďalší).
Asi by som krivdila režisérke, keby som
jednoznačne tvrdila, že jej filmová výpo-
veď vyznieva cynicky, bezútešne a naj-

mä beznádejne. V hlavnej postave psy-
chologičky Hany totiž vidíme ženu, kto-
rá sa snaží pomáhať iným aj sebe, je vždy
ústretová a na každého má čas. Film sa
však končí deformovaným úškľabkom
tejto ženy, do ktorého sa zvrhol spontán-
ny, uvoľňujúci smiech, keď počúvala
erotický príbeh jednej svojej pacientky.
Ten úškľabok určite nie je pekný, skôr
zúfalý, morbídny. No presný. Vystihuje
filozofiu celého filmu.
Kto má rád filmy Věry Chytilovej a oce-
ňuje na nej schopnosť filmovo nafúknuť
absurdnosť doby do obludných rozme-
rov, odíde z kina spokojný. Tým, čo pre-
ferujú jemnejšie sprostredkovanie reality,
nedávame na spokojný priebeh filmu
počas jeho sledovania žiadnu záruku.

Dáša Šebanová

Stano Dančiak ako Feuerbach v Štúdiu L+S
DIVADLO
Divadelnú hru Ja, Feuerbach napísal
nemecký autor Tankred Dorst v spolu
so svojou životnou partnerkou Ursulou
Ehler pred viac ako pätnástimi rokmi.
Atým vytvoril príležitosť, aby dnes v tejto
role stál na javisku herec Stano Dančiak a
predviedol divákovi svoje umenie s roz-
machom klauna, ktorý baví svet, ale aj so
smútkom poznania, ktoré zákonite prináša
vek a skúsenosť.
Stano Dančiak sa náročný text hry učil
sluchovo. O to hlbšie treba skloniť hlavu
pred majstrovstvom herca, ktorý stojí
temer počas celej hry na javisku sám. Vo
vetách odrážajúcich sa od stien divadla, je
nepochybne aj skúsenosť samotného pro-
tagonistu, nie je to bezduché tlmočenie

cudzieho textu. Kto iný, ak nie herec s
Dančiakovými skúsenosťami vie o divad-
le, jeho poslaní, jeho mágii, ale aj „pre-
kliatí“ viac.
Feuerbach, postava Dorstovej hry, je muž
na sklonku života, ktorý sa na určitý čas
odmlčal. Sedem rokov nehral. Túto sku-
točnosť sa snaží prekryť, pretože toto ob-
dobie prežil v psychiatrickej liečebni, a
dnes sa snaží vrátiť na javisko. Spoloční-
kom mu je len asistent režiséra, ktorý ne-
má pochopenie pre jeho vety, nieto ešte pre
jeho herecké gestá. Smutný príbeh. No
skvelá príležitosť. Rozpovedať autorove
skúsenosti, ale aj vlastné poznanie, celibát,
ktorým prejde každý herec túžiaci spoči-
núť v lone svojej milenky, zároveň však
poznajúci nutnosť zdržanlivosti.

Stano Dančiak teda stojí dnes na javisku
Štúdia L+S vo svojej životnej role, ako
mu ju prisúdili médiá, a hrá Feuerbacha.
Režisérom je Jakub Nvota a spoluhráčmi
Kamil Mikulčík, Marta Rašlová, Ján Mo-
rávek, Tomáš Majláth, Lukáš Dóza a v zá-
vere Katarína Petráňová. Možno nebu-
dem ďaleko od pravdy, ak napriek úcte k
jeho práci poviem, že je to hra, ktorá ani
veľmi nepotrebuje režiséra.
Svojím jedenapol hodinovým pôsobením
na javisku akoby mi pán Dančiak tento
názor potvrdzoval. Nič to však nemení na
skutočnosti, že v uvedenej zostave prináša
Štúdio L+S na javisko pútavý text, výbor-
né herectvo a životnú filozofiu, ktorá ne-
nechá nikoho ľahostajným.

Dáša Šebanová

Súčasný tanec

pod pyramídou

uvádza premiéru
TANEC
Projekt Súčasný tanec pod pyramí-
dou, ktorý rezonoval nielen v ušiach
milovníkov tanca nedávno, prináša do
bratislavského kultúrneho života svie-
ži vietor v podobe pravidelného uvá-
dzania produkcií súčasného tanca a
pohybového divadla. 
Projekt je spoločnou iniciatívou Asociá-
cie Bratislava v pohybe a Slovenského
rozhlasu. Zameriava sa na tri základné
oblasti: pravidelné prezentovanie už exi-
stujúcich inscenácií, podporu vzniku
nových diel a poskytnutie pomoci umel-
com na tvorivý, slobodný výskum tanca
a pohybu. Najnovšou premiérou v rámci
projektu bude uvedenie inscenácie Zdru-
ženia prvého mája. V dňoch 27. a 28.
apríla o 19.00 h. uvedie Združenie v Ko-
mornom štúdiu Slovenského rozhlasu na
Mýtnej 1 predstavenie Ortopoetikum.
Autormi konceptu sú Maja Hriešik, Bar-
bara Gindlová, Debris Company, režisér-
kou predstavenia Maja Hriešik v choreo-
grafii Stanislavy Vlčekovej s hudbou
Ľubomíra Burgra. Predstavenie je poetic-
kým obrazom o (ne)funkčnosti ľudského
tela, inšpirovaným konkrétnymi skúse-
nosťami autorov s rôznymi druhmi
postihnutia chrbtice a s tým spojenými
„postihnutiami“ mysle. Čo sa stane, keď
telo prekoná poškodenie, ktoré obmedzi-
lo alebo zablokovalo pohyb. Čo sa stane,
keď sa poškodením či náhodným zasta-
vením telo zbaví precíznej choreografie
každodennej automatizovanej činnosti?
Aj o tom je hudobno-tanečné predstave-
nie Ortopoetikum. (dš)

Szidi Tóbiás

opäť v Astorke
HUDBA
Februárový koncert herečky a speváč-
ky Szidi Tóbiás bol v Divadle Astorka
beznádejne vypredaný. Aj to je dôvod,
prečo Szidi prichádza so svojím spevác-
kym majstrovstvom pred poslucháčov
v krátkom časovom slede ešte raz a 28.
apríla o 19.00 odohrá v Divadle Astor-
ka na Nám. SNP 33 ďalší koncert.
S hudbou zručného skladateľa a aranžéra
Milana Vyskočániho a textami Petra Li-
povského vystúpi zaujímavá speváčka, s
hlbokým, zastretým hlasom spolu s
hereckými kolegami. Tí svojimi „etuda-
mi" vhodne dopĺňajú vystúpenie, takže z
koncertu sa stáva viacžánrové predstave-
nie. Muzikantskými partnermi Szidi Tó-
biás budú Milan Vyskočáni - akustická
gitara, spev, Stanislav Počaji - elektrická
gitara, Jakub Hitrich - perkusie, Ivica
Gabrišová - flauta a Zuzana Ďurčeková -
violončelo. (dš)

Svetová hviezda

bluegrassu 

v Bratislave
HUDBA
Svetoznáma Claire Lynch (USA) ab-
solvuje so svojou kapelou Claire Lynch
Band po prvýkrát európske turné a
vystúpi aj na Slovensku. Predstaví sa
na otváracom koncerte Bluegrass Fes-
tu 2007 2. mája v DK Zrkadlový háj na
Rovniankovej 3.
Jedna z najuznávanejších dám svetového
bluegrassu Claire Lynch je držiteľkou
prestížneho ocenenia IBMA v kategórii
Speváčka roka (1997) a nominovaná bo-
la aj v poslednom ročníku IBMAAwards
vo viacerých kategóriách.
Na koncerte v Bratislave ju bude sprevá-
dzať kapela zložená z popredných ame-
rických muzikantov, ako sú kontrabasist-
ka Missy Raines, na gitaru sa predstaví
Jim Hurst, mandolína a husle budú v ka-
pele patriť Davidovi Harveymu.
Predskokankou bude Eliška Ptáčková &
Band so špičkovým obsadením českých a
slovenských hudobníkov (Vláďa Ptáček -
banjo, Emil Formánek - gitara, Peter Sza-
bados - dobro, Zdeněk Fík - basgitara a
Martin Krajíček - mandolína). (dš)

100 talianskych

kresieb 

17. storočia
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii, Ester-

házyho paláci na Námestí Ľ. Štúra,
otvorili výstavu, ktorá sa vracia do 17.
storočia a predstavuje 100 talianskych
kresieb z tohto obdobia.
Výstava predstavuje výber z takmer 400
kresieb zo zbierky Antonína Martina
Lublinského vo Vedeckej knižnici v Olo-
mouci. Z tematického hľadiska sú jej
ťažiskom štúdie figurálnych kompozícií,
dobovo frekventované kópie antických
sôch, ale aj kópie renesančných umelec-
kých diel Michelangela či Raffaela.
Autori reprezentujú niekoľko talian-
skych regiónov, dominujú však umelec-
ké centrá Rím, Florencia a Benátky.
Z florentského okruhu boli vybrané prá-
ce B. Pocettiho, J. da Empoli, Cesara, V.
a P. Dandiniovcov. Rímsky okruh pred-
stavuje kresby G. Berniniho, P. da Corto-
na a A. Sacchiho. Spojnicu medzi Flo-
renciou a Rímom tvorí výber z kresieb A.
Ciampelliho. Benátsky súbor repre-
zentujú diela J. C. Lotha, G. Diamantini-
ho a P. Paganiho. 
Zberateľom kresieb bol teológ a kanonik
olomouckého kláštora augustiniánov
Antonín Martin Lublinský (1636 - 1690).
Výstava prezentuje 97 kresieb, ako aj tri
albumy v pôvodnej barokovej adjustácii
a potrvá do 24. júna. (dš)

V hlavnej úlohe herca Feuerbacha sa predstavil Stano Dančiak. FOTO - Jozef Uhliarik 
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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,
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, 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
� 13.00 - Slovensko - Česko, tenisový
Pohár federácie,  NTC
� 15.00 - Kam rak liezol v Prešporku,
interaktívne divadelné predstavenie pre deti,
Letná čitáreň Červený rak, v prípade
nepriaznivého počasia Mestská knižnica,
Kapucínska 3 
� 16.00 - Inter - Močenok, Corgoň liga,
prelínacia súťaž o záchranu,  Pasienky
� 16.00 - Workshopy hry na ústnu harmo-
niku, Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3
�17.00 - Pressburger Klezmer Band, kon-
cert, Letná čitáreň Červený rak, v prípade
nepriaznivého počasia v Galérii Artotéka na
Kapucínskej 1 
� 18.00 - Slávia UK - Senica, extraliga
volejbalistiek, finále play-off, ŠH Mladosť
� 18.00 - Ja, moje veličenstvo kontaktná
šošovka, slávnostný koncert, VŠMU,
Zochová 1
� 19.00 - Literárny večer s Bratislavou,
beseda na tému historickej Bratislavy a osob-
ností, ktoré ju navštívili, Galéria Artotéka,
Kapucínska 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
� 20.00 - Unsound on tour II., koncert, A4
Nultý priestor, Nám. SNP 12

NEDEĽA 22. apríla
� 10.30 - Nedeľné matiné: Peter Michalica,
husle, Moyzesovo kvarteto, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11

�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Kráľ Droz-
dia hlava, Reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 11.00 - Slovensko - Česko, tenisový Po-
hár federácie,  NTC
� 14.00 - 3. dostihový deň: Cena trojroč-
ných kobýl, Štátne Závodisko Starý háj
�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 - Jam Sessions so skupinou The
Trio, Music Club Hlava XXII, Bazová 9
� 19.00 - Trio Tango en Vos, festival Brati-
slavská komorná gitara, Klub Za zrkadlom,
Rovniankova 3

PONDELOK 23. apríla
� 11.00 a 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 15.00 - Globalizácia, prednáša Peter Slo-
terdijk jeden z najvýznamnejších nemeckých
filozofov, Prednášková sála, Ventúrska 11
� 19.00 - B. Ahlfors: Manželské zločiny,
40. repríza divadelného predstavenia, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlajkou,
opereta známeho slovenského hudobného
majstra, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, fla-
menco - muzikálu, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5
� 19.00 - Nézőműveszeti főiskola / Vyso-
ká škola diváckeho umenia) Jászai Mari
Színház - Tatabánya, v spolupráci s Maďar-
ským kultúrnym inštitútom, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, Františkánske nám. 7
�20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, uvádza
Stromy, združenie pre nezávislé divadlo, A4
Nultý priestor, Nám. SNP 12

UTOROK 24. apríla
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5
� 19.00 - P. Weiss: Bajman brothers, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Chvála bláznovstva alebo Elling
a Kjell Bjarne, Štúdio  SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - V. Klimáček: Hypermarket, Sála
činohry SND, Pribinova uica
� 19.00 - G. Dusík: Pod cudzou vlajkou,
opereta, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - R. Alfieri: Šest tanečních hodin,
účinkuje divadlo Ungelt, v hlavných posta-
vách Chantal Poullain a Oldřich Kaiser, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 5

� 19.00 - Mníšky 2 milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - English is easy, Csaba is dead,
Divadlo F7, Františkánske nám. 7
� 20.00 - Groove Collective (USA), Brati-
slavský JazzClub 16, Spoločenská sála PKO
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!, diva-
delné predstavenie Divadla Skrat, A4 Nultý
priestor, Nám. SNP 12

STREDA 25. apríla
� 18.00 - Dcéry Rózy Bukovskej, literárne
čítanie, Mozartova sieň Rakúskeho veľvysla-
nectva, Ventúrska 10
� 19.00 - S. Štepka: Sedem hlavných hrie-
chov, predstavenie Radošinského naivného
divadla, RND, Škultétyho 5
� 19.00 - Míšky 2 milionárky, Teátro Wűs-
tenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Steinbeck: O myšiach a ľu-
ďoch, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - B. Ahlfors: Posledná cigara, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Večer u Zichyho, účinkujú Vlasti-
mil Harapes, Božidara Turzonovová, Pavol
Hammel, Hudobný salón Zichyho paláca
� 19.30 - English is easy, Csaba is dead,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 26. apríla
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Josef Laufer a skupina Golem,
koncert českého speváka, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - T. Dorst: Ja, Feuerbach, divadel-
né predstavenie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája 5
� 19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, Štú-
dio v Novej budove SND, Pribinova ul. 
� 19.00 - Oscar Wilde: Celkom vážne,
Divadlo Ívery, Školská 14
�19.30 - V. Klimáček: Gotika, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre...,
divadelné predstavenie Divadla Skrat, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 27. apríla
� 18.00 - Piesne z blízkej krajiny, účinkuje
Brnenský rozhlasový orch. ľudových nástro-
jov, Malé koncertné štúdio SRo Mýtna ulica
� 19.00 - Play Gorkiy alebo Letní hostia,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33 
�19.00 - E. Ionesco: Stoličky, Štúdio SND,
Pribinova ulica 
� 19.00 - Cervantes, Lasica, Satinský,
Strnisko: Don Quijote, účinkuje J. Lábus a
O. Kaiser, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Pozvání na večírek, Pražské
divadlo, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - S. Štepka: Desatoro, predstavenie
Radošinského naivného divadla, Škultétyho 5

� 19.00 - Sisa Michalidesová a hostia, jaz-
zový koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.30 - V. Klimáček: Gotika, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7

SOBOTA 28. apríla
� 19.00 - Tiso, monodráma, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Cervantes, Lasica, Satinský,
Strnisko: Don Quijote, divadelné predsta-
venie, účinkujú J. Lábus a O. Kaiser, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Štúdio v Novej budove SND, Pribinova ul. 
� 19.00 - Szidi Tóbiás & Band, koncert,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33 

NEDEĽA 29. apríla
� 10.30 - Nedeľné matiné, Jozef Luptáčik
ml., klarinet, Marcel Štefko, klavír, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Ako sa hrať
na hrad, Reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5 
� 18.00 - Štúdio mladých: Diplomový
organový recitál, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Husák,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - N. LaBute: Vykúpenie Štúdio
SND, Pribinova ulica

VÝSTAVY
� 28. 4. - 1. 5. 2007: Výstava skalničiek a
bonsai, predajná výstava, organizuje Klub
skalničkárov a Bonsai klub Bratislava, Bo-
tanická záhrada UK, Botanická ulica 3,
otvorené denne od 10.00 do 18.00 h
� Natália Švirlochová, výstava slovenskej
fotografky, Cafe Vienna, Námestie SNP
� Vratislav Karel Novák: Aj tak stále
inak, Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9,
výstava potrvá do 13. mája
� 100 talianskych kresieb 17. storočia,
SNG, Esterházyho palác, Námestie L. Štúra,
výstava potrvá do 24. júna
� Tom Ciller: K-ove obrazy, výstava scé-
nického výtvarníka T. Cillera, K-Gallery,
Ventúrska 8 
�No comment, výstava najlepších novinár-
skych fotografii a karikatúr, Open Gallery,
Baštová 5 
� David Hockney: Slová & obrazy, Štyri
grafické cykly (1961 - 1977), SNG, Esterhá-
zyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, výstava
potrvá do 3. júna
� Karol Weisslechner 007, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske nám. 11, výstava
potrvá do 17. júna
� Nová krv: Mladá slovenská maľba,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19, potrvá do
6. mája

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

vyjdú opäť o týždeň
26. apríla

Farba: čierna metalíza

Interiér: sivá látka

Stav km: 30 000

Rok výroby: 2005

Cena: 770 000,- Sk

Mercedes-Benz Triedy

C 200 CDI

Farba: čierna
Interiér: béžová látka
Stav km: 5 000
Rok výroby: 2006
Cena: 840 000,- 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: 462 777,- 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
z.acs@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: 24 000Rok výroby: 2005Cena: 1 131 500,- Sk

Mercedes-Benz TriedyE 200 Kompressor


